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Iets van licht aan het eind van de tunnel
Welkom in onze eerste Handel en

blijkt, te verbeteren. Alles met de doel-

brengen. De plannen daarvoor staan in

Wandel van 2021. Het jaar is weliswaar

stelling om ondernemen in de gemeente

de steigers. Tot die tijd blijven we ons

begonnen waar we 2020 eindigden,

Dronten nog prettiger te maken.

voor u inzetten en zetten we ons in om

maar het einde lijkt dan toch in zicht. Ik

Verderop in deze Handel en Wandel leest

elkaar digitaal te treffen. Wellicht dat

weet dat ik misschien wat optimistisch

u meer over de doorontwikkeling van

het voor de komende ledenvergadering

ben ingesteld, maar voor al onze onder-

het Hanzekwartier, dat vele onderne-

weer zo moet, maar dan toch hopelijk als

nemers is het ook nodig. Zoals landelijk

mers aangaat. Heeft u opmerkingen of

één van de laatste loodjes.

wel duidelijk is, zijn we toe aan meer

loopt u ergens tegenaan, wij kunnen

perspectief. Gelukkig is, doordat onze

u desnoods met de juiste personen

gemeente een ‘testlocatie’ is, de moge-

binnen de Gemeente in contact brengen.

lijkheid van testen ruimschoots beschik-

Want volgens mij willen wij allemaal

baar. Daarnaast begint het vaccineren

hetzelfde. Zo snel mogelijk de tunnel

steeds meer op stoom te raken. Dat moet

verlaten en prettig en veilig kunnen

effect sorteren, spreek ik hoopvol uit.

ondernemen.

Maar wat doen we dan tussentijds? In
onze laatste Handel en Wandel riep ik u
op ons te voeden met ideeën, informatie
en alles wat u maar van ons verwacht
en waarover u mee wilt denken. Om

“Zoals landelijk wel duidelijk is
zijn we toe aan meer perspectief”

van onze kant de daad bij het woord
te voegen, hebben wij in februari een

Tot die tijd zit u als ondernemers niet

enquête uitgezet onder de ondernemers

stil. Dit ondanks de ingewikkelde tijden.

binnen de gemeente Dronten. Tegen

Dit blijkt wel uit onze coverstory en bij-

de tijd dat u dit voorwoord onder ogen

voorbeeld de gemeentepagina. U denkt

krijgt, hopen wij de uitslagen daarvan

vooruit en wilt vooruit. Met blik op de

helder te hebben. In het kort hopen we

toekomst. OVDD doet graag met u mee.

de communicatie en afspraken met onze

Hopelijk door u rond de komende zomer

gemeente, daar waar mogelijk of nodig

weer live met elkaar in verbinding te

R EA G ER EN ? EDWI N @ O V D D.N L
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VAN DE
BESTUURSTAFEL

gemeente ‘het net op te halen’ en te inventariseren wat er leeft.
Over de uitkomsten wordt u op een later moment geïnformeerd.

Er is -op moment van het gereedmaken van deze Handel &

VIND MEDE-ONDERNEMERS VIA OVDD CONNECT

Wandel – gelukkig een kleine verruiming van de corona maatre-

Op onze website staan alle leden vermeld in een overzicht,

gelen gerealiseerd. Maar de situatie is en blijft voor een deel van

dit is ingedeeld op vestigingsplaats. Naar aanleiding van een

de ondernemers op zijn minst zorgelijk. Anderen kunnen door de

suggestie van één van onze leden hebben we op het afge-

steun vanuit de overheid hun onderneming blijven draaien. We

schermde deel van onze website (waar leden op kunnen inlog-

weten niet hoe het zich de komende maanden gaat ontwikke-

gen) een document toegevoegd. Om OVDD-leden met elkaar

len. We hopen ten goede zodat u als ondernemer kunt doen wat

in verbinding te brengen, is er OVDD Connect. Onze leden zijn

u graag doet. Het werk waar u goed in bent en waar uw hart ligt.

in dit overzicht gerubriceerd op activiteiten/branches. Bent u

Op onze website en via de nieuwsbrieven (zowel onze eigen als

bijvoorbeeld op zoek naar een jurist of een ondernemer die

de gezamenlijke met de gemeente Dronten, DOES en LTO Noord

marketing doet of in de bouw werkzaam is? U vindt het via

afdeling Oostelijk Flevoland) houden we u op de hoogte van de

OVDD Connect. Van ieder lid zijn de bedrijfsnaam, de vesti-

actuele ontwikkelingen.

gingsplaats en de website opgenomen. Per onderneming staat
als contactpersoon degene die bij ons bekend is via de ledenad-

DANK VOOR UW REACTIES! In de vorige editie van Handel

ministratie. Voor OVDD Connect zou dit iemand anders kunnen

& Wandel schreven we over de alternatieve actie voor het

zijn. Dat horen we dan graag. Het document wordt ieder kwar-

Nieuwjaarsfeest: In de laatste weken van het afgelopen jaar hebben

taal aangepast, waarbij ook de nieuwe leden worden toege-

al onze leden een pakket ontvangen met daarin producten van

voegd. De indeling van het document is voornamelijk op bran-

OVDD-leden. Dank voor alle reacties hierop! Het was hartverwar-

che (bijvoorbeeld ‘landbouw’). Het voert te ver om van alle leden

mend deze te mogen ontvangen en/of te lezen via sociale media.

alle afzonderlijke activiteiten te vermelden. OVDD Connect is
een extra service voor onze leden.

DE ONLINE START VAN 2021 In plaats van een groot Nieuwjaarsfeest hebben we op 14 januari een live online Nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Met muziek, foto’s en een quiz. Onze voorzit-

VERVOLG MKB-DEAL Achter de schermen wordt druk gewerkt

ter Edwin Helmantel had aanvullende woorden op de Nieuwjaarsrede

aan de uitwerking van de MKB-Deal die is toegekend aan onze

die in de vorige editie van de Handel & Wandel was geschreven. Ook

provincie. Er wordt onder andere een digitaal platform vormgegeven.

ging hij in op de actuele situatie naar aanleiding van vragen in de

Dit wordt ontwikkeld om alle instrumenten (organisaties, regelingen

chat. De Nieuwjaarsquiz werd gewonnen door Peter Berends (VSO

en subsidies) zichtbaar te maken die binnen Flevoland beschikbaar

Makelaars). Op de website hebben we hiervan uitgebreid verslag

zijn voor MKB bedrijven. Ondernemers die vallen in de doelgroep

gedaan. De opname is beschikbaar via ons YouTube-kanaal. Na

van de MKB-Deal (ondernemers met 2 tot 10 medewerkers) worden

het afgelopen jaar waarin we toch een aantal fysieke bijeenkomsten

uitgenodigd om een bedrijfsvitaliteitscan uit te voeren en kunnen

mochten organiseren voor u als ondernemer, zijn we 2021 begonnen

daarbij ook gebruik maken van adviesgesprekken. Deze worden

met het organiseren van online ontmoetingsmomenten. De eerste

uitgevoerd door ondernemersadviseurs uit het schakelteam van de

twee hebben reeds plaats gevonden en leverden mooie gesprekken

MKB-deal (pool van adviseurs).

op. Ook werden er waardevolle tips aan elkaar gegeven.
BESTUURSWISSELINGEN IN MEI Verderop in deze editie leest u
OVDD ENQUÊTE N.A.V. SIGNALEN VAN ONDERNEMERS

een mooi interview met onze nieuwste bestuursleden, Bert Westland

In ons bericht op de website (d.d. 29 januari) schreven we dat we

en Barend Jan Kroese. Tijdens de ALV in mei van dit jaar zullen

vanuit onze achterban verschillende signalen hadden ontvangen

Sieberen Sybesma en Mark Hetsen beiden na acht jaar het OVDD-

n.a.v. berichten in de regionale media over lokaal besteed werk door

bestuur verlaten. We hebben inmiddels een aantal namen ontvan-

de gemeente Dronten. In dit bericht meldden we ook dat we bezig

gen van potentiële opvolgers. Deze mensen zijn als deze Handel &

waren met het ontwikkelen van een enquête. Deze enquête kon u

Wandel verschijnt benaderd. We houden u op de hoogte!

invullen van 18 februari tot en met 21 maart en was opgebouwd uit

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen voor het bestuur?

algemene vragen en vragen specifiek over aanbestedingen, leveren

Laat het ons weten via info@ovdd.nl. Als OVDD blijven we graag

van diensten en/of producten aan de gemeente en over het onder-

in contact met u. Deel met ons wat er leeft en waar u tegen-

nemersklimaat (in het algemeen) binnen de gemeente Dronten. De

aan loopt als ondernemer. Zoals onze voorzitter op 14 januari

enquête is uitgezet om bij onze leden en overige ondernemers in de

noemde: “Denk mee met OVDD!”
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Op de agenda
MAART
4 mrt
4 mrt
4 mrt
31 mrt

OVDD online
OVDD bestuursvergadering
OVDD overlegt met de wethouder
Ondernemersacademie

APRIL
1 apr
1 apr

Nedimpex Products BV
neemt activiteiten
Nedimpex Mij BV over

OVDD bestuursvergadering
OVDD activiteit

MEI
6 mei
6 mei
6 mei
27 mei

OVDD bestuursvergadering
OVDD overlegt met de wethouder
OVDD activiteit
Algemene ledenvergadering OVDD

JUNI
3 jun
9 jun

OVDD Bestuursvergadering
Ondernemersacademie

Bijeenkomsten vanuit ons netwerk worden
online gedeeld. Bekijk de complete agenda
op ovdd.nl/agenda.

Nieuwe leden
DRONTEN
CoronasneltestDronten
Marja van der Loos
Studio Windtkracht
Esther van Gijssel
Ben Eekhof Fotograﬁe
Ben Eekhof

BIDDINGHUIZEN
Mulder Marne BV
Ate Veenstra
Hanneke’s Pluktuin
Hanneke Monsma

SWIFTERBANT
HOS bv
Ted Swart

Soms dwingen omstandigheden

Digilab Flevoland
officieel van start

ertoe om sneller dan verwacht
bepaalde stappen te ondernemen.
Zo ook het besluit om de activiteiten van Nedimpex Mij BV over

Begin januari is Digilab Flevoland

te laten nemen door Nedimpex

ofﬁcieel van start gegaan. Vele

Products BV.

partijen in het bedrijfsleven,

Beide bedrijven werken al geruime

onderwijs en de overheid, waar-

tijd nauw samen. Nedimpex was

onder Win4All - Economic Board

verantwoordelijk voor de productie

Flevoland, hebben zich ingezet om

van verschillende constructieve

dit initiatief in Flevoland een

onderdelen. Nedimpex Products

vliegende start te geven.

neemt naast de constructieve

OVDD heeft ook een gesprek gehad

onderdelen ook het assemblagewerk

met Digilab en brengt deze mogelijk-

op zich en levert halffabricaten en/of

heid graag onder de aandacht. Digilab

levert samenstellingen van onder-

Flevoland is een plek waar studenten

delen. De fusie is lang onderwerp

en ondernemers samen experimen-

van gesprek geweest, maar nu is het

teren met online marketing, auto-

zover dat de volledige coördinatie

matisering en data-analyse. Digilab

voor het produceren en leveren van

Flevoland is er voor ondernemers die

de producten uitgevoerd gaat worden

nog nooit iets met deze onderwerpen

door Nedimpex Products BV. Door

hebben gedaan, maar ook voor onder-

de volledige coördinatie van de

nemers die zelf al hebben geëxperi-

goederenstroom zullen de lijnen nog

menteerd met deze thema’s. Kortom,

korter en beter zijn. Daarbij worden

Digilab Flevoland helpt ondernemers

het productienetwerk vergroot en de

bij de vraagstukken waar ze tegenaan

bewerkingsmogelijkheden verbreed,

lopen en laat studenten uit de regio bij

wat ten goede zal komen aan de

bedrijven uit de regio leren.

service, de kwaliteit en de prijs van

Meer weten? www.digilabflevoland.nl

het product.

LELYSTAD
Stichting DE-on / EEF
Peter Klein Heerenbrink

Jubilerende leden
75 jaar Van Werven
Wij feliciteren deze leden van harte met
hun jubileum! Had u ook een jubileum?
Of weet u van een jubileum van een
mede-ondernemer? Laat het ons weten!

VEILIGHEIDSOVERLEG
In februari is het veiligheidsoverleg van start gegaan. Hierin zijn OVDD, gemeente en
politie vertegenwoordigd. De insteek is om gezamenlijk een informatiesessie te organiseren over het thema ondermijning, net als dat zo’n twee jaar geleden werd gedaan
rondom het thema ondermijning in het buitengebied (toen ook samen met LTO). De
bedoeling is om dit veiligheidsoverleg een structureel karakter te geven waarbij er
operationele veiligheidsthema’s worden behandeld. Harry de Jong (Avaq), bestuurslid
OVDD, is één van de initiatiefnemers van dit overleg.
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Rondje van Oranje door Zwaan Buitensport en Kidz Kreative

TULPENROUTE
FLEVOLAND
START OP 10 APRIL
Tulpenroute Flevoland wordt gehouden

In de voorjaarsvakantie konden

gevestigd in Dronten. Ook na

gezinnen voor het eerst meedoen

de aftrap in het voorjaar kunnen

met het Rondje Zuyderzee, een

mensen mee blijven doen en

autorit met een spannend verhaal,

er een dagje op uit trekken.

leuke vragen en actieve doe-op-

Zo staan op Koningsdag 27 april

drachten. De route is een initiatief van

het Rondje van Oranje Dronten, Zeewolde,

Jurgen Zwaan van Zwaan Buitensport en

Lelystad en Almere gepland. Voor meer

Bert Jan Idzinga van Kidz Kreative, beide

informatie en tickets: rondjezuyderzee.nl.

van 10 april tot en met 2 mei. Vrede is
dit jaar het thema. “We doen er alles aan
om Tulpenroute Flevoland 2021 op een
veilige manier te laten verlopen. Langs de
route zullen we de actuele richtlijnen van
het RIVM volgen. Bezoekers informeren

Márion Reizen
vergadert met
Koningin Maxima

Namens de branchevereniging Busvervoer Nederland
mocht Marion Kootstra van Marion Reizen afgelopen
februari, samen met vier andere bedrijven, in gesprek
met Koningin Máxima.

we via www.tulpenrouteflevoland.nl.

Zij schrijft op facebook: “Ontzettend fijn dat zij oog heeft

Met elkaar zorgen we ervoor dat het

voor de problematiek en de zorgen die onze branche

een mooie, kleurvolle en vooral veilige

ervaart tijdens deze pandemie. De huidige steunmaat-

editie van Tulpenroute Flevoland wordt”,

regelen zijn niet voldoende. Dit hebben wij goed kunnen

aldus secretaris Mariska van Diepenbeek

uitleggen. Zelf mocht ik vertellen over de ambulancebus

Tulpenroute Flevoland.

en hoe wij zorgen dat we onze chauffeurs aan het werk
houden. Dit is voor ons zo belangrijk, we hebben iedereen
hard nodig als we onze normale werkzaamheden kunnen
hervatten.”

Hanzeweg krijgt in juni
tijdelijk verkeerslichten
De Hanzeweg (N307) in Dronten krijgt in juni tijdelijk
verkeerslichten in verband met de bouw van de nieuwe
brug bij Roggebot. Ook komt er een tijdelijke weg. Dat
is nodig omdat de rotonde bij de brug gaat verdwijnen.
Tijdens die werkzaamheden wordt de rotonde afgesloten
voor verkeer van en naar de Drontermeerdijk en Elburg.
De nieuwe brug komt ten zuiden van de huidige. Het is de
bedoeling dat het verkeer zo min mogelijk hinder heeft van
de werkzaamheden.

• Reclamefotografie
• Bedrijfsreportages
• Persfotografie
• Videoproducties

www.fotostudiowierd.nl
8
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De professionele studio voor:
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Omroep Flevoland op zoek naar mooie ondernemersverhalen
Iedere werkdag rond 16:10 uur is er op de radio bij Omroep Flevoland

Bie van Omroep Flevoland. “Het gaat hierbij om ondernemers uit de

een interview met een ondernemer uit de provincie Flevoland. Met

provincie Flevoland met bijvoorbeeld nieuwe initiatieven. Daarnaast

regelmaat zijn hier ook leden van OVDD aan het woord. In de afge-

zijn we benieuwd naar wat er achter de deur gebeurd. Hoe gaat het

lopen tijd hoorde u bijvoorbeeld Peter Evers (Verkeersschool Peter

met de ondernemer? Ondernemers zijn vaak al bezig met de volgende

Evers), Cor Spronk (DGA mentor), Els de Kort (Ballonnen en meer) en

stap.” Ook in gesprek met Omroep Flevoland? Aanmelden

William van der Kolk (William’s Fashion for Men). “Waar we naar op

hiervoor kan door contact op te nemen met Marije de Bie:

zoek zijn, zijn ondernemers met mooie verhalen,” vertelt Marije de

marije.de.bie@omroepflevoland.nl

EERSTE LANDELIJKE CAMPAGNE ZAKELIJK VESTIGEN IN DRONTEN

FLINDER en Accent Grave winnen met gezamenlijk promotieplan
Vanaf april wordt Dronten een half jaar lang in de schijnwerpers gezet als ideale vestigingsplaats voor met name bedrijven in en rond
de agro- en foodsector. De wedstrijd die de gemeente Dronten hiervoor uitschreef, leverde zeven inzendingen op. Het gezamenlijke
campagneplan van Fransje Leering van FLINDER Reclamestudio en Kerstin van Tiggelen van Accent Grave concept & tekst werd
unaniem verkozen. “We gaan zorgen dat Dronten dé place to be wordt!”
‘Midden in de markt’ is de slogan die Kerstin van Tiggelen en
Fransje Leering presenteerden aan de vijfkoppige jury van de
gemeente. Het is binnen het breed lopende initiatief ‘Dronten geeft
je de ruimte’ een verdere uitwerking van de doelgroep ondernemers.
Dynamiek en waarde
“Onze Drontense ondernemers gaan een belangrijke rol spelen”,
vertelt Van Tiggelen, die binnen het team verantwoordelijk is voor
marketing en tekst. “We gaan een aantal van hen uitnodigen voor
een blog over hun positieve ervaringen met het vestigings- en
ondernemingsklimaat in onze gemeente. Daarnaast worden binnenkort alle ondernemers gevraagd om het speciale ambassadeurslogo
‘Dronten geeft mij de ruimte’ op te nemen op de website en in de
e-mailondertekening. Want we hebben een gezamenlijk belang om
een vooraanstaande positie te krijgen en houden in agri en food, een
van de negen topsectoren. Immers, zo voegen we met elkaar nog
meer dynamiek en waarde toe aan onze eigen bedrijvigheid.”

door te groeien. Dicht op de Randstad, maar met de ruimte, ambitie
en lef die bij een pioniersinstelling horen. Dat Dronten midden in

Vruchtbare plek

Nederland, en daarmee midden in de markt ligt, benadrukken

Het initiatief van deze campagne komt van het Team Economie

we met een pointer, die eveneens een herkenbaar element in de

van de gemeente Dronten dat contact heeft gezocht met Dronten

campagne wordt.”

Marketing om samen te werken. “Uiteraard nemen de bedrijfsterreinen een centrale plek in”, bevestigt Leering, die conceptont-

Ideaal team

wikkeling en vormgeving voor haar rekening neemt. Ook is ze al

Overigens wordt vanaf nu de gepresenteerde campagne nog verder

betrokken bij het vermarkten van de Poort van Dronten, waarvan

uitgewerkt in overleg met de gemeente. Beeld en tekst worden nog

de fraaie turborotonde aan de noordkant een mooie landmark is die

verder uitgewerkt. Van Tiggelen vult aan: “We zijn zelf ondernemers

ook visueel in de presentatie is ingezet. “Verder maken we via een

in Dronten. Fransje sinds 2006, ik ruim dertig jaar waarvan de laatste

wervelwind van iconen ook in beeld duidelijk dat niet alleen land- en

twintig jaar ‘import’ vanuit Aalsmeer, eveneens een agrarische

tuinbouw georiënteerde bedrijven, maar de gehele voedings- en

gemeente. Het ideale team dus om andere ondernemers over de

levensmiddelenindustrie in Dronten een vruchtbare plek vindt om

streep te trekken. We hebben er zin in!”
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NIEUWS VAN DE REDACTIE

Handel & Wandel zoekt
nieuwe advertentieacquisiteur
Met deze editie is alweer jaargang 28 van de
Handel & Wandel van start gegaan. Het blad
werd in die periode door verschillende partijen
uitgegeven en tientallen mensen waren bij het
maken ervan betrokken. Eén van de makers
verlaat in de loop van 2021 het team. De afgelopen jaren gaf OVDD het magazine volledig in
eigen beheer uit. “Dat is ontzettend leuk om te doen
en vergroot de cohesie die we als ondernemers
hebben”, vertelt Sieberen Sybesma, die na een
periode van acht jaar de redactie van het blad gaat
verlaten. “In de tijd waarin ik bij het blad betrokken
was, is het een aantal keren van uiterlijk veranderd,
waren er drie uitgevers, maar zijn er bovenal heel
wat bedrijven in beeld gebracht”, vertelt Sybesma.
Eerst had hij als algemeen bestuurslid zitting in de
redactie, de laatste jaren was er als acquisiteur voor
advertenties een rol bijgekomen. “Ik heb gemerkt
dat er nog steeds bedrijven zijn die ons magazine
een warm hart toedragen en die bovendien geloven
in het platform dat Handel & Wandel biedt, maar het
vinden van voldoende adverteerders is het afgelopen coronajaar wel extra lastig”, legt Sybesma uit.
Advertentie of Club van 100
Wat dat betreft valt het aftreden als penningmeester/bestuurslid en als acquisiteur van Handel
& Wandel ongelukkig samen met de economische
situatie. “We hebben als OVDD een ontzettend
mooi en volwaardig magazine”, vertelt Sybesma,
“en kwaliteit kost nu eenmaal geld. Omdat er weinig
bijeenkomsten zijn, is Handel & Wandel voor ons
één van de manieren om onze leden te blijven informeren. Ik vertrouw er dan ook op dat er altijd weer
nieuwe mensen en bedrijven komen die het blad
willen steunen middels een advertentie.”
Acquisiteur krijgt vergoeding
Een opvolger voor de acquisitie van het magazine
is nog niet gevonden, al zijn er wel gesprekken
gaande. “Het liefst vinden we onder onze leden
iemand die het, uiteraard tegen vergoeding, leuk
vindt dit deel van het blad voor zijn of haar rekening
te nemen”, legt Sybesma uit, “dus mocht je als lezer
denken: ‘dat ben ik!’, klim dan gerust in de pen”.
Interesse in de rol van acquisiteur? Stuur een
bericht aan: adverteren@handelenwandel.info
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Ook adverteren bij ‘De Club van 100’? Samen met andere ‘clubleden’ komt u voor slechts e100,- (excl. btw) vier keer per
jaar onder de aandacht met (tekstuele) vermelding van uw bedrijfsnaam inclusief onderschrift. Belangstelling? Bezoek
onze website en meldt u aan of neem contact op: adverteren@handelenwandel.info / telefoon: 0321 33 27 26

NIEUWS VAN DE REDACTIE

U kunt weer terecht op nummer 1
Het nieuwe gemeentehuis is klaar. Inwoners, ondernemers en gemeente-medewerkers kunnen
weer terecht op De Rede 1 in Dronten. Het gebouw ademt openheid en transparantie. Dat komt
door de frisse kleuren, het vele groen en de overzichtelijke indeling. Het is een plek geworden,
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in een open structuur.
TEKST CORINNE GROENENBERG | FOTO’S HENNIE JOESTEN

“Ik ben heel blij met het eindresultaat. Ik hoop dat de inwoners,
ondernemers, de ambtelijke organisatie en gemeenteraadsleden
er een heel fijn gemeentehuis aan hebben”, zegt Jean Paul
Gebben, burgemeester van de gemeente Dronten. “Het Huis van
de Gemeente Dronten is van ons allemaal.”
Open, licht en duurzaam
Het is een ware transformatie geworden. Van een ‘verhokt’ bruut
gebouw zonder klimaatinstallaties naar een modern, open, licht,
toekomstbestendig én optimaal duurzaam gemeentehuis. Daarbij
omarmden de architecten de betonkolos als basis. De structuur
van de brute dragende kolommen was geen beperking in de vertaling van de visie. Integendeel: het maakt het gebouw karaktervol
en eigen.
Lagen
De interieurarchitecten lieten zich inspireren door de lagen van
Flevoland. De lagen in het landschap, de klei, de dijken, de lagen
boven en onder NAP. Ze vertaalden dit naar blauw-grijze, groene
en zachte tinten. Deze ‘lokale poldertinten’ komen terug in het
meubilair, die zijn gemaakt van essenhout uit Flevoland. Het blauw
en groen zie je in de stoffering van de meubels.
13 meter hoog
Het 13 meter hoge kunstwerk dat Iris Hagel uit Dronten maakte,
hangt in het atrium. Je ziet het direct als je binnenkomt. De lagen
in het landschap komen er in terug, net als in het interieur van het
gemeentehuis. “Je begint onderaan, bij de klei, komt dan bij het
water, de dorpen en tot slot bij de toekomst. Die heb ik weergegeven in de vorm van een spiegel, want ik geloof dat de inwoners
van Dronten zelf de toekomst zijn”, zegt Iris. In het kunstwerk
komen elementen terug, die het verleden en de toekomst laten
zien: de Swifterbant Cultuur, de polderpioniers, het vliegersmonument, Lowlands, de Tulpenroute, Aeres Hogeschool en windmolens. “Je hebt echt wel even de tijd nodig om alles te bekijken. Er
zitten veel details in en elk dorp heeft zijn eigen elementen.”
Meer weten over het Huis van de gemeente Dronten?
Kijk op www.dronten.nl
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FLESTIC COVER STORY

Nico van Lith en Peter Westveer van Flestic:

“Wij zijn een schoon bedrijf en leveren,
voor wie dat wil, kunststof verpakkingen
met een negatieve carbon footprint”

12
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Tevreden klant is het ultieme doel
Trek maar een keukenkastje (ook in de bedrijfskantine) open en je vindt er een spuitfles,
knijpfles of flacon. Je staat er niet bij stil, maar de kans is meer dan 99% dat één van die
flesjes in Dronten is geproduceerd. Iets wat er niet op staat, maar we nu allemaal wel
kunnen weten. Iets om trots op te zijn.
TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

“Natuurlijk doen we het voor tevreden klanten, en die zijn er
gelukkig volop. Maar dat wil niet zeggen dat je met je armen
over elkaar kunt gaan zitten. Samenwerken, innoveren en
technische kennis (uitwisselen) is de kracht van het bedrijf. Dat
is een continu proces waar hele mooie dingen uit voort kunnen

FLESTIC BV
•

Eind vorige eeuw (1999) was Flestic de
Onderneming van het Jaar, in 2014 		
werden ze nog een keer genomineerd.

•

Flestic kent 80 personeelsleden en er
wordt 24 uur per dag gewerkt.

•

Alle producten worden in Nederland
gemaakt, dus geen onduidelijkheid over
arbeidsomstandigheden, kinderarbeid etc.

•

Het bedrijf kent geen geuremissie, en er
is ook geen sprake van afvalwater uit het
productieproces.

•

Partner van UPF. Let’s act together! Flestic
neemt graag haar verantwoordelijkheid
voor een betere wereld. Naast dat Flestic
de inzet van duurzame materialen sterk
bevordert, vinden zij dat hun verantwoordelijkheid verder gaat. Daarom is Flestic
ook trots partner van het United
Packaging Forest.

komen. Zoals bijvoorbeeld de Oasus, de nieuwe waterfles van
Eurobottle (de merknaam voor eigen bidons en drinkflessen
van Flestic). Een eigenwijs vormgegeven waterfles uit biobased
kunststof, herbruikbaar, maar ook echt 100% recyclebaar.
Binnenkort op de markt.”

Binnenkort op de markt
“We zijn nog een paar dingen aan het verfijnen, maar dit
voorjaar vindt de lancering echt plaats. Corona of niet, we
hebben er 1,5 jaar aan gewerkt en het resultaat mag er zijn.”
Peter Westveer, commercieel directeur van Flestic B.V. laat er
geen twijfel over bestaan: na de bijzonder succesvolle bio-based
bidon wordt Oasus de standaard. Nico van Lith, algemeen directeur: “Dé groene omgeving voor je water”.

Eurobottle – Flestic
Eurobottle is sinds 2006 de merknaam voor de zelfontworpen
bidons/waterflessen. Flestic is het productiebedrijf en bestaat
inmiddels 42 jaar. Een puur Flevolandse onderneming, want het
was in 1979 in een schuurtje nabij Ens waar de grondleggers
hun eerste kunststof flesje ‘het levenslicht’ lieten zien. In de

Suikerriet

jaren is Flestic uitgegroeid tot een hypermodern bedrijf waar

Binnen een kunststof producerend bedrijf de discussie aangaan

spuitgieten, extrusieblazen en spuitgietblazen tot de standaard

over het milieu is olie op het vuur gooien, maar Nico van Lith

productieprocessen behoren. Dit stelt hen in staat om aan de

en Peter Westveer van Flestic stoken het vuurtje graag op.

hoogste eisen van de voedsel, cosmetica, auto’s, huishoudelijke

Nico: “Wij zijn een schoon bedrijf en leveren, voor wie dat wil,

en care-industrie te voldoen.

kunststof verpakkingen (flessen en doppen) met een negatieve

Nico: “Kwaliteit en duurzaamheid zijn voor ons vanzelfspre-

carbon footprint. Biobased, geproduceerd uit suikerriet,

kend. Daarmee onderscheiden wij ons van andere leveranciers.

herbruikbaar en geheel recyclebaar. We gaan altijd voor het

Wij zijn voortdurend vooruitstrevend bezig met het zoeken

duurzaamste, maar worden soms beperkt door regelgeving en/

naar duurzame oplossingen voor de productie. Sinds januari

of wensen van de klant.” Peter licht toe dat voor ‘food-proof’

2014 mogen wij ons ook de grondlegger van dé biobased kunst-

gebruik van gerecycled plastic niet is toegestaan. “Domweg

stof bidon noemen.”

omdat de herkomst niet met 100% zekerheid is vast te stellen.
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Voor Food-proof moeten producenten tot in de bron aangeven

Het oog wil ook wat. “Natuurlijk, dat weten we ook, anders

wat er in zit. Gerecycled is in theorie altijd een mengsel en

wordt het ook alleen maar grijs en grauw in de wereld. Maar

staat niet voor de volle 100% vast waar het vandaan komt.”

er zijn goede oplossingen voor. Marcels Green Soap bijvoor-

Voor bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen geldt dit niet en op

beeld. Wij maken voor hem kunststofflessen, volgens klassiek

dat gebied wordt dan ook zoveel mogelijk gerecycled materiaal

ontwerp, uit gerecycled materiaal. Vervolgens gebruikt hij

verwerkt. “Maar soms wil de klant pertinent een heldere,

milieuvriendelijk papier, milieuvriendelijke inkt en dito lijm

doorzichtige verpakking… En dat gaat nog niet met gerecyclede

voor de etikettering. De oplossingen zijn er.”

grondstoffen.”

Slechts kleine speler

“Zoeken naar balans tussen
duurzaamheid, functionaliteit
en wens van de klant”

We gaven het al aan, de kans is bijzonder groot dat in het willekeurige keukenkastje minstens één verpakking te vinden is die
bij Flestic uit de fabriek komt. Dat betekent miljoenen flesjes in
het hele land.

Principes

Peter Westveer: “En toch zijn we maar een kleine speler in

Nico: “Voor velen lijkt het milieu bijzaak. Op het moment dat

de markt. Er wordt in de voedselindustrie, schoonmaak en

het aankomt op een mooie of aantrekkelijke verpakking, dan

cosmetica/persoonlijke verzorging zo verschrikkelijk veel aan

worden principes al snel overboord gezet. Ze gaan voor de

kunststof verpakkingen gebruikt. Gewoon onvoorstelbaar.

doorzichtige of juist felgekleurde bidon of fles. Marketeers

Het is trouwens wel de reden dat wij relatief minder last van

weten dat maar al te goed. En de term recyclebaar is voor velen

de coronacrisis hebben. Er worden meer knijpflessen voor

genoeg. Wij gaan een stap verder, naar de basis van de grond-

bijvoorbeeld sauzen verkocht, maar ook het aantal producten

stoffen. Bij ons is dat suikerriet in plaats van olie. Suikerriet

voor personal care is behoorlijk gestegen. In bidons en drink-

is renewable en CO2 neutraal of zelfs negatief. Dat kan van

flessen is de omzet een stuk minder; er is geen toerisme er zijn

de producten met op aardolie gebaseerde kunststoffen niet

geen evenementen zoals de Olympics. In aantallen produceren

worden gezegd. Waar mogelijk verwerken wij in 1 product ook

we dan ongeveer hetzelfde, maar omzet en marge is een ander

slechts 1 soort plastic (dus ook geen siliconen ringen). Dan is

verhaal. Daarnaast zijn we van 2 naar 4 kantines gegaan,

het namelijk pas echt recyclebaar en voorkom je tijdens het

zijn werkplekken aangepast, is er 24/5 schoonmaak actief en

sorteren van afval dat het afgewezen wordt.”

hebben we al vroeg een abonnement op sneltesten afgesloten.”
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De Pilot

JEAN PAUL GEBBEN

Met onze oppervlakte van 42.000

Dan is het nodig te weten hoe een virus

We testen gelukkig ook gericht op een

hectaren en een goede 40.000 inwo-

als Corona zich ontwikkelt, hoe wij

normaal leven. Dat levert duurzame,

ners mogen wij ons best een boven-

daarop reageren, hoe het zich verspreidt,

met zonnepanelen overkapte, parkeer-

gemiddelde gemeente noemen. Hoe

en Dronten doet mee. Gelukkig in de

gelegenheden op waar we weer een

bijzonder is het dan, dat het middel-

verspreiding van het virus in een nor-

veelvoud aan gasten mogen ontvangen.

punt van Nederland, daar waar alle

male verhouding, maar in het preventief

In het centrum van Dronten en op het

verbindingen samenkomen, precies in

testen, grootschalig. Ik ga het de minister

evenemententerrein bij Walibi. Dat

Dronten ligt?

nog eens uitleggen. Ik ben er ontzettend

brengt ons weer naar een normaal

trots op, dat we ons daar met de hele

leven, een leven met bijvoorbeeld een

Dat vinden wij niet zelf. Dat vindt het

samenleving voor willen inzetten. ‘Nog

Omgevingswet. De vereenvoudigde

Pentagon in Arlington en dat is de

even volhouden’, prent ik mezelf maar

wet waar onze leefomgeving en het

uitkomst van snijpunten en frequen-

in. En er is licht aan het einde van de

geluk en gezondheid van de samenle-

ties die door de lucht hun weg vinden.

tunnel.

ving in samenkomen. Om het u mak-

FedEx staat (tot vervelendst aan toe)
regelmatig voor de deur in Dronten om
een pakketje ‘dan maar’ op het meest
centrale adres van het land af te leveren.
Er ligt ook ergens een steen in een bos

“Dat vind ik nu het mooie
aan onze gemeente. We leren,
experimenten en als het ok
is, funderen we dat”

bij Lunteren dat op een slimme manier

kelijk te maken komt er één digitaal
stelsel waarop u kunt zien wat er in
uw omgeving speelt en mogelijk is. En
Dronten is weer pilot. De Vereniging
voor Nederlandse Gemeenten biedt
werkplaatsen aan, aan Nederlandse

een middelpunt zou kunnen zijn. Maar

Dan de FieldLabs. In drie bubbels zijn

gemeenten om te oefenen, en wat

daar levert FedEx geen pakjes af. Een

dit voorjaar in Biddinghuizen zowel

denk je wat? Dat is eerst geoefend met

kaart kan je nu eenmaal zo snijden dat

een dance-event als een muziek-event

Dronten. Hét voorbeeld hoe je zo’n sys-

je bedrijf centraal ligt in de cirkelgrootte

georganiseerd. Drie bubbels met 500

teem inricht. Oefenen met Dronten. Dat

die je kiest. Een truc die marketeers

mondgekapte mensen op een kluit. In

vind ik nu het mooie aan onze gemeente.

graag gebruiken. ‘Gemiddeld’ zijn we in

2019 waren festivals van 60.000 man

We leren, experimenten en als het ok

Dronten niet, en onze meningen al zeker

nog normaal. Nu mogen we met 500

is, funderen we dat. En als het nog niet

niet.

mensen in een bubbel. Met een nega-

ok is, we leren graag bij. Werkelijk een

tieve test en een toegangsticket ben je

gemeente met lef. Hou vol!

We testen nogal wat af, en Nederland

binnen. Het kan beiden in Dronten, nog

kijkt mee. Een actueel drieluikje: groot-

even. Zonder afspraak naar de teststraat

schalig testen, de FieldLabs en de VNG-

en eindelijk naar een festival. We zitten

Werkplaats. Laten we eens beginnen

nog maar een klein stukje af van een

met het grootschalig testen. Het is zeer

normaal leven. Of dat een leven wordt

belangrijk dat het economische vlieg-

met handen schudden of voorzichtige

wiel in Nederland weer op gang komt.

knikjes? We gaan het zien.

J EAN PAU L GEB B EN
B UR G EM E E ST E R
R EAGER EN? I NFO@OVDD.NL

HANDEL & WANDEL 1 | 2021

15

DOSSIER MKB DOORGAAN
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Ondernemers helpen
als dagelijks werk
Het is een bijzondere vorm van ondernemen, maar Jeroen Koster (eigenaar Jeroen Koster
Consultancy) weet niet beter. Of eigenlijk, hij weet wel beter, want zijn dagelijkse werk bestaat uit het helpen van ondernemers. En daar is in de mindere tijden van de Coronacrisis
grote behoefte aan. Zowel voor zijn eigen consultancybedrijf, als via MKB Doorgaan.
TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

“Het afgelopen jaar was een en al corona gerelateerd werk. Veel
TOZO kredietaanvragen, maar nu ook de nodige Bbz-aanvragen.
In veel gevallen doe ik dat vanuit Jeroen Koster Consultancy,
maar ook voor MKB Doorgaan. Hoe ook, ik probeer ondernemers die in financiële problemen raken te helpen. Op een
bepaald moment stopt de bank. Wanneer een ondernemer
dan bijvoorbeeld niet meer in staat is om schulden in te lossen,
dan gaat het al snel richting faillissement. Terwijl er vaak een,
in principe, levensvatbaar bedrijf is, mits de schulden kunnen
worden opgelost.”
“Er zijn meestal - zeker in combinatie met de corona steunmaatregelen - meer mogelijkheden dan gedacht. Soms is dat
een (gedeeltelijke) uitkering, soms toch een krediet en soms is
alleen uitstel al een oplossing (vooral in de coronacrisis een veel
bewandelde weg). Als de ondernemer maar door kan gaan met
zijn bedrijf.”

“Vroegsignalering vergroot
onze mogelijkheden”

MKB Doorgaan feitjes
MKB Doorgaan is een landelijk werkende, onafhankelijke, not for profit stichting die vroegsignalering
van (financiële) problemen organiseert en hulp biedt
aan mkb-ondernemers en zzp’ers met een in de kern
levensvatbaar bedrijf, maar die hulp nodig hebben
om hun bedrijf gezond te houden. MKB Doorgaan
heeft daarvoor contacten met rond de 190 tweedelijns
hulpinstanties.
Elke MKB Doorgaan adviseur heeft zijn eigen bedrijf.
Ze doen dit naast hun eigen praktijk. De stichting
betaalt ze slechts een vergoeding. De adviseurs doen
het vooral vanuit maatschappelijke betrokkenheid,
maar ook voor het netwerk, de contacten en hun
professionaliteit.
De stichting heeft sinds 7 maart 2014 ruim 1900
ondernemers geholpen, waarvan 400 in 2020, 41%
daarvan is afkomstig uit Flevoland. En het resultaat?
96% is daadwerkelijk geholpen met doorgaan. Slechts
6% is geholpen met bedrijfsbeëindiging.

Laat in beeld
Onder normale omstandigheden leert de praktijk dat hulpinstanties vaak (te) laat in beeld komen. “Dat is waarom MKB
Doorgaan is ontstaan, we willen hulpverlenende instanties

Meer dan alleen financieel

eerder in beeld laten komen. Daarom wordt gericht gewerkt

“Als een ondernemer zich meldt, dan gaan we gelijk in gesprek

aan het organiseren van vroegsignalering. Het gros van de

om het probleem zo duidelijk mogelijk te krijgen. Een soort

ondernemers is positief ingesteld. Ze zien over het algemeen

huisarts om de diagnose te stellen, zeg maar. Daarna gaan we

de toekomst positief in, tot het moment dat … Wanneer ze

contacten leggen voor verdere hulpverlening. Dat is niet altijd

zien dat het niet gaat lukken, dan ligt het gevaar al snel op de

alleen maar financieel, je moet ook denken aan zaken als acqui-

loer. Schaamte, stress, uitzichtloosheid, noem maar op. En hulp

sitie, inzet social media, conflictoplossing, coaching of media-

wordt meestal pas gezocht als het water ze echt boven de kruin

tion. Wij zorgen voor een zogenaamde ‘warme’ overdracht. De

staat. Maar hoe later de hulp, hoe beperkter de mogelijkheden.”

adviseurs van MKB Doorgaan leggen persoonlijk contact met
vervolg op pag. 19 >>
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ADVERTORIALS

Ferdinand
Zomerman

Hans
Bügel

Claassen, Moolenbeek & Partners

Helmantel & Bügel Advocaten

KOM IK WEL UIT
DE CRISIS?

JURIDISCHE BIJSTAND
VOOR HUURDER &
VERHUURDER

Corona – deze maand één jaar later. Destijds was het
voor velen een ver-van-mijn-bed-show, intussen heeft het
ons gegijzeld. Ondernemers maken gebruik van diverse
regelingen van de overheid. We weten allemaal dat dit
een doekje voor het bloeden is. Velen van jullie hebben
spaargeld of opgebouwde pensioenen in de onderneming
gestopt. Als dit niet voldoende was, is geld geleend van
familie en uitstel van betaling aangevraagd bij leveranciers,
verhuurder of overheid. De vraag die mij bezighoudt is: hoe
gaan wij dit allemaal terugbetalen?
Inzicht krijgen
Belangrijk is om nu, en niet pas wanneer je moet terugbetalen, inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen in jouw
branche en wat dit betekent voor jouw bedrijf. Hoe ziet de
toekomstige kasstroom eruit en lukt het dan om je schulden
te voldoen en voldoende leefgeld over te houden? Zet
je plannen en problemen op papier, zoek hulp en ga in
gesprek. Ik weet dat dit niet gemakkelijk is; je schaamt je
en hebt het gevoel dat je gefaald hebt. Bedenk dat je hierin
niet alleen staat. Kruip niet in je schulp in de hoop dat het
wel overwaait, je weet wel beter. Ik vind het juist heel sterk
wanneer je in actie komt en laat zien dat je begaan bent met
je onderneming en ja, stoppen is ook een plan dat heel veel
stress kan wegnemen.
Vertel je verhaal
Voel je je neerslachtig en zie je echt geen uitkomsten meer?
Zoek dan professionele hulp door bijvoorbeeld 113 te bellen.
Je mag mij ook bellen. Door je verhaal te vertellen, krijg
je ruimte in je hoofd, ga je boven je sores staan en kun je
besluiten nemen die goed zijn voor jou, je bedrijf en je gezin.
Ik zal je niet direct een factuur sturen, omdat ik het belangrijker vind dat je gehoord wordt.
Ook voor andere vragen rondom financiering, waardering
van je bedrijf, reorganisatieplannen (WHOA) en bedrijfsovernames kun je bij mij terecht. Ik wens je heel veel ondernemerswijsheid toe.

Claassen, Moolenbeek & Partners
Larserpoortweg 50 Lelystad
Telefoon 0320 286 768
ferdinand.zomerman@cmenp.nl
www.ferdinandzomerman.nl
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Ofschoon het de voorkeur verdient om, bij huurbetalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis, te proberen
in overleg met de verhuurder (tijdelijk) een regeling af te
spreken, zijn er ook mogelijkheden om aan de kantonrechter te vragen de huurovereenkomst (tijdelijk) te wijzigen. Waar een oplossing in der minne vaak snel, goedkoper en duurzamer is, kan de kantonrechter uitkomst
geven als er onderling geen mogelijkheden zijn om tot
(tijdelijk) gewijzigde afspraken te komen.
In dat geval kan de huurder proberen de huurprijs (tijdelijk) te wijzigen op grond van onvoorziene omstandigheden. In de afgelopen maanden zijn er uitspraken gedaan,
waarbij de kantonrechter oordeelde dat bijvoorbeeld een
bedrijfssluiting van overheidswege aan te merken is als
een gebrek aan het gehuurde. Dat gebrek is een onvoorziene omstandigheid omdat, uiteraard, geen van de
contractspartijen hebben kunnen voorzien dat door een
wereldwijde epidemie als het coronavirus, de overheid
zou besluiten om bedrijven te sluiten.
Om te komen tot een wijziging van de huurovereenkomst
moet wel eerst vaststaan dat er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Daarna moet een afweging worden gemaakt of op grond daarvan de huurder de voortzetting van een ongewijzigde huurovereenkomst mag
verwachten. Vervolgens is het dan natuurlijk de vraag
welke aanpassing redelijk is. Dat vraagt een afweging van
belangen tussen verhuurder en huurder. Het kan namelijk verstrekkende gevolgen hebben voor een verhuurder
als de kantonrechter, bijvoorbeeld, de huurprijs voor een
paar maanden verlaagt. Dat betekent minder huurinkomsten voor de verhuurder. Als de verhuurder niet direct
afhankelijk is van de huur-penningen is dat te overzien,
maar in andere gevallen betekent dit dat de verhuurder in
een lastige situatie kan komen te verkeren.
Duidelijk is dat bij dit soort procedures juridische bijstand
kan helpen, vooral omdat dit soort kwesties soms best
ingewikkelde afwegingen met zich meebrengen.
Wij kunnen u daarbij van dienst zijn.
Helmantel & Bügel Advocaten
De Bolder 10 Dronten
Telefoon 0321 380 766
info@helmantel-bugel.nl
www.helmantel-bugel.nl

DOSSIER MKB DOORGAAN

“Hoe eerder wij worden ingeschakeld, hoe meer we kunnen betekenen.”

de derde partij. En -niet onbelangrijk – dit is kostenloze hulp

MKB Doorgaan

voor de ondernemer (in Flevoland al sinds 2014). En in Flevoland

Hoe werkt MKB Doorgaan? “Aanmeldingen worden centraal

is soms ook een deel van de tweedelijns hulp gratis. Dat is

verwerkt. Dan volgt er eerst een telefonisch informerend

redelijk uniek en mogelijk dankzij de steun van gemeenten en

gesprek. In het geval dat ik (of een andere adviseur) iemand

provincie.”

persoonlijk ken, of zelfs mee bevriend ben, dan schuif ik de
hulpvraag door naar een collega. Vervolgens gaan we persoon-

OVDD vraag

lijk de zaken op een rijtje zetten en de hulpvraag verder

Toen vanuit de OVDD in het kader van de coronacrisis en

uitzetten. Mede omdat de verwijzingen beter geregeld zijn,

maatregelen de oproep kwam voor “Ondernemers helpen

konden we zo vorig jaar 400 ondernemers helpen, dat is echt

ondernemers’ werd door Jeroen gelijk MKB Doorgaan naar

veel.”

voren geschoven. ‘Het past aan alle kanten in onze doelstellingen. En voor de ondernemers, zowel die hulp vragen als hulp

Laatste vangnet

bieden, kost het alleen tijd. Voor de vragers: je krijgt gewoon

Jeroen verwacht deze maanden een toename van het aantal

hulp. Ik heb het afgelopen jaar met (te) veel ondernemers

aanvragen voor de Bbz-regeling. “Het is het laatste vangnet,

gesproken die het niet meer zien zitten. In sommige gevallen

in eerste instantie vooral voor ondernemers zonder partnerin-

kon ik snel een oplossing bieden en daar zijn ze heel blij mee. Je

komen, maar de corona steunmaatregelen veranderen bijna

moet ook het belang van een luisterend oor niet onderschatten.

wekelijks, en ik verwacht dat er ook voor de TONK regeling de

Evenmin als de persoonlijke crisis waar men in terecht kan

nodige belangstelling bestaat. Gelukkig kennen we in Flevoland

komen. Wij (de ongeveer 25 adviseurs van MKB Doorgaan) zijn

ook nog het MKB doorstartfonds, waarin onder andere de

vorig jaar bijvoorbeeld getraind door 113 zelfmoordpreventie.

mogelijkheid van een saneringslening. Wat dat betreft lopen

Gaat dat ver? Ja, maar het is goed om de signalen te herkennen.

we in Flevoland echt voorop. Maar nogmaals: hoe sneller hulp

Soms kunnen we ook gewoon de vraag stellen. En natuurlijk

wordt gevraagd, hoe groter onze mogelijkheden zijn.”

zorgen voor de juiste hulp.”
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PORTRET NOTARIS HILLE NIEUWDAM

Notaris Hille Nieuwdam:

“Het mooie van dit vak is dat
je zaken zo inkleedt, dat je over
tien jaar niet bij mr. Frank Visser
terecht komt”
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Notaris Hille Nieuwdam bewust
neergestreken in Dronten
Hij kon notaris worden in het zuiden van Brabant of aansluiten als
partner bij een gerenommeerd notariskantoor aan de Zuidas in
Amsterdam. Twee keer zei hij ‘nee’. Notaris mr. Hille Nieuwdam (52)
koos bewust voor Dronten, waar hij in maart 2020 het kantoor van
notaris Marja de Wilde de Ligny overnam. “Ik houd van de mentaliteit
van de schouders eronder. Ik ben een dorpsjongen en voel me thuis
als mensen elkaar kennen.”
TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Hij noemt zichzelf een jongen van het platteland, geboren in

dat je zaken zo inkleedt en dusdanig vastlegt, dat je over tien

Ureterp (Fr.) en opgegroeid in Drachten. “Ik snapte niet wat

jaar niet voor de rechter staat. Mijn cliënten willen zeker weten

mijn ouders daar zochten en vond het maar niets. Ik houd veel

dat iets goed is geregeld. Notarissen ontlasten als het ware de

meer van de dorpse gemoedelijkheid, het ons kent ons”, aldus

rechtstaat. Voor onze opdrachtgevers willen we risico’s uitscha-

notaris Hille Nieuwdam. “Ik bloei op van contacten en heb

kelen en samen naar de toekomst kijken; hoe beschrijf je een

geen dag spijt gehad van de keuze voor Dronten als vestigings-

zaak zo toekomstbestendig mogelijk?”

plaats.”
Notaris Nieuwdam is zich ervan bewust dat hij een formeel
Nieuwdam is getrouwd, vader van twee kinderen en woont

beroep uitoefent. “Het is mijn persoonlijke missie om formele

ruim vijfentwintig jaar in Emmeloord. Als kind wilde hij

stukken te ‘vertalen’ en zo toegankelijker te maken voor een

paus worden. “Na de lagere school koos ik toch maar voor het

breder publiek. Mijn voorgangster zei altijd: ‘Ik ben er voor de

lyceum, dat leek me beter. Ik wilde ondernemer worden. Ik

samenleving’, en zo ervaar ik dat ook. Ik zie het notariaat als een

kom uit een geslacht van veehouders en notarissen, twee heel

maatschappelijke functie met ambtelijke taken.”

oude beroepen. Ondernemersbloed had ik wel, maar ik wilde
dat ook op papier waarmaken en besloot naar de HEAO te gaan

Dreamteam

om Commerciële Economie te studeren. Het eerste jaar vond

Het kantoor van notaris Hille Nieuwdam is gevestigd aan de

ik saai, maar de marketingvakken, psychologie en data-ana-

Helling in Dronten, op de begane grond van een van de appar-

lyse spraken me wél aan. Ik rondde de studie in drie jaar af. Al

tementencomplexen nabij de Ludgeruskerk. Op de vestiging

na het eerste jaar ben ik rechten gaan studeren; ik koos voor

werken negen mensen. Notaris Nieuwdam doet dit werk nu

notarieel recht, Nederlands recht, juridische bestuursweten-

zesentwintig jaar. “Dit is het dreamteam. Een notaris is niets

schappen – want ik wilde ook nog wethouder worden – en

zonder personeel. Wie hier binnenkomt, die blijft! Ik wil nog

ondernemingsrecht. Tijdens de Golfoorlog zat ik in militaire

zo’n twintig jaar doorgaan, dan hoop ik zeventig te zijn. Als ik

dienst en was ik met de cavalerie gelegerd in Duitsland.

stop, wil ik goed bekendstaan.”

Intussen spaarde ik om mijn rechtenstudie te kunnen bekostigen.”

Wat fascineert de notaris het meest aan het vak?
“Alle rechtsgebieden samen vormen een enorm breed spectrum. Wat mij fascineert is dat je je specialiseert. Wij helpen
cliënten voornamelijk op het gebied van onroerende zaken en

NIEUWE WET
Per 1 juli 2021 geldt de Wet bestuur en toezicht
rechtspersonen. Hoe wordt een onderneming
bestuurd? Wie zijn de bestuurders? Deze nieuwe
wetgeving geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

personen- en familierecht. Het mooie aan het notariaat vind ik

HANDEL & WANDEL 1 | 2021
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VANUIT ONS GEMEENTEHUIS

Pitstop Carwash
koopt laatste meters
Business Zone Delta
In 2019 werd het koopcontract voor
2556 vierkante meter getekend, amper
een jaar later wordt de overige 3493
meter van de kavel aan de Schipbeek
aangekocht. Een aankoop die Pitstop
Carwash , opgezet door Alwin Koops,
verzekert van ruimte voor de toekomst.
Een toekomst samen met zoonlief,
Bram Koops (23), die inmiddels volop
in de zaak zit.

Ontegenzeggelijk is de gemeente ook blij met het aanzien dat deze
firma het industrieterrein geeft. “Het heeft uitstraling, is altijd netjes,
perfectionistisch eigenlijk.”

Vaste waarde
Alwin Koops (56) is de grondlegger van het bedrijf dat inmiddels
15 jaar een vaste waarde op het industrieterrein is. Afkomstig uit
Nieuwegein begon hij ambitieus met Pitstop Carwash Flevoland.
Vrienden, kennissen en familie verklaarden hem voor gek en
waren van mening dat het veel te ambitieus was voor een plaats
als Dronten. “En veel te duur. Ik begon met prijzen die ik 1 op 1
overnam van de betere wasstraten, maar die onontkoombaar zijn
voor het moeten leveren van kwaliteit. Maar overtuigd dat het zijn
geld waard was, ging ik door. Soms dagen met maar 6 auto’s op een

Goede zaken voor de gemeente die met deze verkoop de een na

dag en daarvoor kwam ik op en neer vanaf Nieuwegein gereden. En

laatste kavel op de Business zone op een prachtige manier ingevuld

minimaal 10 uur per dag, 7 dagen in de week. Maar de kwaliteit van

ziet. Ondertussen ligt ook de laatste kavel op de tafel van de notaris

de enige textielwasstraat sprak zich rond en langzaamaan kwam

en daarmee is Business Zone Delta ‘uitverkocht’. Volgens Daniëlle

de groei er in. Het heeft de sprong in het diepe - een werkelijk alles

ter Beke (accountmanager van Dronten) is met name de verkoop

of niets verhaal - waard gemaakt.” In een paar jaar werd een vast

aan Pitstop een mooie stap. ‘”Een mooi bedrijf, geweldige samen-

en duurzaam klantennetwerk opgebouwd, bestaande uit klanten

werking tussen vader en zoon. Volop plannen en ideeën. Ze zijn trots

afkomstig van particuliere en zakelijke markt, ook begon ook de

op elkaar, trots op wat er al is opgebouwd en ook trots op Dronten.”

poetsafdeling volwassener te worden. “Het voelt goed nu, Dronten
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is fijn, neutraal, ik heb echt waardering voor Dronten gekregen. Wij
voelen ons er prima thuis.” Alwin blikt nog wel eens terug op die
moeilijke tijd. “De opening was al 6 maanden vertraagd. Al onze
budgetten en potjes waren leeg, met name door pech en uitloop bij
de bouw en techniek en dan ook nog eens de crisis van 2008. Het
geld was er niet meer en al helemaal niet meer voor marketing, we
deden zelf hele rondes door Dronten om te flyeren.”

Saab cabrio’s
Wie Pitstop hoort, denkt aan auto wassen, maar daar is het niet bij
gebleven. Wie zijn auto het Pitstop terrein op reed, ontkwam niet
aan het specifieke model auto, dat keurig op voorraad stond in de
meest verschillende kleuren: de Saab Cabrio. De koppeling met
die auto’s was niet onverwachts. Alwin is opgegroeid met auto’s

Verkaveling gegund

en deed voor het beginnen van Pitstop al het nodige met auto’s,

Alwin: “Uiteindelijk ben ik terecht gekomen bij de gemeente, bij

met altijd de sport om ze na het klaarmaken, weer voor iets meer

Daniëlle, voor de aankoop van de aangrenzende kavel. Maar die

te verkopen. “Ik haalde - en nog steeds - ze overal vandaan. Uit

kavel was veel te groot, ik wilde maar 100 diep en 30 breed. Daar

Spanje, Duitsland, noem maar op. Daar komt ook mijn bijnaam Jaap

is de gemeente uiteindelijk in meegegaan, er werd ons een stukje

Saab vandaan. Die handel in Saab is meegegaan naar Dronten en

verkaveling gegund. Maar er moest wel op gebouwd worden. Dat

werd steeds wat groter. Er werden auto’s ingeruild die we besloten

werd dus de Car Trading showroom met daarachter ruimtes voor

zelf te verkopen en zo begon de voorraad te groeien.”

poetsen en opslag. In de showroom vooral luxere mooie wagens
en een paar oldtimers: Bram kon zijn gang gaan. En nu doet hij het

Versterking

eigenlijk al zelfstandig. En echt, het is een droom om dit met Bram

Zo’n vier jaar geleden bereikte Pitstop Carwash de ooit gehoopte

samen te mogen doen.”

status: de meest moderne en duurzame wasstraat van Dronten en
omstreken worden, waar de klant perfect ontzorgd wordt door de

Fijne hoofdpijn

wasstraat.

Eind vorig jaar werd het resterende deel van de kavel alsnog aange-

“Zondags open vanaf 11.00 uur, het is iedere dag werken.

kocht, al staat nog niet vast waar de ruimte voor benut gaat worden.

Ondertussen draait Bram volop mee en probeert hij me zondagjes

In ieder geval moet het binnen twee jaar bebouwd zijn. Alwin daar-

rust te geven.” Bram Koops: “Dat probeer ik hem in ieder geval aan

over: “Het is nu even een hoofdpijndossier: wat gaan we er precies

te leren. Ik draai sinds mijn vijftiende mee in de carwash en daar-

mee doen. De eerste gedachte was uitbreiding in Carwash gere-

naast ben ik altijd wel bezig met een handeltje, iPhone’s, software,

lateerde zaken. Maar ook de Car Trading groeit, dat vergt ruimte.

vuurwerk. Iets inkopen en voor meer verkopen, dat is de sport! Toen

Bovendien hebben we dit jaar ook het pandje aan de overzijde

ik 18 werd stapte ik zelfstandig het vliegtuig in naar Zürich om een

aangekocht. Dat wordt Pitstop Car Classics. Leuke auto’s uit de

auto op te halen.”

jaren zestig/zeventig. De huidige showroom wordt wellicht uitgebreid

Alwin: “Er heeft nooit druk op hem gelegen om in de zaak te komen.

tot de tak Exclusive en tot slot zullen we ook nog de gewone Car

Bram heeft vorig jaar een 4 jaar durende HBO studie afgerond op de

Trading een plaatsje willen geven.”

IVA in Driebergen, maar was in de periode van zijn afstudeerstage al
zo druk bezig met de Pitstop, dat een samenwerking al voorhanden

Perfectionisme

lag. Car Trading was zonder Bram beslist nog niet zover geweest.

Tot slot stelt Alwin: “Door de coronapandemie hebben we met de

Hij is echt auto en autohandel, ik had al enige tijd het gevoel dat

handel snel moeten omschakelen naar wat de markt momenteel

hij erbij zou komen. Die stap is ook genomen: hij geeft vol gas en

interessant vindt, hoe dat ontwikkelt zal moeten blijken.” Bram

breidt verder uit. Daar ben ik apetrots op.” Het gevolg mag er zijn:

voegt er aan toe dat het enige struikelblok het perfectionisme van

in 2019 werd grond gekocht voor het oprichten van een pand met

senior kan zijn. “Hij is een door en door strateeg. Wat er is of komt

de titel Pitstop Car Trading. Exact op dezelfde lijn gebouwd als het

moet perfect zijn. Hij heeft net nog de witte vlaggenmasten laten

pand van de Carwash, ook zwart en met hetzelfde bekende logo.

vervangen door zwarte, want dat kleurt beter bij het pand. Samen

“We moesten ergens uitbreiden. De autohandel groeit en overal iets

hebben we de beste ideeën, dus ik denk dat er iets heel moois

hebben staan is onze stijl niet.”

ontstaat.”
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BINNENKIJKEN HAMMER FYSIOTHERAPIE

Jacco Hammer:

Uitkijken
naar verhuizing
en een eigen stek
In het paasweekeinde verhuist Hammer Fysiotherapie van De Helling 11 naar de
Rede 6. Een ruimte met een dubbel aantal behandelkamers (6) en een grotere
oefenruimte. Jacco Hammer: “Het betekent wel dat we alle op alles zullen moeten
zetten om de huidige goede sfeer te behouden. Daar is ons alles aan gelegen.
Men moet het prettig vinden om hier te zijn, ook al is het een noodzakelijk kwaad.”
TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK
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“H

et pand aan De Rede bestaat

Rare gewaarwording

eigenlijk uit drie delen, het is

“Het was nogal een eye opener. Zo’n

een uitdaging om daar één geheel van te

behandelingsmethode verwacht je niet,

maken. Het is ook de kans om onze eigen

het is heel wat anders dan we gewend

identiteit te benadrukken, we kunnen

zijn. Wij hebben het hier snel ingevoerd

er verder professionaliseren en speci-

en er ook resultaten mee geboekt. Onder

alismes ontwikkelen. Wij kijken er als

normale omstandigheden zouden deze

team enorm naar uit.”

revalidaties anders zijn gelopen… Maar
ja, na 3 tot 4 weken IC, dan is het met

Ondernemerschap

de conditie echt slecht gesteld. Een jaar

Tijd voor een nieuwe stap. Maar in wat

revalidatie is geen uitzondering. Een

voor tijdperk. “Ja, in coronatijd inves-

maand of 4 is wel het minste. Over de

teren is wel een dingetje … Maar het

hele linie zien we het trouwens meer bij

besluit en de aankoop stonden eigenlijk

vrouwen dan bij mannen.De beroeps-

al vast. We zijn er aan toe. Het is voor

vereniging zorgt ondertussen voor

mij een droom die uitkomt. We werken

veel online bijscholing en is ook nauw

nu met een team van 5 vaste fysiothera-

betrokken geweest bij het opstellen van

peuten en een zzp-er.”
Voor Dronter begrippen is de praktijk
volgens Jacco redelijk groot. “Ik had

“In coronatijd
willen investeren
is wel een dingetje”

de revalidatierichtlijnen met betrekking
tot ex covid patiënten.”

‘Reguliere’ zorg

nooit verwacht zo ver te groeien. In het

niveau. Daarvoor lijkt de traditionele

“We zien hier wel cliënten, maar het

uiterste geval dacht ik aan 4 thera-

manier van weer gaan bewegen, met

aantal revalidaties, zoals voor heupen,

peuten. De huidige omvang vraagt meer

of zonder apparaten, de sportschool,

knieën en kruisbanden is duidelijk

ondernemerschap, maar dat vind ik best

thuisfitness etc, de aangewezen weg.

minder. Op orthopedisch gebied wordt

leuk.” Toch is het een aparte gewaarwor-

Dat valt – in ieder geval voor wie in het

merkbaar minder doorverwezen vanuit

ding om plots in een wereld te moeten

ziekenhuis heeft gelegen - dus zwaar

artsen en reguliere zorg. Een deel komt

werken en ontwikkelen die beheerst

tegen, sterker, een behoorlijk aantal van

natuurlijk door het ontbreken van

wordt door een virus. “We ontkomen

hen heeft ontdekt dat een stap te snel

(winter)sportbeoefening. Maar ook

er niet aan, het corona-virus beheerst

vooruit vier stappen terug betekent. Ze

het aantal verwijzingen na noodzake-

wereldwijd ons leven. In goed een jaar

stappen allemaal in dezelfde valkuil.

lijke operaties, kanker of bijvoorbeeld

tijd is er veel kennis verworven over

Waar normaal met het opbouwen van

protheses, is afgenomen.” Jacco twijfgelt

(ex)patiënten en mogelijke behande-

conditie een grens wordt gezocht en

ondertussen niet over het te verwachten

lingen. Ook binnen de wereld van de

deze met zo’n 10% wordt overschreden

‘nieuwe’ verschijnsel: gevolgen van het

fysiotherapie is Corona een verhaal

om te trainen, moet in deze situatie juist

thuiswerken. RSI, spanning, verkeerde

apart. Wij kregen vanaf het prille begin

ver onder de grens gewerkt worden. Het

houding. “Dat zien we sowieso al veel,

ex-corona patiënten voor nazorg in de

klinkt ongelooflijk, maar er zijn mensen

maar nu wel in toenemende mate.

praktijk. Eerst een paar en binnen een

bij die weer moeten beginnen met 4 keer

Thuis aan de keukentafel is niet altijd de

paar maanden een behoorlijk aantal.

de knieën buigen en strekken. En dat is

meeste geschikte werkplek.”

Typerend is de werkwijze met deze

het dan. Met een beetje geluk kunnen

cliënten. De behandeling kent een

ze dat twee of drie keer per dag. Ik hoor

Tip voor thuiswerkers

serieus verschil met die van onze andere

hier verhalen van fanatieke wandelaars

“Ik heb daar trouwens wel een tip voor:

cliënten; de opbouw is totaal anders.”

die na 2 minuten buiten lopen naar bed

Als je thuis werkt, dan moet je ook

moeten om bij te komen. Die zijn blij dat

naar je werk toegaan. Stap de deur uit,

Langzaam opbouwen

ze de voordeur nog halen. In het begin

kwartiertje lopen, dan naar binnen en

Bij een deel van de ex-corona pati-

geloof je niet wat je ziet en hoort. En

beginnen. Het is een soort mindset, maar

ënten is het weer opbouwen van enige

dat het voor veel onbegrip bij werkge-

doe je het niet, dan gaat het vroeg of laat

conditie een moeilijk en zwaar proces.

vers heeft geleid is niet vreemd. Je bent

fout. Wij lijden onder gemakzucht, snel

“Ze proberen zelf weer conditie op te

immers weer beter? Gelukkig wordt er

even dit, even dat. Het is een absolute

bouwen, terug te komen op hun oude

nu beter met nazorg omgesprongen.”

optelsom.”
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VANUIT DE OVDD

“What you see is what you get”

Profiel
Barend Jan Kroese
MAVO, ’t Lichtschip in Dronten
MTS in Harderwijk (met de Puch uit 1963)
Technische Bedrijfskunde (HBO) in Amsterdam

NIEUW IN HET BESTUUR OVDD:

Barend Jan Kroese, ACP International
“Als je onderneemt in Dronten dan moet je op een dag ook iets terug doen. Ik heb altijd tegen het OVDD-bestuur
gezegd: ‘Als jullie omhoog zitten, dan bellen jullie maar.’ En toen ging de telefoon.” Barend Jan Kroese, eigenaar bij
ACP International, is sinds oktober 2020 algemeen bestuurslid en vice-voorzitter van de OVDD. “Als je ergens wat van
vindt, dan ga je op de barricades. Dat is mijn stijl: what you see is what you get.”

Barend Jan is geboren in Zutphen, waar

tachtig de term ‘just in time’ opkwam, of te

geluid, elke vraag, elke opmerking serieus

zijn vader en opa een zaak hadden in

wel: leveren uit voorraad. Mijn vader pakte

op te pakken en ergens op een agenda te

onderdelen van fietsen en bromfietsen.

dat goed op. Zo ontstond onze bedrijfs-

zetten. Daarnaast wil ik het verhaal van de

Toen eind jaren zeventig de helmplicht werd

naam: van agenturen, naar commissies,

OVDD blijven vertellen; wij behartigen de

ingevoerd, viel de business op zijn gat. Opa

naar parts. Kortom: ACP International.”

zakelijke belangen van onze leden, delen

verhuisde naar Friesland en pa vertrok naar
Flevoland, vanwaar hij bleef samenwerken
met een leverancier van schokdempers
voor brommers. “Ons gezin kwam in

“Mijn missie: iedere ondernemer
de toegevoegde waarde van de
OVDD in laten zien”

Biddinghuizen terecht, intussen zat mijn

kennis en faciliteren mogelijkheden om
elkaar te ontmoeten, dit laatste nu even
online, maar straks weer live! Een terugkerende opdracht voor elk bestuur is om
je leden zo goed mogelijk te informeren

vader veel voor zaken in Beieren, Duitsland.

Wat wil je bijdragen als bestuurslid?

over waar je mee bezig bent. Ik ben van de

Via dempers voor brommers kwam hij bij

“Onze ondernemingsvereniging stáát voor

transparantie, en zal me daar zeker voor

gasveren voor kantoormeubilair en indus-

haar leden. Toch merk ik dat een aantal

inzetten. Mijn missie is om iedere onder-

triële toepassingen uit. Zo is het familie-

leden zich niet altijd gehoord voelt. Hetzij

nemer de toegevoegde waarde van de

bedrijf in de toelevering aan maakindustrie

door de OVDD, hetzij bijvoorbeeld door de

OVDD in te laten zien. Geen lid? Meld je

beland. Ik herinner me nog dat midden jaren

gemeente Dronten. Ik ga me inzetten om elk

dan aan. Wel lid? Laat dan van je horen!”
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“Met frisse blik zaken in perspectief zetten”

Profiel
Bert Westland
Bedrijfseconomie, Windesheim in Zwolle
Accountancy, Windesheim in Zwolle
Bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam

NIEUW IN HET BESTUUR OVDD:

Bert Westland, de Jong & Laan
Hij heeft het Drontermeer als achtertuin en is dagelijks in de polder te vinden voor zijn werk als accountant bij de
Jong & Laan accountants en belastingadviseurs in Dronten. Bert Westland (46) woont in Elburg, is getrouwd en
heeft twee zoons. Sinds de herfst van 2020 is hij algemeen bestuurslid van de OVDD. “Mijn collega Peter Dekker is
jarenlang actief geweest in het bestuur. Ik vond het een goed moment om de honneurs waar te nemen.”

Drie jaar geleden maakte Bert de overstap

Wat wil je bijdragen als bestuurslid?

kunnen we leden actief maken? Ik denk

van Deloitte in Zwolle naar de Jong & Laan.

“Het behartigen van de belangen van onze

bijvoorbeeld aan een kleine projectgroep

“Het ondernemende karakter van de Jong

leden en betrokken blijven bij elkaar, dat

die een feest of sporttoernooi organiseert.”

& Laan spreekt me enorm aan. Natuurlijk:

staat bij mij voorop als het om het werk van

Westland is gewend om over grenzen heen

de ondernemer onderneemt en bepaalt. Het

de OVDD gaat. Natuurlijk missen we de

te kijken: “Ik woon op het oude land en

is mijn ambitie om de ondernemer in staat
te stellen een route uit te stippelen voor de
toekomst. Waar wil je zakelijk gezien naar
toe? Wil je maatschappelijk ondernemen,
wil je winst maken, wil je cashen, wil je iets
opbouwen, wil je iets nalaten?

werk in de polder en hoop daardoor met

“Over grenzen heen kijken, doe ik

een iets neutralere blik zaken in perspectief

Kennispoort regio Zwolle. Waarom

een brede kijk op ondernemen gekregen en

graag. De OVDD werkt samen met

te kunnen zetten. Door de jaren heen heb ik

de regio niet verder oprekken?”

die wil ik graag inzetten voor de vereniging.
De OVDD heeft goede contacten opgebouwd met Kennispoort regio Zwolle,

Ook vraag ik altijd wat ondernemers privé

borrels en de netwerkbijeenkomsten enorm!

laten we de contacten met de bedrijfs-

willen bereiken. De klanten van de Jong &

Ik ben ervan overtuigd dat die tijd terug-

kring Lelystad en de Bedrijven voor

Laan zijn vaak familiebedrijven en actief in

komt. Als nieuw bestuurder ligt mijn focus

Noordoostpolder (BVN) ook intensiveren

het MKB.”

op het erbij trekken van álle leden. Hoe

en van elkaar leren.”
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VANUIT DE OVDD

ACHTERGROND HANZEKWARTIER

Ed Gijsen projectleider Hanzekwartier

“Ondernemers aan De Noord
in Dronten zien gelukkig kansen”
Van verouderd bedrijventerrein naar eigentijdse woonwijk.

In 1957 viel de polder droog en begon de inrich-

“De ontwikkeling van het Hanzekwartier kost tijd, vraagt

ting van het ‘nieuwe land’. In 1958 werd de eerste

van ondernemers om plannen te omarmen en vereist

structuurschets voor de kern Dronten getekend en
twee jaar later werd begonnen met de woningbouw.

visie”, dat zegt Ed Gijsen, sinds 2008 projectleider Hanze-

De huizen werden gebouwd volgens de principes

kwartier bij de Gemeente Dronten. Voor dit verhaal gaan

van de naoorlogse wederopbouw: sober, gevari-

we terug naar het einde van de jaren vijftig toen goederen

eerd en functioneel. De eerste bewoners kwamen

nog per schip werden vervoerd en komen we uit bij het

in 1962.Tussen 1962 en 2020 groeide de gemeente
Dronten gestaag tot ruim 41.000 inwoners. Gijsen:

nieuwe wonen aan het Koning Willem-Alexander plein

“In die eerste structuurvisie uit 1957 was de spoorlijn

naast het station. Hoe een gemoedelijk dorp stads ging

al ingetekend, met een station en nabij een N-weg.

denken.
TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Het aangrenzende gebied tussen De Noord, de
Energieweg en de Havenweg had eind jaren vijftig
nog een agrarische focus. Het was gunstig gelegen
aan het water; diverse goederen werden immers met
schepen vervoerd. In de loop van de jaren verouderde
dit bedrijventerrein en wilde de gemeente Dronten
inzetten op gebiedsontwikkeling. Er is behoefte aan
woningen.”
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ACHTERGROND HANZEKWARTIER

Nieuwe eeuw, nieuwe kansen

nam inderdaad toe en het gebied werd

ondernemers altijd met hun knelpunten of

Rond het jaar 2000 zette de gemeente

beslist geen visitekaartje. Ik probeerde de

vragen bij de gemeente terecht, wij blijven

de eerste stappen. “We bouwden de

contacten met de ondernemers zo goed

meedenken. In 2015 heeft de gemeen-

nieuwe brandweerkazerne, realiseerden

mogelijk te onderhouden, we hielden een

teraad het bestemmingsplan voor het

de nieuwe gemeentewerf aan De Reest en

opruimactie en het bestuurlijk draagvlak

Hanzekwartier vastgesteld: bedrijfsuitbrei-

kochten enkele bedrijven uit.” Ook wilde de

was groot.”

ding mag niet meer en het College kan het

gemeente een BV oprichten met verschil-

bestemmingsplan wijzigen voor woning-

lende marktpartijen. “De intentie was om

Kredietcrisis

samen het Hanzekwartier te ontwikkelen.

Toen kwam de kredietcrisis en ontstond

In 2008 klapte deze constructie, de risico’s

een zekere mate van terughoudendheid.

Actieve grondpolitiek

werden te groot en wie gaat ze dan dragen?

“We hebben toen gezegd: we voeren geen

Sinds april 2020 voert de gemeente een

Vanaf dat moment was de gemeente

actief grondbeleid meer, we gaan niet

actieve grondpolitiek. “We hebben twee

Dronten weer alleen opdrachtgever.”

lukraak aankopen. De gemeente legt een

panden in het gebied aangekocht en zijn

bouw.”

visie neer, gaat de markt interesse tonen?

in gesprek met andere vastgoedeigenaren.

Projectgroep

We hadden het geluk dat de firma Agrifirm

We zijn corona aan het overleven, de markt

In datzelfde jaar werd Gijsen leider van de

zelf wegwilde uit het gebied. Dit betrof

voor woningen is perfect en de investe-

projectgroep Hanzekwartier, die nu bestaat

vijf hectare grond nabij de Lage Vaart. De

ringsbereidheid is er. Laten we vooruit-

uit zeven personen met ieder hun eigen

erfpacht liep af en de gemeente kreeg het

kijken naar de 125 wooneenheden die op

specialisme waaronder planeconomie,

volle eigendom terug. Dit bleek achteraf een

het Koning Willem-Alexander plein gaan

ruimtelijke ordening, groen beleid, verkeers-

aanloopje, want de markt liep warm.”

verrijzen. De inrichting wordt zeer

kunde en stedenbouwkunde. “Als projectleider bewaak ik de processen, onderhoud
ik de contacten met wethouder Ton van
Amerongen, schrijf ik stukken voor de
gemeenteraad en onderhoud ik de externe
contacten met de zittende ondernemers in

“De Poort van Dronten is voor veel bedrijven
uit het Hanzekwartier een goed alternatief
om naar te verhuizen”

het gebied, projectontwikkelaars en architecten.”

Vanaf 2019 werd de Havenkade bouw-

gevarieerd met startersappartementen,

rijp gemaakt en inmiddels zijn de eerste

rijwoningen, levensloopbestendige appar-

Terug naar 2008. “De Hanzelijn was in

woningen opgeleverd. “Ik ben blij dat de

tementen, zorgappartementen en klein-

aanbouw en als gemeente gingen we de

eigenaren van het vastgoed aan De Noord

schalige horeca. Dronten staat nog steeds

structuurvisie Hanzekwartier opstellen. Mijn

voornamelijk kansen zien. Zij gaan zelf aan

bekend om haar dorpse gemoedelijkheid,

indruk was dat de meeste lokale onderne-

de slag met projectontwikkelaars. De Poort

maar gaat groter denken.”

mers het wel prima vonden, andere waren

van Dronten is voor veel bedrijven uit het

bezorgd: de leegstand gaat toenemen,

Hanzekwartier een goed alternatief om

hoe lang gaat dit duren? De verpaupering

naar te verhuizen. Natuurlijk kunnen deze

*Brochure Monumenten Dronten 2015
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BERICHTEN UIT DE REGIO

Almeerder start crowdfunding

voor bedrijfsovername ets-bedrijf
De Almeerder Marcel van der Schouw is een crowdfundingsactie gestart om het technisch ets-bedrijf Etsprit over
te nemen. Van de benodigde 180.000 euro is inmiddels ruim
74.000 euro opgehaald. Op crowdaboutnow.nl schrijft hij:
“Fotochemisch etsen of chemisch frezen in metaal: dat is het vak
van Etsprit. In Almere worden tal van producten voor uiteenlopende branches en sectoren gemaakt: brailleplaten, bewegwijzering, naamplaten, Etsprit maakt het op maat. Na 21 jaar mag ik
Etsprit, dé ambachtelijke etsspecialist van Nederland, overnemen.
Help jij ons dit best bewaarde geheim van Flevoland verder uit te
laten groeien?” De huidige eigenaar gaat met pensioen. Van der
Schouw wil het bedrijf overnemen en de techniek behouden voor
Almere, Flevoland en Nederland. Zijn plan is om een MBO leer-

UITREIKING VERNIEUWEND INITIATIEF
PRIJS FLEVOLAND VAN 15.000 EURO

en stagebedrijf te worden. Informatie: crowdaboutnow.nl/etsprit

Op donderdag 15 april 2021 organiseert provincie
Flevoland de ‘Webinar Flevolandse Ruimte’. Tijdens
deze online bijeenkomst reikt gedeputeerde Jan
de Reus de allereerste Vernieuwend Initiatief Prijs
Flevoland van €15.000,- uit. De afgelopen maanden is de
provincie Flevoland op zoek gegaan naar uitdagende en grensverleggende plannen die bijdragen aan de waarde en ruimtelijke
kwaliteit van het landschap en de identiteit van Flevoland. Aan
deze initiatieven willen zij graag meer bekendheid geven. Dat
doen ze met het organiseren van de tweejaarlijkse Vernieuwend
Initiatief Prijs (VIP) Flevoland. Van alle ingezonden plannen zijn
er drie genomineerd voor VIP Flevoland. Tijdens de ‘Webinar
Flevolandse Ruimte’ lichten de genomineerden hun plannen
toe, gaan ze in gesprek met de jury en wordt de prijs uitgereikt.

SPOORVERBINDING ZWOLLE-MÜNSTER
STAP DICHTERBIJ

Aanmelden webinar: mail naar vip@flevoland.nl.
In het project EuRegiorail, dat Regio Zwolle, Regio Twente en

Rob Dal nieuw gezicht
bij Horizon Flevoland

het Münsterland via een directe spoorverbinding met elkaar
wil verbinden, is een uitvoeringsagenda vastgesteld. Daarmee
is een volgende stap gezet naar een directe, duurzame
treinverbinding tussen Zwolle en Münster. Het project

Horizon, regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland,

EuregioRail past in de plannen van Regio Zwolle om verder te

heeft een nieuwe accountmanager voor het MKB. Rob Dal is

bouwen aan een betere bereikbaarheid van de regio, ook over de

het team, dat verder bestaat uit Thuan Trinh en Irene Medema,

grens met Duitsland, zoals benoemd in de Bereikbaarheidsambitie

komen versterken. Dal werkte tien jaar bij de Rabobank en

Regio Zwolle. De ontwikkeling wordt gezien als belangrijk voor

de laatste anderhalf jaar was hij regiomanager bij VNO-NCW

vestigingsklimaat en economische ontwikkeling. Het maakt

Flevoland. In zijn nieuwe functie bij Horizon smelten zijn financiële

de regio bovendien minder afhankelijk van wegvervoer. Met

achtergrond en zijn grote netwerk onder Flevolandse bedrijven

het optimaliseren van de spoorverbinding zijn universiteiten en

samen. Hij is voor ondernemers de contactpersoon als het over

hogescholen aan beide zijden van de grens straks beter verbonden

fondsen gaat. Horizon is de regionale ontwikkelingsmaatschappij

en het maakt het makkelijker om over de grens te werken en

van Flevoland. De organisatie ondersteunt Flevolandse onder-

verblijven. De komende twee jaar doet een projectconsortium

nemers die willen groeien en geeft advies over groei, koppelt

onder leiding van de Euregio verder onderzoek om de kosten en

ondernemers aan fondsen en zet expertise in voor ondernemers

baten van de verbetering van de spoorverbinding te analyseren.

met internationale ambitie.

De bedoeling is dat de trein in 2027 gaat rijden.
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Coach
van
ondernemers.
Ondernemen is topsport. Altijd scherp zijn op kansen. Snel
inspelen op marktontwikkelingen. En voortdurend blijven scoren.
Dan is het wel fijn als er iemand achter u staat die weet hoe het
spel werkt. Kijk op jonglaan.nl

Ondernemende Accountants

Ook een energierekening
waar u blij van wordt?
WOUDA: VERSTAND VAN INNOVATIEVE, DUURZAME INSTALLATIES

Wouda zonnepanelen
• Korte terugverdientijd
• Hoog rendement en duurzaam
• Voor particulieren en ondernemers
• BTW teruggave voor particulieren
• Stimuleringsmaatregelen van de
overheid voor ondernemers

UU

Kijk op wouda.nl

EN
ER

RZAAM

INSTALL

D
Wouda heeft ruime ervaring in het ontwerpen en plaatsen van PV
systemen. Dankzij onze ervaring en expertise kunnen wij overal prima
uit de voeten. Zo plaatsen wij zonnepanelen op schuine of platte
daken of op golfplaten. Voordat ons team een installatie ontwerpt,
onderzoeken wij eerst de bespaarmogelijkheden die u kunt behalen.
Daarna ontwerpen en realiseren wij uw installatie.

De panelen die Wouda levert, worden ingekocht bij betrouwbare
partners. Zakelijk investeren in zonnepanelen is aantrekkelijk door
het hoge rendement, een verduurzaming van uw bedrijfsvoering
(MVO) en er zijn fiscale voordelen mogelijk. Zowel zakelijk als privé.
Op onze website staan de stimuleringsmaatregelen van de
overheid: www.wouda.nl/zonnepanelenzakelijk

Een berekening van uw voordeel of heeft u een vraag?
Neem dan contact op met één van onze adviseurs. 0321 - 38 60 60 of mail naar info@wouda.nl.

Duurzaam installeren
De Noord 35, 8251 GK Dronten, T (0321) 38 60 60 info@wouda.nl

www.wouda.nl

Erkend installateur | Expertise van de gehele installatie | Betrouwbare partner met een historie van 80 jaar

