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De zon begint weer te schijnen
Misschien komt het doordat ik op het

de OVDD al weten te vinden. Maar ook

nazomer EN natuurlijk zetten we dan in

moment van schrijven naar een strak

ondernemers die zijn uitgebreid en ver-

op live-bijeenkomsten. Wat dat betreft

blauwe lucht kan kijken. Dat het einde-

huisd. Groeien tegen de stroom in. Daar

hoop ik op een drukke, gezellige en nut-

lijk iets van zomer lijkt te worden. Dat ik

gaat elk ondernemershart toch sneller

tige periode voor een ieder.

mijn eerste moment van onachtzaam-

van kloppen? Er gebeurt dus gelukkig

heid over de kracht van de zon alweer

nog veel in onze mooie gemeente.

achter de rug heb. Want hij breekt toch
letterlijk en figuurlijk door het wolkendek. En dat heeft altijd een positieve
uitwerking op mijn humeur. Ik hoop
voor velen van u.

“Er zijn weer nieuwe ondernemers opgestaan
om uw belangen te behartigen”

En als je dan deze Handel en Wandel
onder ogen krijgt spreek ik de hoop uit

Inmiddels zijn de resultaten van onze

dat ons blad er aan bijdraagt. Want we

enquête eerder dit jaar ook openbaar

hebben weliswaar van twee ervaren

gemaakt en we daar als bestuur mee

bestuursleden afscheid genomen op

aan de slag. Kortom alles gaat door en

de ALV van eind mei, maar er zijn weer

moet door, maar hopelijk voor iedereen

nieuwe ondernemers opgestaan om uw

wel met een optimistisch gevoel. Ik

belangen te behartigen. Dus uw bestuur

wens iedereen dan ook een geweldige

blijft zich op volle kracht voor u inzetten.

zomer toe. Maar hou de OVDD-kanalen

Al blijft alle hulp welkom. Er is bijvoor-

wel goed in de gaten, want dit jaar niet

beeld nog één vacature ;-)

voor de zomer een zomerfeest, maar

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

als afsluiting van de zomer een feest in
Verder zie ik ondernemers die door-

september.

pakken in ons blad terug. Ondernemers
die net begonnen zijn en de weg naar

Ik zet dan ook nu alvast in op een mooie
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OVDD ONLINE In de eerste maanden van het jaar hebben we alleen
online bijeenkomsten gehad. Een maandelijkse OVDD online waarbij

Op de agenda

elke keer input was vanuit de aanwezige ondernemers. Dank aan
iedereen die deel heeft genomen en speciale dank aan gastspreker
Jan Groen, Green Organics en ambassadeur regio Zwolle.

JULI
1 juli
1 juli
1 juli

OVDD Bestuursvergadering
OVDD overlegt met de wethouder
OVDD activiteit (onder voorbehoud)

Week
35/36

OVDD (na de) Zomerfeest

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

ONDERMIJNING Op 1 juni jl. organiseerde OVDD samen met onder
anderen politie en gemeente Dronten een online avond voor ondernemers met als onderwerp ‘ondermijning’. De uitzending is terug te
kijken via ovdd.nl/belangenbehartiging.
OVDD NIEUWJAARSFEEST Op zaterdag 8 januari 2022 staat het
OVDD Nieuwjaarsfeest in De Meerpaal gepland. De eerste besprekingen over programma, thematiek en inrichting hebben plaatsge-

VAN DE
BESTUURSTAFEL

vonden. We hopen dat we tegen die tijd met elkaar bij elkaar kunnen
komen, (bijna) zoals we gewend waren. Het OVDD Nieuwjaarsfeest
valt ook deze editie op dezelfde datum als het BKL-gala van
Bedrijfskring Lelystad. Uitwijken naar de vrijdagavond is voor ons
geen optie, omdat dan onze detaillisten veelal verhinderd zijn.

We zijn bijna halverwege het jaar 2021. Terugkijkend op de afgelopen maanden is er nu eindelijk meer zicht op versoepeling en
verandering. We kijken uit naar een mooi tweede half jaar, waarin
we elkaar zoals het nu lijkt ook weer fysiek kunnen ontmoeten

VERKIEZING ONDERNEMING VAN HET JAAR 2021

bij OVDD-bijeenkomsten.

Het voordragen van de Onderneming van het Jaar 2021 is
weer mogelijk! Doe dit via het formulier op ovdd.nl. Om voor

BESTUURSWISSEL TIJDENS DE ALGEMENE

te dragen (en/of te winnen) hoeft een onderneming geen lid

LEDENVERGADERING Tijdens de online Algemene

te zijn van OVDD, maar deze moet wel gevestigd zijn in de

Ledenvergadering op 27 mei jl. hebben we afscheid genomen van

gemeente Dronten. Welke onderneming draagt u voor in de

twee bestuursleden. Beiden treden terug na acht jaar bestuurs-

categorieën: Talent van het Jaar, Detaillist van het Jaar en TOP

werk (de maximale tijd die ervoor staat). OVDD dankt Mark Hetsen

Onderneming van het Jaar 2021. We horen heel graag van u!

(PlanVisie) en Sieberen Sybesma (Sybit | Software op maat) voor
hun tijd, inzet en energie. Gelukkig zijn twee nieuwe bestuursleden
gevonden: Ferdinand Zomerman (Claassen, Moolenbeek & Partners)

WE KIJKEN UIT NAAR NA DE ZOMER Omdat het zicht op

en Alette van de Berg (Ikas). Fijn dat zij onze gelederen zijn komen

versoepelingen waarbij grotere groepen mensen bij elkaar mogen

versterken! Nader kennismaken met hen kan na de zomer, tijdens

komen op het moment van schrijven nog niet concreet is, orga-

onder meer de bijeenkomsten die dan plaatsvinden.

niseren we geen Zomerfeest. In plaats daarvan hopen we begin
september een bijeenkomst te kunnen organiseren in de lijn van het

UITKOMSTEN OVDD-ENQUETE Een aantal ondernemers heeft

Zomerfeest. De datum zal in week 35 of 36 zijn. Houd hiervoor ovdd.

aangegeven graag een vast contactpersoon bij de gemeente

nl en de nieuwsbrieven in de gaten!

Dronten te willen hebben. Het OVDD-bestuur heeft met de gemeente
afgesproken dat de desbetreffende personen met elkaar in contact

TOT SLOT We hopen dat het goed gaat met u als ondernemer. Dat

worden gebracht. Uit de vragenlijst kwam ook de casuïstiek naar

u met een gerust hart de zomer in kunt gaan. En mocht dit anders

voren rondom genoemde ondernemingen in de regionale media met

zijn, dan wensen we u waar nodig doorzettingsvermogen en moed en

betrekking tot de verbouw van het gemeentehuis. In de enquête

sterkte om de juiste keuzes te kunnen maken voor u en uw onderne-

hebben wij u tevens nadrukkelijk om tips gevraagd aangaande

ming. Als OVDD blijven we graag in contact met u. Deel met ons wat

communicatie en uitleg van inkoop- en aanbestedingsbeleid van de

er leeft, waar u tegenaan loopt als ondernemer. Wij zijn betrokken op

gemeente. Hier zijn waardevolle suggesties gedaan. Inmiddels is

u. Blijft u betrokken bij ons?

overleg geweest tussen het OVDD-bestuur en de afdeling inkoop.
In het najaar zullen we een bijeenkomst organiseren waar dit thema

Bestuur OVDD

centraal staat. Het document met alle uitkomsten van de enquête is

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen voor het bestuur?

voor leden te vinden op het afgeschermde deel van de website.

Laat het ons weten via info@ovdd.n
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Nieuwe leden
DRONTEN
Brothers International Trading (B.I.T.)
Jacco van der Zee
Ijzerman en Lankman Tuinmachines
Henk Lankman

Technologie expert Jesse van Doren bij
Ondernemersacademie in september
Na de zomer hoopt de organisatie de Ondernemersacademie weer ‘live’ op te
kunnen pakken vanuit de Meerpaal in Dronten. Ondernemers zijn op woensdagavond 15 september welkom om zich te laten verbazen en kennis op te doen

Peter Lodders Makelaardij
Peter Lodders
Brandweer
Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant
Ted van de Wint

door spreker Jesse van Doren.
Hij is expert op het gebied van technologie
en dé trendwatcher van dit moment. Tijdens
deze avond gaat hij dieper in op de thema’s
fakenieuws, hacken en internetfraude. Hij
is eigenaar van diverse bedrijven en helpt
organisaties om zichzelf opnieuw uit te
vinden. Van harte welkom!

Van Architektenburo
Brink & Fleer naar
Enigma Architecten

Meer info en aanmelden via ovdd.nl/agenda

Netwerk Duurzaamheid
Het Netwerk Duurzaamheid in de gemeente Dronten is een netwerk waarin samengewerkt wordt om inwoners van de gemeente bewust te maken van duurzaamheid in
alle vormen. Vanuit OVDD is Anja Muller contactpersoon. Wanneer u zich abonneert
op de nieuwsbrief, wordt u tweemaandelijks op de hoogte gehouden vanuit het
netwerk. Zo delen zij onder meer informatie over challenges waar u als ondernemer
en/of als inwoner aan kunt deelnemen. Meer info via netwerkduurzaamheid.org

Maatschap Architectenburo Brink & Fleer
is overgedragen. Anton Brink zet samen
met Carla Renkema de werkzaamheden
van het architectenbureau voort, waarbij
Anton Brink langzaam zijn werkzaamheden afbouwt. Hans Fleer heeft een

ADVERTENTIEACQUISITEUR GEZOCHT

Kom de makers van Handel & Wandel versterken

eigen bouwkundig adviesbureau opgestart onder de naam Fleer Bouwkunde.

Handel & Wandel wordt sinds drie jaar gemaakt door zeven lokale,

Met de overdracht van het bureau is ook

enthousiaste ondernemers. Janke Boerman (traffic management), Mischa

de naam gewijzigd in Enigma Architecten.

Massink (fotografie), Fransje Leering (concept & design), Martijn Hörich

Carla Renkema legt uit: “Ontwerpen is

(drukwerk & verspreiding), Han Tissingh namens gemeente Dronten

puzzelen. Het oplossen van een raadsel.

(redactie), een OVDD-bestuurslid (redactie), Rudolph Posthumus (eindre-

Nadenken, ordenen, uitproberen, neer-

dactie) en Carien van der Marel (hoofdredactie). Elke redactievergadering

leggen, passen en aanpassen. Als architect

is een komen en gaan van nieuws van onze leden, nieuws uit de regio,

is elk nieuw vraagstuk weer een nieuwe

nieuwe invalshoeken en nieuwswaarde.

uitdaging, een nieuwe puzzel. Iedere
opdrachtgever is uniek, heeft een eigen

Adverteerders werven De Handel & Wandel wordt gelezen en is

programma van eisen en zijn eigen smaak

springlevend! Ons blad bestaat bij de gratie van onze leden, onze lezers

en voorkeuren. Voor ons is elke opdracht

én onze adverteerders. Voor de werving van nieuwe adverteerders voor

een Enigma, een unieke puzzel. Wij blijven

de komende jaren zijn wij op zoek naar een advertentieacquisiteur. Dit is

met onze kennis en creativiteit de helpende

een betaalde functie. Interesse? Stuur een bericht naar:

hand bij het oplossen van bouwkundige

adverteren@handelenenwandel.info

vraagstukken.”
Meer info: enigma-architecten.nl
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A1Office komt met groene, lokale bezorgdienst
Bij A1Office – your business store – staat de antenne voor frisse,

We kennen elkaar goed en zo versterken we elkaar.” B.I.T. staat voor

zakelijke ideeën altijd uit. Zo vond eigenaar Ruud Willebrand het

Brothers International Trading en is gevestigd in het pand van Raven

hoog tijd voor een duurzame, lokale zakelijke bezorgdienst voor

Fising & Outdoor aan de Houtwijk 40 in Dronten. Samen met broer

zijn klanten in Dronten en omgeving. “We rijden toch en waarom

Iwan Raven en general manager Jacco van der Zee staat B.I.T. voor

zouden we dat dan niet ‘eerlijk’ doen? Dion Raven, eigenaar Raven

alles wat met elektrische mobiliteit te maken heeft. “We nemen de

Fising & Outdoor, is ook oprichter van B.I.T. en heeft de Pacta

missie zero emissie in 2025 serieus en willen daar een bijdrage aan

Max, een 100% elektrische bezorgauto, naar Nederland gehaald.

leveren”, zegt Van der Zee. “Dion komt al zo’n vijfentwintig jaar in
China, bezoekt fabrieken en heeft daar de contacten. We importeren
onder meer elektrische scooters, boten en vier verschillende modellen elektrische voertuigen onder de merknaam Pacta. De Pacta Max
heeft een autokenteken, daar rijdt Ruud in rond.” Dion Raven vult
aan: “Je kunt de Pacta kopen of leasen. We hebben een uitvoering
waarbij track & trace is ingebouwd én via een app kun je de Pacta
sharen – dit laatste is echt uniek. Er komt geen sleutel meer aan te
pas, je opent de deur met een app of bedrijfspas en rijden maar. De
winst aan data is enorm, doordat alle ritten worden geregistreerd in
een eigen digitale omgeving.”

ADVERTORIAL

DE SPECIALIST

HEB JIJ JE
LIQUIDITEITSBEHOEFTE
GOED IN BEELD?
Bij het publiceren van deze column is stap twee van het
openingsplan van de overheid net ingezet. We mogen
weer wat langer op het terras zitten, naar een attractiepark of naar de sportschool. Als gevolg van alle beperkingen heb je als ondernemer meer dan een jaar niet kunnen
ondernemen zoals je gewend was. Is het einde in zicht of
is dit pas het begin?
Steunmaatregelen
De overheid heeft met diverse steunmaatregelen geprobeerd
om jou als ondernemer te ondersteunen tijdens de coronaperiode. Denk aan de NOW, TVL, continuïteitsbijdrage en het uitstel van belastingbetaling. Soms vielen deze steunmaatregelen
door regelgeving uit de snelkookpan echter tegen. Helaas is
dit een gevolg van het plaatsen van snelheid boven zorgvuldigheid - hoewel regelgeving uit een slowcooker ook zeker geen
garanties geeft, maar dit terzijde.
Hopelijk heeft jouw accountant, gevraagd en ongevraagd, je
kunnen helpen bij het aanvragen van één of meerdere ondersteuningsmaatregelen.
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Ondernemen zonder
beperkingen
Door de versoepelingen kun
je langzaam maar zeker weer
ondernemen zonder allerlei beperkingen. Maar wat
betekent dit eigenlijk voor de
liquiditeit? De subsidies gaan
straks stoppen, je moet je
belasting een keer gaan betalen en ondertussen komen er
nieuwe aanslagen bij. Wellicht
moet je ook je voorraden aanvullen of moet je investeringen
doen. Hoe ga je dit betalen?
Daarom wil ik je de volgende
vraag stellen: heb jij je liquiditeitsbehoefte voor de komende
periode goed in beeld? Zo niet, dan is het van belang om dit
nu goed in kaart te brengen. Zo voorkom je betalingsproblemen en gedoe achteraf. Uiteraard kan ik je hierbij helpen.
Meer weten over het in beeld brengen van je liquiditeitsbehoefte? Neem dan contact op met Jacob Woudstra, vestigingsdirecteur.
Countus
t 0321 - 38 28 45
e j.woudstra@countus.nl
i
www.countus.nl

NIEUWS VAN DE REDACTIE

Aardappelschilbedrijf Nederland gaat verder in nieuwe samenstelling
Directeur/eigenaar André Aasman van

voor zowel ASN als Polder Potato. Na de

geving. De afgelopen jaren hebben we

Aardappelschilbedrijf Nederland (ASN)

bouwvak gaat de eerste paal voor deze

grote stappen gezet in de aardappelver-

heeft in Anton Riezebos en Corné Kodde

nieuwbouw de grond in.

werking, onder meer op het gebied van

- beiden eigenaar van Polder Potato - en

“Wij werken nu bijna vier jaar naar volle

koud schillen, maar ook met voorgegaarde

Aard Robaard - eigenaar van fruit- en

tevredenheid samen met Polder Potato”,

producten. Verder zien we goede uitbrei-

akkerbouwbedrijf De Meerhof - nieuwe

aldus Aasman. “Het bedrijf verzorgt

dingsmogelijkheden op het gebied van

compagnons gevonden en gaat verder

momenteel al zo’n driekwart van de stroom

verse frites. Van boer tot bord is een veelge-

in een nieuwe samenstelling op een

van aardappelen die wij verwerken. We

hoorde slogan. Dankzij de zeer korte keten,

andere locatie. Op de locatie van Polder

werken nu nog vanuit twee productlocaties.

die wij gezamenlijk realiseren, wordt dit nu

Potato zal ASN zich gaan vestigen in een

Na de nieuwbouw hebben we straks alles

realiteit. Samen met Aard, Anton en Corné

nieuw te bouwen verwerkingsloods. Ook zal

onder één dak en kunnen we veel efficiënter

is ASN klaar voor de toekomst en die zien

daar een nieuw kantoor worden gebouwd,

werken vanuit een nieuwe productieom-

wij dan ook zonnig tegemoet.”

Fotograaf Esther van Gijssel
en Ladies Circle doneren mooi
bedrag aan stichting
Vrienden van ‘t Hofje

Nieuwe directie
SwifterwinT BV
Hans Wichink uit Diepenveen is per
1 mei jongstleden aangesteld als

Fotograaf Esther van Gijssel uit Dronten

strategisch directeur bij SwifterwinT

heeft in samenwerking met Ladies Circle

BV, één van de initiatiefnemers van

09 Flevoland middels een speciale

Windplanblauw. Samen met opera-

bloesem fotosessie een bedrag van

tioneel directeur Stephan de Clerck

e 959 opgehaald. Samen met een aantal

vormt hij de komende jaren de directie.

van de Ladies heeft Esther op een mooie

Wichink heeft leiding gegeven bij een

dag in mei de hele dag in de boomgaard

internationale adviesorganisatie in onder

gestaan voor het schieten van elf mini

meer projectmanagement, finance &

bloesemshoots. De opbrengst van dit

governance en risk & compliance en heeft

vrijwilligersproject is in zijn geheel gegaan

ervaring in de energiebranche vanuit Nuon.

naar stichting Vrienden van ’t Hofje in Le-

Nadat in december vorig jaar de financie-

lystad. Esther van Gijssel is eigenaar van

ring rond is gekomen voor de realisatie

Studio Windtkracht – ontwerp, fotografie

van de 37 windmolens van Windplanblauw

en illustraties.

op land, is het project in een andere fase
beland. Dit vraagt om andere competenties van de directie, zo schrijft SwifterwinT
op haar website. Strategisch directeur
Hans Wichink is aangetrokken om de
verbinding met en binnen de leden,
contractanten en certificaathouders
van SwifterwinT, maar ook met partner
Vattenfall en de betrokken overheden te
waarborgen en de organisatie verder te
ontwikkelen richting de exploitatiefase. Hij
is daarin verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en een goede governance
en brengt als ‘buitenstaander’ een frisse
blik op het project mee.

Jeannet Spaltman verder als
‘Mijn Reiskennis Jeannet’
Reisagent Jeannet Spaltman uit Dronten
gaat verder onder de nieuwe naam ‘Mijn
Reiskennis Jeannet’. Spaltman was eerder
als zelfstandig reisagent verbonden aan
VakantieXperts en later aan D-reizen. Begin
april van dit jaar was daar echter het faillissement van D-reizen, maar ze besloot niet
bij de pakken neer te gaan zitten. Spaltman:
“Ik heb de afgelopen periode met drie zeer
goede organisaties een gesprek gehad en
daar een keuze uit gemaakt. Het is “Mijn
Reiskennis” geworden. Voor de meeste
OVDD-leden in naam waarschijnlijk niet zo
bekend, omdat ze vooral in het zuiden en
oosten van ons land actief is, maar het is al
veertig jaar een gerenommeerd bedrijf.”
Info: mijnreiskennis.nl/jeannet-spaltman
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COVERSTORY VWA

Het managementteam van VWA bestaat uit Dirk Visser, Henk Salomons en Berco Wassink (v.l.n.r.)

VWA internet & reclame sorteert
voor op nieuw winkelgevoel
De mannen van het managementteam van VWA internet & reclame, gevestigd aan de Rede in Dronten,
werken het liefst op de achtergrond. In het hart van de onderneming vinden we Dirk Visser, Berco Wassink
en Henk Salomons. “Als je dicht bij je eigen identiteit blijft, word je niet alleen rustiger, maar ook
gelukkiger”, aldus Visser. Bescheidenheid siert de drie sleutelfiguren die nu uit de schaduw stappen.
TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Dirk Visser, geboren in Friesland, studeert Bedrijfskunde

het melkveebedrijf van mijn ouders.” In 1997 richten Visser en

aan wat nu Aeres Hogeschool Dronten is en kiest als subvak

Wassink vanuit hun studentenkamer aan Het Ruim VWA op.

PR & reclame. “Ik ben getrouwd, trotse vader van drie doch-

VWA internet & reclame ontwikkelt websites en e-commerce

ters en woon in Dronten.” Tijdens zijn studie leert hij Berco

oplossingen met passende campagnes voor bedrijven in het

Wassink kennen. Berco studeert Nederlandse landbouw, ook

MKB. De combinatie marketing (Visser) en programmeren

in Dronten, en heeft passie voor programmeren. “Dat laatste

(Wassink) blijkt ook een basis voor e-TradeConnect. Ook Berco

kwam goed van pas bij het maken van saldoberekeningen voor

is getrouwd, heeft drie kinderen en is woonachtig in Dronten.

10
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VWA COVER STORY

Henk Salomons - geboren in Nagele - kiest voor de studie
Elektronica (MTS) en aansluitend HBO-ICT in deeltijd. “Het
programmeren bleef kriebelen en in 2006 heb ik de switch naar
VWA gemaakt”. Salomons woont samen met zijn vriendin en
twee kinderen in Emmeloord. Samen met Visser is hij het brein
achter Ordergo.

“Wij voorzien dat in de toekomst pakketjes

en retouren nog twee keer in de week bezorgd
en gehaald geworden”

Middleware oplossing
Samen met een team van front- en backend developers heeft
VWA onder de naam e-TradeConnect een middleware oplossing ontwikkeld. Wassink is samen met Salomons de drijvende
kracht achter de succesvolle software-oplossing waarmee
bedrijven in staat zijn artikelen op verschillende ‘marketplaces’
zoals Amazon, Zalando en bol.com te plaatsen. Het middleware
pakket koppelt backoffice systemen (ERP) aan de verschillende
‘marketplaces’, eigen kanalen (B2B / B2C webshop) en ‘warehouses’. “Op dit moment is de norm dat klanten hun pakketje
binnen 24 uur thuisbezorgd willen hebben. Met behulp van
e-TradeConnect lukt dit. Echter wij zien dat deze norm gaat
verschuiven van ‘vandaag besteld, morgen in huis’ naar ‘als ik
maar weet wanneer’. De klant gaat meer belang hechten aan

getrokken en ingedeeld op basis van bereidingstijd (patat kent

de wetenschap van bezorgdatum en tijd, dan dat het persé de

immers een andere bereidingstijd dan een kroket). Klanten

andere dag in huis moet zijn”, legt Visser uit. Daarnaast gaat de

kiezen online zelf een tijdstip waarop zij de bestelling af willen

logistieke sector verduurzamen, onder meer door ketenoptima-

halen.” De horeca staat bekend om haar gesloten systemen. Met

lisatie. Wassink: “Door optimale bevoorrading in logistieke hubs

Ordergo worden kassa, orderkiosk en de online bestelomgeving

net buiten de stad, ontstaan mogelijkheden voor zero emissie in

aan elkaar gekoppeld. In dit geval zijn dat drie verschillende

de stad. Wij voorzien dat in de toekomst pakketjes en retouren

partijen. Door deze koppeling worden gesloten systemen open-

nog twee keer in de week bezorgd en gehaald geworden. Een

gebroken en aan elkaar gekoppeld. “Extra voordeel is het voor-

andere optimalisatie is standaardisering in maatvoeringen.

spellen van trends; we leggen verschillende data naast elkaar.

Maat XL van merk x kan groter vallen dan van merk y. Is dat

Zo zien we dat over augurk op je cheeseburger veel meer wordt

gelijk getrokken, dan bespaar je enorm op retouren!”

getwijfeld dan ui op een hamburger speciaal.”

Ordergo

Bestellen op het terras

Een ander label onder VWA is het bestelsysteem Ordergo voor

Op het terras van de Rede in Dronten start deze zomer de

de horeca. Salomons: “Voor snackbar ’t Eiland in Nunspeet

terrasmodule. Visser vertelt: “Klanten bestellen vanaf hun

draaien wij een pilot waarbij orders uit de bestelapp, de kiosk

eigen tafeltje via een QR code wat ze willen eten en drinken.

(bestelzuil in de snackbar) en het kassasysteem worden verza-

Je zou twee momenten op het terras als ‘vervelend’ kunnen

meld en ingepland in de keukenmodule. De briefjes met bestel-

beschouwen. Eén: mag ik wat bestellen? En twee: mag ik afre-

lingen hangen dus niet meer boven het vet, maar de mede-

kenen? Die momenten halen we hiermee weg. Zo kan de bedie-

werker leest ze af van een scherm. Orders worden uit elkaar

ning zich richten op meer persoonlijke aandacht.”
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ACHTERGROND WILKENS & PARTNERS

Wilkens & Partners
verhuist naar de
Kop van het Ruim
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ACHTERGROND WILKENS & PARTNERS

“We hebben fantastische buren, maar je wilt een keer een pand van jezelf.” Wilkens & Partners, met
aan het roer Dennis Wilkens, gaat verhuizen van de Rede naar de Kop van het Ruim. “We nemen onszelf flink op de korrel. Het eerste beeld heeft weinig met financiële dienstverlening te maken; we gaan
voor het idee van een Grand Café. Veel kitsch, misschien goud, maar zeker met Kerst pakken we uit
met een glinsterende opgetuigde boom. We zitten op de hoek van het centrum en willen uitnodigend
zijn.” Dennis heeft er zin in!
TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Wilkens & Partners kon eerder een pand kopen, maar liet

focussen op het voorwerk. We werken daarom graag samen

de kans toen aan zich voorbij gaan. “We huren ons huidige

met de accountant om tot de beste voorbereiding te komen.

onderkomen al jaren, naar volle tevredenheid overigens, maar

Het kost tijd, maar dat halen we aan het einde in. Voor verze-

op een dag wil je toch iets kopen. Ik had eerder geïnformeerd

keringen, pensioenen, sparen en financiële oplossingen voor

naar het voormalige kantoor van ING aan de Kop van het Ruim,

vermogen is iedereen welkom.”

naast makelaardij Van der Linden, maar het was niet te koop.
Echter de aanhouder wint, want na een tip werd duidelijk dat

Argumenten belangrijker dan antwoord

het alsnog te koop kwam en was het toch nog raak. We zijn

Wilkens & Partners staat eigenlijk voor Wilkens & klanten. De

voorzichtig begonnen met de verbouwing. Het is een echte

doelstelling is om lang met elkaar samen te werken, oftewel

zichtlocatie, de lichtinval in het kantoor is verrassend en de

partner te zijn. Dennis: “Complexe aanvragen zijn kansen om

inrichting wordt zeer uitnodigend. Ik houd van kleurrijk en

te laten zien dat je meedenkt en kijkt naar oplossingen. Dat

kunstzinnig. De glazen pui hebben we gelijk getrokken met

betekent wel dat dit een gezamenlijke inspanning moet zijn.

het pand naast ons. Ook gaan we materialen als stenen, glas en

Onze klanten moeten daar ook echt even voor gaan zitten.

glaswol hergebruiken. Daarnaast zijn er zaken die we vanuit

Ons kantoor neemt een unieke positie in de markt in; wij zijn

onze huidige locatie meenemen, zoals de bar, weggooien is

onafhankelijk en wij adviseren ook om iets niet te doen. Bij

zonde. Voor de kerst moeten we erin zitten.”

ingewikkelde aanvragen vinden wij dat subjectieve en objectieve argumenten even zwaar wegen. Wij onderbouwen een
hypotheekaanvraag met een eigen verhaal, we draaien de zaak

“De financiële markt is volop in beweging en
Covid-19 heeft ook geleid tot aanpassingen,
we moeten scherp blijven”

soms om. Regels zijn om bepaalde redenen opgesteld en wij
moeten een financiële instelling hier wel eens op wijzen. Wij
vinden dat argumenten belangrijker zijn dan het antwoord. We
leren van elke situatie vanwege deze interactie. De financiële
markt is volop in beweging en Covid-19 heeft ook geleid tot
aanpassingen, we moeten scherp blijven.”

Ondernemer en privépersoon tegelijk
Wilkens & Partners Financiële Dienstverlening B.V. is opgericht

Verwantschap met klant

in 2008, vlak voordat de kredietcrisis in Nederland merkbaar

De financiële dienstverlener bereidt aanvragen tot in de puntjes

was. Het kantoor is gevestigd geweest aan De Amstel en

voor. “De bank kan dan ineens beoordelen. Die creativiteit moet

De Dieze, beide op bedrijventerrein Business Zone Delta

bij ons vandaan komen, immers wanneer een bank (te) creatief

in Dronten, en nu dus nog een paar maanden aan de Rede.

is, kan soms het hypotheekrecht niet uitgevoerd worden. Ook

Particulieren weten de weg te vinden voor hypotheken,

worden banken vaak intern gecontroleerd en gestuurd. Wij

hypotheekadvies en verzekeringen. Ook voert Wilkens

hebben begrip voor zowel de klant als voor de bank. Door te

& Partners vanaf begin 2015 RegioBank voor onder meer

argumenteren op collegiaal niveau ontstaan nieuwe inzichten,

hypotheken, betalen, sparen, lenen en beleggen. “Onafhankelijk

waardoor het gewenste resultaat toch bereikt kan worden. Ook

advies blijft gewaarborgd. Ondernemers kunnen bij ons terecht

hierin zijn gezamenlijke inspanningen belangrijk, zo krijg je

voor advies bij praktisch elk financieel vraagstuk dat je maar

draagvlak. Wij steken onze nek uit voor onze klanten, er moet

kunt bedenken. Vergeet niet dat deze groep ondernemer en

wel een klik zijn. Niet iedereen begrijpt dat onze aanpak een

privépersoon tegelijk is. Voor met name hypotheekadvies blijkt

eerste stap is voor verwantschap. We zoeken ondernemers die

dat voor veel ondernemers (en banken overigens) een lastige

bij ons passen.” Het team van Wilkens & Partners bestaat uit

combinatie te zijn. Wij hebben veel vlieguren gemaakt en

Marc Otten, Wilco Bultman, Kim Wilkens, Bertil Fels, Wendy

zijn bancair geschoold. We weten hoe een bank ‘schakelt’ en

Moerman en Dennis Wilkens.
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VANUIT ONS GEMEENTEHUIS
Harry de Jong (portefeuille veiligheid
binnen het bestuur van de OVDD, en
bestuurslid van Stichting Beveiliging
Bedrijventerreinen Flevoland)

Preventie
beste wapen
tegen
ondermijning

Het college van Dronten heeft het
Plan van Aanpak Bedrijventerreinen
vastgesteld om ondermijning tegen
te gaan. Met wisselende strategieën
wordt erop ingezet om samen met
ondernemers en politie te waken over
een eerlijk ondernemersklimaat.
“Je kunt maar één keer nee zeggen”,
stelt burgemeester Jean Paul Gebben.
“Het is een taak van ons als overheid
om erop toe te zien dat hardwerkende
ondernemers eerlijke kansen krijgen.
Witwaspraktijken zorgen voor
oneerlijke concurrentie. Daar is in
Dronten geen plaats voor.”
FOTOGRAFIE HENNIE SCHREUDER

De grootschalige aangekondigde controle – enkele maanden geleden – van politie,
gemeente, belastingdienst, OFGV, Liander en brandweer was een wake-up call.
OVDD werd al snel bestookt met vragen over deze onverwachte integrale controles. Harry de Jong (portefeuille veiligheid binnen het bestuur van de OVDD, en
bestuurslid van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland (SBBF), alsmede
vertrouwenspersoon op dit gebied): “Onder meer daarom is er begin juni een voorlichtingsavond voor ondernemers van bedrijventerreinen geweest. Om het doel van
de integrale controles uit te leggen, wat het Plan van Aanpak Bedrijventerreinen
inhoudt, wat ondermijning betekent en vooral om ondernemers bewust te laten
worden van de risico’s en gevolgen van ondermijning.”

OVDD ziet noodzaak
Burgemeester Jean Paul Gebben: “Bewustwording is een van de belangrijkste
onderdelen. OVDD is daarin een geweldige partner voor mij als burgemeester. Zij
ziet de noodzaak, en daar ben ik heel erg blij mee.” Bewustwording door overheid, OVDD, ondernemers en politie, betekent dat de organisaties goed ingericht moeten worden. Dit moet gaan zorgen voor een informatiehuishouding, met
onder meer controle op vergunningsvaanvragen. Bij twijfel moet er een alarm
afgaan. Belangrijke instrumenten zijn de Algemene Plaatselijke Verordening (APV),
het vergunningenstelsel, evenementenvergunningen, de wet Bibob, integriteit van
de organisatie en bijvoorbeeld het benoemen van kwetsbare functies. Harry de
Jong: “Bewustwording zorgt ook voor wederzijds begrip over het hoe en waarom.

14
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VANUIT ONS GEMEENTEHUIS
We moeten nu aanpakken, ondermijning nu de kop indrukken. De
‘nieuwe’ criminelen komen absoluut deze kant op, zeker nu het
elders in Nederland te heet onder de voeten wordt. Maar deze criminelen zijn meedogenloos, erecodes lijken verdwenen. Ondernemers
die nu vaak bezig zijn met ‘overleven’ vormen een prooi. Een
aanbod van snel geld, makkelijk verdiend, kan zeer grote gevolgen
hebben. Ondernemers zijn zich echt niet bewust van de gevolgen,
tot ze niet meer meewerken.”

“Veiligheid maken
we met elkaar”
Burgemeester
Jean Paul Gebben

Bibob beleid
Jean Paul Gebben: “Eens gechanteerd is altijd gechanteerd. Het
gaat om heuse maffiapraktijken. Wat we nu in het zuiden zien, is
maar het topje van de ijsberg. Want daar moeten veel partijen zijn
die faciliteren, dat kan niet anders. Daar zit nog van alles onder

Blinde vlekken

water. Maar er wordt volop aangepakt en dan komen ripdeals, het

De strategie/aanpak richt zich in eerste instantie op het delen

witwassen van crimineel verkregen geld, afpersing, uitbuiting van

van informatie en het in kaart brengen van blinde vlekken. De

illegale werknemers en brand- of explosiegevaarlijke hennepkwe-

focus ligt eerst op de bedrijventerreinen Businesszone Delta en

kerijen en xtc-labs, ineens heel dichtbij. Wij willen voorkomen dat

Houtwijk/Staalwijk. Op basis van een risicoanalyse die uitge-

dergelijke praktijken hier plaatsvinden. We krijgen nu bijvoorbeeld

voerd is door het RIEC, het Regionale Informatie- en Expertise

regelmatig verzoeken binnen voor de start van een horecabedrijf.

Centrum, is deze omgeving gekozen als startpunt. De insteek

Gelijk volgt dan de vraag of wij een Bibob beleid voeren. Ja dus.

is dat alle bedrijventerreinen in Dronten in de toekomst in kaart

Vervolgens hoor je niets meer. Dat betekent voor mij dat als je geen

gebracht zullen worden. Burgemeester Jean Paul Gebben bena-

Bibob beleid voert (wat in veel regio’s nog het geval blijkt), je in

drukt dat Dronten een gemeente wil zijn waar inwoners, onderne-

wezen ondermijning faciliteert.”

mers en bezoekers veilig zijn en zich veilig voelen, juist ook op de
bedrijventerreinen: “De integrale aanpak met onder andere OVDD

Flevolandse norm

werkt goed. Ondernemers willen graag, net als wij, een veilig

Het geheel is meer dan een lokaal probleem, het speelt landelijk

bedrijventerrein met een goede uitstraling. Door deze gezamen-

en in alle regio’s. In Flevoland -waar een aantal risico verhogende

lijke aanpak dragen we daaraan bij.”

factoren een rol speelt- is daardoor de ‘Flevolandse norm’ ontstaan, een samenwerking tussen de zes gemeenten en de provincie, waarin op het gebied van aanpak criminaliteit en ondermijning één lijn wordt getrokken. De bestrijding en informatie-uitwisseling moeten het voor criminelen onaantrekkelijk maken om in

Wet Bibob

Flevoland ‘zaken’ te doen. Burgemeester Gebben: “De Flevolandse

De Wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) is een (preventief)
bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig
gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt
misbruikt, kan de bevoegde overheidsinstantie de
aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning
intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid
criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien
de concurrentiepositie van bonafide ondernemers
beschermd. Om de mate van gevaar te bepalen, kan
de overheidsinstantie een advies aanvragen bij het
Landelijk Bureau Bibob (LBB).

norm is vooral een preventief wapen.” Maar controles zijn in dit verhaal noodzakelijk. Harry de Jong: “Sociale controle is belangrijk,
maar daarmee ben je er niet. Iets kan van de buitenzijde fantastisch
lijken, maar bij een auto-dealer met drie maanden dezelfde voorraad
kan toch iets mis zijn. Het gaat veel verder, wil je grip krijgen op dit
soort zaken moet je ook operationeel handelen. Bijvoorbeeld samen
met gemeente, brandweer en politie (en OVDD). Structureel een
schouw uitvoeren op de terreinen is ook belangrijk. Op grond van de
uitkomsten moet gezamenlijk actie ondernomen worden.” De burgemeester was naar aanleiding van de recente controles en risico-inventarisaties niet echt verrast. “Nee, ik ben een burgemeester die
de bewustwording wel heeft. Je kunt op drie manieren kijken: wegkijken, kijken of scherp kijken. Ik kijk scherp. Het is nu tijd om actie
te ondernemen.”
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DRONTEN MARKETING

DRONTEN MARKETING
UIT DE STARTBLOKKEN
Samen met vele betrokkenen is afgelopen maanden gebouwd aan het merk en de trots op Dronten, maar ook
aan de samenwerking en de samenhang. Ruim een halfjaar na het startschot van ‘Dronten geeft je de ruimte’
delen we graag de eerste resultaten. Samen bouwen we aan de marketing van Dronten!

VERSTERKEN MERK DRONTEN
Online platform

RESULTATEN DRONTENGEEFTJEDERUIMTE.NL

Aantal bezoekers
aug - dec 2020

Aantal bezoekers
jan - apr 2021

Doelstelling 2021
55.000 bezoekers

Doelstelling 2021
01:25 verblijfstijd

13.785

18.954

65.000

01:35

gem. 2.757 per maand

gem. 4.739 per maand

bezoekers prognose 2021

verblijfstijd in minuten
jan - apr 2021

Doorontwikkeling platform
drontengeeftjederuimte.nl
centrale website

Integratie websites naar
drontengeeftjederuimte.nl
Centralisatie content aanlevering
Verrijken Open Data Platform
Doorontwikkeling domeinpagina’s:
* Routemodule vrije tijd
* Kaartmodule wonen/ondernemen:
woningbouwprojecten en bedrijventerreinen op kaart in beeld

Online campagnes

vertellen hun verhaal over wonen,
bezoeken en ondernemen in Dronten.
In Q2 staan nog zes verhalen gepland.
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Resultaten tot 1 mei:
Naar 1.392 volgers
KPI 2021 > 2500 volgers
Naar 520 volgers
KPI 2021 > 1000 volgers
Start LinkedIn community

HET DRAAIT OM BEWIJS
Inwoners, ondernemers en bezoekers

16

Social media

Merkversterkende
activiteiten en evenementen
BOUWEN AAN HET MERK

Resultaten online campagnes tot 1 mei:

EN DE TROTS OP DRONTEN

Start
Bereik
Weergaven
Kliks naar website

Corona -> weinig events -> schakelen en

januari 2021
149.457
493.107
4.776

aanpassen -> nieuwe kansen verzilveren

DRONTEN MARKETING

SAMENWERKEN
Vanuit de Database Lokale Ondernemers wordt samengewerkt met onder meer
VWA, FLINDER, Another Sight, KWOOT, YNNCK, Goed in beeld, STU-ART,
Studio Windtkracht, PETRA en Accent Grave. Bij marketing-gerelateerde pitches

“Fijn dat (jonge) Drontense
ondernemers de kans krijgen en
worden betrokken bij de uitvoering van
marketingactiviteiten. Mooi om met
elkaar, maar ieder vanuit hun eigen
expertise, Dronten op de kaart
te zetten”

treden gemeente Dronten en werkgroep Dronten Marketing samen op.

Roland Mögele
Eigenaar online marketingbureau
Another Sight

Op- en uitbouw samenwerking binnen gemeente Stichting DOES, OVDD, De Meerpaal,
FlevoMeer Bibliotheek, evenementenorganisaties.

Samenwerking regio Deelname brandteam gebiedsbranding Flevoland, afstemming Visit Flevoland.

FACILITEREN & STIMULEREN

Samen bouwen
aan de marketing
van Dronten!

DRONTEN CONSISTENT EN CONSEQUENT UITDRAGEN
Ondersteuning & faciliteren domeinspeciﬁeke marketing:

Vrije Tijd (ﬁetskaart, advertenties, promotieﬁlm, initiatief agrofood toerisme)
Wonen (wooncampagne, marketingsamenwerking makelaars en
projectontwikkelaars)
Ondernemen (campagne acquisitie)

“De nieuwe aanpak van
Dronten Marketing met een centrale
coördinatie zorgt voor eenduidigheid, maakt
het gemakkelijker om een completer beeld van
Dronten te laten zien als het gaat om wonen,
vrije tijd en ondernemen en het biedt kansen
voor een sterkere marketingsamenwerking
met de achterban”
Jeannet Tijsma
Beleidsadviseur wonen
Gemeente Dronten

PLANNING
(Online) netwerkbijeenkomst(en)

Marketingworkshop

Fotograﬁeroute 3-4 fotografen

Merkversterking events/

Werving ambassadeurs

Vervolg online campagne

activiteiten zomer/najaar

…………………

Moodﬁlm en teasers vrije tijd en wonen

OP WEG NAAR SAMENHANG
wonen

ondernemen

wonen
ondernemen

evenementen

ondernemen

evenementen

vrijetijdseconomie

talent

talent
acquisitie
acquisitie

evenementen

vrijetijdseconomie
sport &
cultuur

< 2020

sport &
cultuur

wonen
vrijetijdseconomie

2020 - 2021

acquisitie
sport & cultuur
talent

2021 >

Investeringen/bijdragen marketing van Dronten september 2020-april 2021 € 116.000,-:
Bijdrage vanuit gemeente Dronten € 87.000,-

Bijdrage vanuit samenleving € 29.000,-
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Ondernemer
in
Dronten?
Ondernemer
inin
Dronten?
Ondernemer
Dronten?
Laat
weten
wat
u
voor
Laat weten wat u voor dede
gemeente
kunt
betekenen!
Laat weten
wat
u voor de
gemeente
kunt
betekenen!
gemeente kunt betekenen!

Welkom in onze Database

Welkom
Welkomin
inonze
onzeDatabase
Database

De Database Lokale Ondernemers (DLO) is een database
Voorafgaand aan elke opdracht wordt de database
van vele ondernemers die zich hebben aangemeld als
geraadpleegd op geschikte lokale ondernemers.
mogelijke opdrachtnemer voor de gemeente Dronten.
Deze database is december 2018 van start gegaan. Om
Vele ondernemers gingen u voor. Dat is natuurlijk een
beter inzicht
te krijgen
in de lokale (DLO)
ondernemers
op
deel van
de ondernemers
die inopdracht
de gemeente
Dronten
De Database
Lokale
Ondernemers
is een die,
database
Voorafgaand
aan elke
wordt
de database
basis
van objectieve
gronden,
gevraagd(DLO)
kunnenis worden
zijn gehuisvest.
De
Database
Lokale
Ondernemers
een
database
Voorafgaand
aan
elke
opdracht
wordt
de database
van vele ondernemers die zich hebben aangemeld als
geraadpleegd op geschikte lokale ondernemers.
voor
het
uitvoeren
van
opdrachten
voor
de
gemeente
van vele ondernemers die zich hebben aangemeld als
geraadpleegd op geschikte lokale ondernemers.
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Willen jullie koﬃe?

COR SPRONK

Ik geef toe: rondom ons pand aan De

om al uw kasten open te trekken en te

actie en besluit de gemeente te bellen

Tjonger in Dronten is het regelmatig

controleren”, zei de man tegen ons en

voor uitleg. De leidinggevende van onze

onrustig. Ik geloof zelfs dat er vorig jaar

liet vluchtig zijn pasje zien. Hij was van

beambte verzekert mij dat ze het recht

een keer een soort van een hennep-

de gemeente en had de leiding over dit

hebben om dit te doen, maar over de fo-

plantage is aangetroffen en ontman-

project.

to’s blijft het wat ontwijkend. Hij zou mij

teld.
Regelmatig als de politie even polshoogte komt nemen komen mijn
buurman en ik naar buiten om even een

“Ondermijning aanpakken?
Ben ik het helemaal mee eens.
Maar de manier waarop?”

praatje te maken. “Zijn er nog bijzonder-

die dag nog de schriftelijke onderbouwing sturen voor hun acties. Daar wacht
ik nog steeds geduldig op.
Ondermijning aanpakken? Ben ik het
helemaal mee eens. Maar de manier

heden?” Telkens weer ervaar ik het als

Ik vroeg hem of we wat strafbaars deden

waarop? Daar is ruimte voor verbetering.

bijzonder dat de politie zo alert is en bij

in ons kantoor omdat je overal gewoon

En Dronten geeft je toch die ruimte?

elk signaal snel langs komt.

via de ramen naar binnen kunt kijken.
Daar kreeg ik geen antwoord op, maar

Ik wens je goede zaken! En de koffie

We schrijven begin december vorig jaar.

hij pakte vervolgens zijn telefoon en be-

staat klaar.

Ons kantoor aan De Tjonger bestaat uit

gon overal foto’s van te maken. Ik vroeg

60m2 kantoor en 10m2 opslagruimte. Het

hem waarvoor deze foto’s waren en zei

zal half tien in de ochtend zijn als er een

dat ik dat niet wilde. De foto’s waren

leger mensen om ons pand heen loopt.

voor intern gebruik en zouden nader-

Ik zie auto’s van o.a. de gemeente, de

hand vernietigd worden, zo stelde hij en

politie, de energienetbeheerder, brand-

verliet haastig het pand.

weer en meer.
Toen ik die avond mijn voicemail afluis“Willen jullie koffie?”, vraag ik als ik het

terde hoorde ik de volgende boodschap:

raam open doe en nog geen flauw benul

“We staan hier voor uw pand aan de

heb wat ze komen doen. Gek genoeg

Tjonger 22A. Indien u niet binnen een

wordt er niet zo op gereageerd. Ik vraag

half uur hier aanwezig bent, breken we

wat ze met z’n allen doen, maar ook daar

het slot open en kunt u op het gemeen-

krijg ik geen antwoord op. Even later

tehuis de sleutel van uw nieuwe slot

staat er iemand aan onze deur en vraagt

ophalen!”

of hij binnen mag komen. Ik denk, toch
een kop koffie?, maar nee. Ik krijg een

Serieus? Ik was er gewoon he! Het zit

brief in de handen gedrukt waarin stond

me de volgende dag niet lekker. Ik kan

wat er gaande was. “Ik heb het recht

nergens op internet iets vinden over de

R EA G ER EN ?
I N F O @ O VDD. N L /
C O R @ C O R SPR O N K. N L

Cor Spronk
• Mentor voor DGA ondernemers
• Ambassadeur voor gemeente Dronten
voor MKB Nederland Regio Zwolle
• ODC geaccrediteerd en NOBCO lid
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PORTRET PAUL SMIT MOCCA D’OR

“Onze missie is het
samen creëren van
inspiratie- en
geluksmomenten”

Mocca d’Or:
koffiebranderij
met Dronter tintje

De Zwolse koffiebranderij – daterend uit 1930 – maakt nu furore onder de naam Mocca d’Or
en is huisleverancier van diverse horecabedrijven in onze regio. Lid van de OVDD dankzij een
stevige Dronter inbreng van salesmanager Paul Smit (en art director Rico van Bemmel).
Het is die inbreng die de redactie van Handel & Wandel heeft verleid tot het op de koffie
komen bij de regerend Barista kampioen Noord-Nederland: Drontenaar Paul Smit.
TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK
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PORTRET PAUL SMIT MOCCA D’OR

Hoewel werkzaam in de wijde regio

met Niels te Vaanhold (vice wereldkam-

heeft Paul Dronten nooit losgelaten,

pioen cupping – koffieproeven) en Judith

met koffie gerelateerde zaken kwam hij

Konsten bepaalt hij de koffiesoorten die

steeds weer in beeld als vertegenwoordi-

gevoerd worden. “En maken we ook de

ger van Mocca d’Or, hij lééft koffie.

seizoenspecials. We zorgen voor voldoende bagage voor de afdeling sales.”

Netwerkbelangen
“Toen ik negen jaar geleden naar Mocca

Groeiende klantenkring

d’Or vertrok, heb ik er op aangedrongen

Mocca d’Or mag inmiddels vrijwel de

dat ze lid moesten worden van de OVDD;

hele horeca langs de kuststrook van het

belangrijk voor het netwerken in de re-

Veluwemeer tot haar klantenkring reke-

gio Flevoland. Gelukkig werd dat belang

nen, evenals onder meer De Meerpaal,

onderkend. Ondertussen nemen we als

Gavi, de Golfresidentie en Fris. Ook bij di-

branderij een belangrijke positie binnen

verse bedrijfskantines wordt een concept

de Dronter horeca in.” Huidig directeur

van Mocca d’Or gevolgd. Bijvoorbeeld

Wouter Jansen van Velsen heeft elf

het biologische Earth Coffee concept

jaar geleden de Zwolse stadsbranderij

of het MVO concept Santas Koffie, een

gekocht, vervolgens opgepept en er

duurzaam totaalproduct, van de koffie en

een florerend bedrijf van gemaakt. Een

bijproducten tot aan de verpakking. “We

maand voor de grote Corona uitbraak

vinden het belangrijk om bij te dragen

werd er in Zwolle een gloednieuwe bran-

aan een betere wereld. En het Santas

derij en hoofdkantoor gerealiseerd. Een

concept is echt bijzonder, het wordt ge-

uitstekende uitvalsbasis om de positie

leverd in kratjes, gemaakt door mensen

als topmerk verder te verstevigen. Paul:

met een achterstand op de arbeidsmarkt.

“80% van onze leveranties zijn aan hore-

In zo’n kratje, dat ongeveer 110 keer mee-

ca en koffiespeciaalzaken. Dat gaat om

gaat, passen weer twee blikken.”

de koffie, maar ook thee en alle toebe-

Paul Smit (48), ooit begonnen in De
Kombuis (Swifterbant) gevolgd door De
Meerpaal en de Souffleur, werd in 2003
Santé opgericht. Toen dat helaas ten onder
ging, volgden d’Entree en weer De Meerpaal. Inmiddels bouwde Paul een ongekende passie voor koffie op. Het resulteerde
in een sollicitatie bij Mocca d’Or in Zwolle.
Een afwijzing volgde. Maar brutalen hebben
de halve wereld en Paul zocht de firma op
de Horecava op. Niet om verhaal te halen,
maar om zijn verhaal te vertellen. Inmiddels
is hij er negen jaar werkzaam. In zijn vrije
tijd treedt hij als Mocca d’Or ambassadeur
naar buiten als ‘De Koffiemeneer’. In 2019
werd Paul gekroond tot Noord-Nederlands
kampioen Barista.

horen. Daarnaast leveren wij de (vooral

Barista trainingen

Italiaanse) machines om een perfect

Naast de sales verzorgt Paul een deel

‘bakkie’ te zetten. De concurrentie in de

van de barista trainingen en is hij in

koffiewereld is groot, maar met het juis-

opleiding voor AST; gediplomeerd exa-

te team en de mensen op de juiste plaats

minator barista. “En ik wil de opleiding

komen we steeds beter in de markt te

voor thee-sommelier gaan volgen. Ook

staan. Het Mocca d’Or team bestaat uit

thee is een onderdeel van Mocca d’Or en

gedreven, enthousiaste en professionele

na een masterclass ben ik er helemaal

een complete wetenschap achter. Wist

mensen die passie voor koffie hebben

gek van. Wij verkopen in onze eigen

je bijvoorbeeld dat je voor goede groene

en altijd streven naar de beste kwaliteit

winkel (’t Konkeltje in Zwolle) meer dan

thee het glas water eerst wat moet laten

van ons product.” Paul werd onlangs aan

150 soorten losse thee. En thee neemt

afkoelen en dan pas de thee er in moet

het kwaliteitsteam toegevoegd. Samen

een vlucht, ik wil daar in mee. Er zit ook

doen? Dan wordt ze niet bitter namelijk.”

Langzaam roosteren
Mocca d’Or koffiebonen worden in de Zwolse koffiebranderij van Mocca d’Or sinds 1933 geroosterd. De
koffies van Mocca d’Or staan er om bekend dat men
de koffiebonen op een langzame manier roostert in
authentieke trommelbranders. Met deze ‘Slowroast’
brandmethode wordt de koffie extra langzaam geroosterd; het kost iets meer tijd, maar de smaak en het
aroma komen op deze manier het best tot hun recht.
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TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

VANUIT DE OVDD

AFSCHEID VAN OVDD BESTUUR: SIEBEREN SYBESMA, SYBIT

“Spreekbuis voor ondernemend Biddinghuizen”
“Tijdens de beginjaren van mijn ondernemerschap sloeg ik geen enkele OVDD-bijeenkomst over. Ik deed het niet
voor de omzet, maar om mensen te ontmoeten. Van 2007 – 2012 had ik een eenmanszaak in Biddinghuizen, en dus
geen collega’s, ik keek er enorm naar uit om met mensen te praten. In 2012 belde de toenmalige voorzitter Herman
Vermeer mij voor de functie van penningmeester. Ik kon moeilijk ‘nee’ zeggen en zo geschiedde.”

Echte ervaring als penningmeester had

de advertentieacquisitie voor mijn rekening.

men ontwikkeld, zoals het huidige systeem

Sieberen niet, maar hij kon naar eigen zeg-

De lokale nieuwssite voor Biddinghuizen,

voor ledenadministratie en facturatie en

gen wel goed met penningen omgaan. Dat

bhznet.nl, is een initiatief van mij; de inte-

verschillende online aanmeldprocessen.”

is de afgelopen acht jaar ook wel gebleken.

resse in journalistiek is er steeds geweest.”

Wat is zo leuk aan besturen?

De begrotingen waren altijd goed onderbouwd. Naast het beheren van de financiën
was Sieberen betrokken bij ontwikkelingen

“Je wilt zoveel meer doen,

maar tijd laat het niet altijd toe”

rondom de Flevoboulevard. “Ik heb altijd

“Het mooie aan besturen is dat je iets kunt
doen voor ondernemers in de gemeente Dronten. Het OVDD-bestuur pakt alle

interesse gehad in recreatie en toerisme.

Software voor OVDD

actualiteiten serieus op. De positieve

Flevoboulevard is een samenwerkingsver-

Sieberen is oprichter van Sybit (2007) en

grondhouding van mijn medebestuurders

band van toeristische bedrijven langs het

in 2012 kwam zijn broer bij het bedrijf in –

zal ik niet snel vergeten, er was altijd goede

Veluwemeer, er is altijd bijzondere reuring in

sindsdien hebben zij een V.O.F. “Vanaf het

dynamiek. Wat me wel eens frustreerde was

de recreatieve sector vanwege de seizoens-

begin heb ik kantoor aan huis gehouden en

dat ik meer wilde doen dan de tijd toeliet. Ik

economie. Ik heb namens het bestuur

sinds 2013 woon ik aan de Aanloophaven.

heb altijd de spreekbuis voor ondernemend

meegedacht en meegeschreven met de

Onze focus ligt op het bouwen van soft-

Biddinghuizen willen zijn. Of dat is gelukt,

inhoud van Handel & Wandel, ook nam ik

ware. Voor de OVDD heb ik diverse syste-

weet ik niet. Ik hoop het!”
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TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

VANUIT DE OVDD

AFSCHEID VAN OVDD BESTUUR: MARK HETSEN, PLANVISIE

“Kijk naar wat achter de horizon ligt”
Hij discussieert het liefst op het scherpst van de snede. “Het is heel goed om het met elkaar oneens te zijn,
daar bereik je uiteindelijk het meeste mee.” Mark Hetsen is acht jaar bestuurslid geweest bij de OVDD. “Over
Lelystad Airport heb ik waanzinnig mooie discussies gevoerd, daar denk ik met een glimlach aan terug.”

Mark Hetsen (51) woont al twintig jaar

Wat was zo leuk aan besturen?

ondergebracht in de SEA-groep industrie-

samen en heeft een dochter van veertien.

“Ik heb dit werk willen doen met een visio-

terreinen. Nu ik erop terugkijk, was het acht

Het gezin woont aan de Noorderbaan in

naire blik op het algemeen belang. Vijf jaar

jaar laveren tussen onze ideeën, poppetjes

Biddinghuizen. De afgelopen twee decennia

vooruitkijken is mijn inborst, ik noem het:

en de inbreng van de gemeente Dronten. Bij

is Hetsen werkzaam geweest als consultant,

over de horizon kijken. En het lukte om mijn

onze SEA-groep hadden we behoefte aan

bedrijfsadviseur en was hij vijf jaar eigenaar

medebestuurders daarin mee te krijgen.

een heldere koers. Recent hebben we een

van Qplan projectontwikkeling en vast-

Maar dan de daad bij het woord voegen…

missie en visie vastgesteld en wat nu nog

goedbeheer. “Sinds 2019 ben ik met Henk

daar lag en ligt bij besturen de uitdaging.”

nodig is, is een mandaat van de gemeente.”

Zeegers eigenaar van PlanVisie. Samen
ontwikkelen en bouwen we businessunits
op bedrijventerreinen voor (de kleinere)

“Met hart en ziel heb ik me ingezet
voor het algemeen belang”

MKB-ondernemers. We gaan steevast voor

Gezond nieuwsgierig
“Tegen de nieuwe bestuurders zou ik willen
zeggen: Blijf scherp op alles wat gebeurt

een representatieve locatie, snelle bereik-

Laveren

in ondernemend Dronten, wees gezond

baarheid en eigendom. De lol zit voor mij in

“Namens het OVDD-bestuur had ik onder

nieuwsgierig en vooral: wees niet naïef. Kijk

de creatie. Dat miste ik het meest, nadat ik

meer speciale aandacht voor de bedrijven-

naar wat achter de horizon ligt en mijmer

met Qplan was gestopt, het creëren.”

terreinen in de drie kernen, deze taak was

daar eens een tijdje over. Het ga jullie goed!”
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BINNENKIJKEN BALLONNEN EN MEER

“Er is altijd wel
een reden om
iets te vieren”
Zeg ‘Elsvierderels’ en je weet dat het over een feestje

Els Knol – de Kort opende begin mei haar nieuwe vestiging

gaat. En toch is de bedrijfsnaam al sinds 2018 niet meer

aan De Aar, pontificaal op de kop van het bedrijfsverzamel-

officieel in gebruik. Want ‘Ballonnen en meer’ geeft niet

gebouw en pal tegenover de Gamma.

alleen beter de core-business aan, het komt volwassen
over. “Lokaal, in Dronten, heb ik het nooit als een probleem gezien, maar daarbuiten is de associatie richting
kinderfeestjes snel gemaakt. En dat is niet wat we willen
uitstralen. We zijn een volwassen feestartikelenfirma met
een nadruk op ballonnen.”
TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK
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De showroom (ruim 40 vierkante meter) schittert en
glinstert. Het is een feestje op zich. Fraaie ballondecoraties,
honderden soorten ballonnen, tientallen slingers, jubileumschilden, vlaggetjes, het is een vrolijke boel. In het
magazijn verschillende Sara’s, Abrahams, en gecertifieerde
springkussens, inclusief de verplichte gecertificeerde valmatten. Voor geboorten een grote opblaasooievaar en een
wand vol met megagrote kinderspelen.

BINNENKIJKEN BALLONNEN EN MEER

Toch blijft het voor veel Drontenaren ‘Elsvierdels’. Een titel
bekend van het kinderliedje. “Al schrijf je het eigenlijk anders
(Elsfiederels), maar ik ben dyslectisch en schreef het dus verkeerd op. Toen maakte dat niets uit, ik had een achtergrond als
etaleuse en had er eigenlijk geen behoefte aan om zelfstandig
te beginnen. Maar toen ik een Belgische collega adviseerde met
kinderfeestjes te beginnen, kwam er een stukje zelfreflectie
en begon ik er zelf ook mee. Mijn man ging er mee akkoord en
kwam al snel met een Sara, Abraham en een springkussen op
de proppen. Vanuit de markt kwam toen ook al snel vraag naar
ballondecoraties; nu de hoofdmoot van het bedrijf.” Om kort te
gaan: binnen een jaar zei Els haar vaste baan op en ging op in
feestjes verzorgen en het maken van decoraties.

“Toen de kapsalons eindelijk weer open mochten,
konden we de vraag naar ballondecoraties in de
vorm van een schaar maar amper aan”

en maakt de mensen aan het lachen. Ik ben wel zo begonnen
(omdat ik ooit een clown zag die drie dingen kon maken en

Het is altijd feest

dacht ‘dat kan ik beter’), maar eerlijk gezegd ligt het mij niet om

“Er is altijd wel ergens iets te vieren of een reden voor een

mensen aan lachen te moeten maken en ik voel me niet lekker

feestje. Een verjaardag, een jubileum, diploma-uitreiking,

in zo’n pak. Ik kan grappig en leuk zijn, maar grappig moeten

Valentijn, huwelijk, bedrijfsopening, pensionering, noem

zijn ligt mij niet. Bovendien hebben clowns de laatste jaren niet

het maar op.” Als voorbeeld wordt het Corona verschijnsel

meer zo’n positief imago. Dus maak ik (live) kunstige dingen

van kapperszaken genoemd. “Toen die eindelijk weer open

en laat mensen verwonderen. Bijvoorbeeld door een persoon in

mochten, konden we de vraag naar ballondecoraties in de vorm

kwestie na te maken, of bijvoorbeeld een motorfiets. Ik kijk en

van een kappersschaar maar amper aan. Is natuurlijk ook heel

luister naar de mensen en daar maak ik mooie creaties voor.”

vrolijk voor de zaak, zo’n reusachtige schaar samengesteld
uit ballonnen. Maar het geeft ook aan hoe goed we met zo’n

Feestelijk herstel

opdracht uit de voeten kunnen. Ik maak graag realistische deco-

De plannen mochten dan al water ouder zijn, 2020 en 2021 zijn

raties, daardoor kunnen wij op elk feestje zijn, van geboorte tot

niet echt feestelijke jaren. “Eh nee, toen de feestjes van over-

begrafenis. Dat laatste klinkt beetje raar, maar we hebben toch

heidswege beperkt en verboden werden, begon ik met 98%

regelmatig opdrachten voor een begrafenis. In de volksmond is

annuleringen. Dan speelt het betrekken van zo’n nieuw pand

de associatie met het woord feest een stukje gezelligheid, maar

wel een lastige rol in je leven. Maar de opslag van opblaasbare

het is ook samenzijn, bij elkaar zijn.”

poppen en springkussens, de matten en de voorraad ballonnen

Naast het maken van de decoraties en versieringen – in

(met name de basismaterialen voor de decoraties) vergt de

immense omvang – verzorgt Els nog steeds onderdelen van

nodige ruimte en waar ik al de beschikking had over twee units,

feestjes. Bijvoorbeeld door op te treden als ballonartiest, of door

kon ik deze kans niet laten lopen. En alles was al bezegeld, dus

glittertattoos te plaatsen of kinderen te schminken. Ook voor de

veel keus had ik niet. Wel veel tijd om in te richten.”

huur van suikerspin en popcornmachines, diverse mega-kinderspelletjes, lopers, skydancers en bellenblaasmachines kan men

Maar de mens wil feesten en waar in eerste instantie de service

er terecht.

naar particulieren groter werd, volgde ook het bedrijfsleven.
“Bedrijven zijn enorm creatief in het vieren van bijvoorbeeld

Optreden als ballonartiest

pensionering, jubilea etc. Ze doen meer richting werknemers,

“Met de nadruk op artiest. Noem me geen ballonnenclown of

vieren feest op een andere manier, en weten ons daarbij goed te

zo. Dat ben ik absoluut niet. Ik ben een artiest. Ik maak leuke

vinden. Maar we maken ook alles op wens en op maat. Zelfs of

creaties met ballonnen. Een clown maakt eenvoudige dingen

vaak juist in de bedrijfskleuren.”
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DOSSIER PETER LODDERS MAKELAARDIJ

“Inleving en kennis kunnen het
onderscheid maken”
Het zijn gelukkig niet alleen faillissementen en bedrijfsbeëindigingen die de klok slaan, er zijn ook ondernemers die
uitbreiden, iets anders beginnen, of voormalige werknemers die voor het ondernemerschap kiezen. Een van hen is
Peter Lodders, hij maakt in een ‘lege’ markt een start met zijn eigen makelaardij.
TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Voor zijn werk in de makelaardij was Peter Lodders akker-

Maar Dronten blijft volgens de plannen groeien en er is hier

bouwer, de ervaring en kennis uit die tijd komt hem nu goed

geen overmaat aan makelaardijen. Voor de nabije toekomst ga

van pas. “Wil je in die markt wat bereiken en aanvoelen wat

ik eerst op zoek naar een kantoorruimte, liefst aan de rand van

men wil, moet je eigenlijk wel uit die sector komen; de taal van

het centrum. Op dit moment werk ik nog vanuit huis, maar dat

de boer spreken. Bijvoorbeeld wat weten over betere of mindere

is geen ideale situatie. Een plek waar men zo kan binnenlopen

gronden. Maar die markt is heel breed, want het gaat ook om

is wel prettig.”

woonboerderijen, zorgboerderijen en soms ook hele boerenbedrijven.”

Onderscheid
“Als makelaar probeer je je natuurlijk altijd te onderscheiden,

Snelle doorloop

qua specialisaties, maar wat mij betreft ook door aandacht,

Maar begin je niet met een zo goed als lege portefeuille, die ook

persoonlijke interesse in de mensen. Door belangstelling voor

niet snel lijkt te vullen met aanbod? “Je ziet als buitenstaander

het verhaal achter de mensen. Door als persoon laagdrempelig

maar een heel beperkt aanbod. Voor een deel komt dat door de

en toegankelijk te zijn. Qua ‘makelen’ zoek ik naar een goede

snelle doorlooptijd. Vaak lopen er al onderhandelingen, en dan

combinatie tussen wonen, agrarisch en bedrijfsmatig. Vaak

verschijnt een object dus even niet op Funda, maar de handel is

loopt het ook door elkaar heen en soms betreft het puur beleg-

er gelukkig wel. En het loopt wel, mensen weten me te vinden

gingspanden, maar ook dat is een belangrijk onderdeel van het

voor verkoop, aankoop of taxaties. Het komt goed op gang. Dat

werk van een makelaardij. Brede oriëntatie, van alle markten

komt ook door de brede oriëntatie, want of het nu om wonen,

thuis zijn is belangrijk.”

business, of agrarisch/landelijk vastgoed gaat, bij mij ben je aan
het juiste adres. Ik ben voor alle drie ‘kamers’ (onderdelen in

Netwerken

de makelaardij) gecertificeerd voor de aan- en verkoop plus de

Veel mensen kennen Peter Lodders, maar hij wil nu als zelf-

taxatie.”

standig makelaar zoveel mogelijk in beeld komen. “Facebook,
Google, Linked-in, ik grijp het allemaal aan, maar ik kan niet

Ondernemers

wachten tot we bijvoorbeeld weer bijeenkomsten van de OVDD

Bedrijfsmatig gezien zitten veel bedrijven weer in de lift. Ook

mogen bezoeken, want iets beters bestaat er niet als het om

voor bedrijven die op zoek zijn naar hallen, of een klein kantoor,

netwerken gaat. En live hoor je meer, weet je meer, leg je sneller

is het aanbod aan de lage kant. Je ziet ook in die markt een vrij

contact. Ontmoeting is op dat gebied een codewoord. Ik weet

snelle doorstroming. Woon/werk locaties loopt ook weer door,

dat er veel ondernemers zijn met plannen in de wachtkamer.

duurt soms wat langer, maar daar komt ook meer bij kijken, bij-

Voor uitbreiden of inkrimpen, maar waar mogelijk wil ik er

voorbeeld in verband met de financiering en met de koopsom-

graag een rol in spelen.”

splitsing voor de belastingen. De belangstelling is er, maar de
besluitvorming neemt meer tijd. Dat geldt overigens ook voor

Tot slot nog een goede tip?

agrarisch (onroerend) goed, goede akkerbouwgrond is snel weg,

“De hoge huizenprijzen en het geringere aanbod maken het

complete melkveebedrijven vragen meer tijd. En in die markt

voor starters best moeilijk, daar veranderen steunmaatregelen

spelen de ontwikkelingen op het gebied van fosfaatrechten,

weinig aan. En wie wil doorstromen moet eigenlijk eerst een

stikstofbepalingen etcetera een belangrijke rol.

nieuw of ander object aankopen, voordat het eigen wordt ver-

In de toekomst zou ik ook wel een rol willen spelen in nieuw-

kocht. Want de kans om anders niks te hebben is groot.”

bouwprojecten. Op dit moment ben ik daar beperkt mee bezig.
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ADVERTORIALS

Ferdinand
Zomerman

Hans
Bügel

Claassen, Moolenbeek & Partners

Helmantel & Bügel Advocaten

WAAR IS MIJN
BANK?

WILSOVEREENSTEMMING
DOOR FEITEN EN
OMSTANDIGHEDEN

Regelmatig lees ik een bericht in de krant of op internet dat
bij bank X weer zoveel arbeidsplaatsen worden geschrapt.
De laatste tijd merk ik dat bedrijfsadviseurs steeds vaker
financieringsaanvragen digitaal moeten aanleveren en
dat er iemand ‘in het land’ de aanvraag gaat behandelen.
De lokale adviseur die jou en de regio kent, verdwijnt heel
hard. Het gevolg van deze reorganisaties is dat veel lokale
financieel specialisten landelijk ingezet gaan worden en
veel vanuit huis werken. Hierdoor zullen meer filialen sluiten
en ontstaat een grotere afstand tussen klant en bank. Mijn
opdrachtgevers ervaren dit veelal als onprettig.
Belang van een plan
Waar je vroeger snel naar je eigen bankadviseur ging voor
een financiering moet je nu je plan online aanleveren en
dat moet gelijk ‘spot on’ zijn. Ik word vaak ingeschakeld
wanneer een eerste aanvraag is afgewezen. Ik zie dat
het investeringsplan een maat te groot is, strategisch/
operationeel niet goed doordacht en financieel niet goed
onderbouwd. Hierdoor voldoet de aanvraag niet aan de
voorwaarden en heeft de bank te weinig vertrouwen. Bij
Claassen, Moolenbeek & Partners staat het plan voorop en
daarna volgt de invulling van de financiering. Extra voordeel
van een plan is dat het je inzicht geeft in je bedrijfsactiviteiten en dat prognoses worden verslagen.
Zorg voor een goed team
Voor het slagen van een financiering heb je een goed team
nodig. Ik werk samen met accountantskantoren/boekhouders die verantwoordelijk zijn voor de jaarcijfers en eventueel begrotingen. In overleg met jou werk ik de aanvraag
uit en ga ik op zoek naar de beste financiering met de beste
voorwaarden. Waar nodig houden we ruggenspraak met de
collega-bedrijfsadviseurs van CM&P. Door ervaring weten
wij hoe financiers kijken naar jouw plan en dat vergroot je
succes.
Op zoek naar financiering?
Ben je binnenkort op zoek naar bedrijfsfinanciering? Zorg
dan voor een goed plan, een goed team en wees vooral
realistisch. Wij maken graag voor jou het verschil.
Claassen, Moolenbeek & Partners
Larserpoortweg 50 Lelystad
Telefoon 0320 286 768
ferdinand.zomerman@cmenp.nl
www.ferdinandzomerman.nl

Onlangs deed zich een situatie voor waarbij telefonisch
een afspraak werd gemaakt voor het verlenen van
een dienst. Er moesten werkzaamheden voor worden
uitgevoerd. De opdracht werd niet verder schriftelijk
vastgelegd, maar het stond vast dat, voorafgaand aan
de telefonische opdracht, de opdrachtgever contact
had gezocht met de opdrachtnemer via een contactformulier van de website van opdrachtnemer. Nadat de
afspraak was gemaakt, verscheen er een persoon bij de
opdrachtgever die de werkzaamheden ging uitvoeren. Hij
had een bestelbus bij zich met daarop de bedrijfsnaam
van opdrachtnemer en overhandigde ook een factuur
die door opdrachtgever moest worden betaald. Op de
factuur stond niet veel meer dan de naam van de persoon
die de werkzaamheden uitvoerde en het logo van het
bedrijf aan wie de opdracht was verstrekt. En – uiteraard
- een bankrekeningnummer. Opdrachtgever betaalde
per bank direct de factuur en er werd een begin gemaakt
met de werkzaamheden. Door allerlei omstandigheden
kwamen de werkzaamheden tijdelijk stil te liggen. Toen
de opdrachtgever bij de opdrachtnemer informeerde
met de vraag wanneer de werkzaamheden weer zouden
worden opgepakt, werd de opdrachtgever meegedeeld
dat hij niet bij opdrachtnemer moest zijn, omdat de
persoon die de werkzaamheden feitelijk uitvoerde de
opdrachtnemer zou zijn. Opdrachtgever was het daarmee
oneens en eiste dat opdrachtnemer de opdracht zou
afmaken. Die weigerde. Zijn taak was om te bemiddelen
tussen opdrachtgever en uitvoerder en bovendien had
opdrachtgever ook op de rekening van de uitvoerder
betaald. Uiteindelijk belandde de kwestie voor de rechter.
De rechter aan wie de kwestie werd voorgelegd besliste
dat er wel degelijk een overeenkomst was met de
opdrachtnemer; immers, opdrachtgever mocht erop
vertrouwen, doordat hij contact had gezocht via de
website en telefonisch met de opdrachtnemer en op de
factuur het logo van de opdrachtnemer stond, dat er
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een overeenkomst was ontstaan. Wilsovereenkomst kan dus ook uit
feiten en omstandigheden worden afgeleid.
Helmantel & Bügel Advocaten
De Bolder 10 Dronten
Telefoon 0321 380 766
info@helmantel-bugel.nl
www.helmantel-bugel.nl
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Flevoland zet kraptesector
Techniek hoog op agenda

Bedrijfskring Lelystad houdt
ledenenquête Lelystad Airport

In de arbeidsmarktregio Flevoland is de Sectortafel Techniek

“Meerdere bedrijven in Lelystad zijn gestopt of hebben hun

Flevoland (STF) geïnstalleerd. Met dit samenwerkingsplatform

biezen gepakt, omdat de opening van Lelystad Airport te lang

wordt de verbinding gelegd tussen vertegenwoordigers van de

op zich laat wachten”, zegt Dirk-Jan Verschoor, voorzitter van

technische branches en individuele Flevolandse werkgevers.

Bedrijfskring Lelystad (BKL). Deze ondernemersorganisatie pleit
bij de informateur voor een spoedige opening van het vakantie-

Daarmee plaatst het regionale samenwerkingsverband en initia-

vliegveld. “Het is heel belangrijk voor de plaatselijke economie.”

tiefnemer Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) de kraptesector

De BKL heeft de leden gevraagd hoe zij tegen Lelystad Airport

Techniek hoog op de agenda. Dat is nodig om de instroom van

aankijken. “Het bestuur staat sowieso vierkant achter het vlieg-

personeel te verbeteren en het vakmanschap voor de sector te

veld”, zegt Verschoor in de Stentor. “Maar als belangenbehartiger

behouden. Het RWF beoogt dit te bereiken door de band met

zijn wij snel geneigd te denken dat alle ondernemers in Lelystad

de werkgevers, brancheorganisaties en uitvoeringsorganisaties

voor de opening van Lelystad Airport zijn. Er is afgelopen jaar

te verstevigen en gelijktijdig de werkgeversdienstverlening te

veel gebeurd rond het vliegveld en door corona hebben we elkaar

versterken en te verbeteren.

minder vaak gesproken. Wij zijn niet doof voor maatschappelijke
geluiden en dachten: laten we maar eens peilen wat de leden ervan

Vinden en behouden vakmensen

vinden. De grote meerderheid (89 procent, red.) is vóór de opening.

Werkgevers in de technische sector die hulp nodig hebben bij het

Tegenstanders roepen dat het wel meevalt met die groei van de

vinden en behouden van vakmensen kunnen contact opnemen met

omzet, de klantenkring en de werkgelegenheid. Maar de meeste van

de Supportlijn van het Schakelteam Techniek: flevolandwerkt.info/

onze ondernemers zijn er heel duidelijk over: een vliegveld is heel

schakelteams. Lees het hele artikel op flevozine.nl

belangrijk voor de economie van Lelystad.”

OOK VOOR TAXATIES
KUNT U BĲ ONS TERECHT.

De professionele studio voor:
• Reclamefotografie
• Bedrijfsreportages
• Persfotografie
• Videoproducties

www.fotostudiowierd.nl

• WONEN
• AGRARISCH &
LANDELĲK
• BEDRĲFSMATIG

• 0321 74 50 90
• 06 36 49 31 90
• peter@loddersmakelaardĳ.nl

www.peterloddersmakelaardĳ.nl
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Smart Innovation Hub Almere
voor studenten, startups en
scale-ups
In de vestiging van Newday Offices Almere,
op loopafstand van het Centraal Station en de
binnenstad, is Smart Innovation Hub van start
gegaan. Newday Offices verhuurt werkplekken, vergaderruimtes en kantoren. “Het is een
natuurlijke ontmoetingsplek waar Flevolandse
ondernemers, onderwijsinstellingen, regionale
overheden en studenten elkaar kunnen ontmoeten”, vertelt innovation manager Manuela Krull op
flevozine.nl. In de Smart Innovation Hub worden
naast werkplekken ook diensten aan startups
aangeboden, zoals extra publiciteit, cursussen en
coaching. “We kunnen bijvoorbeeld in een specifiek traject innovatieve oplossingen bedenken voor
een probleem van een ondernemer. De uitkomst
kan dan een nieuw product of een nieuwe dienstverlening zijn”, aldus Krull. Smart Innovation Hub
is een initiatief van Horizon Flevoland, de regionale
ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland.

De Bank Fysiotherapie koopt
voormalige Rabobank Swifterbant
De Bank Fysiotherapie is eigenaar geworden
van het oude pand van de Rabobank aan de
Noordsingel in Swifterbant. De praktijk van Marjon
van den Heijkant uit Biddinghuizen huurde hier
al enige tijd een ruimte en heeft recent het pand
aangekocht. De Bank Fysiotherapie heeft nu twee
vestigingen die gehuisvest zijn in een voormalige Rabobank, één in Biddinghuizen en één in
Swifterbant. Het team bestaat uit zes fysiotherapeuten, onder wie twee manueel therapeuten, een
personal trainer en een praktijkmanager. Op sociale
media schrijft Marjon van den Heijkant dat zij de
komende tijd uitkijkt naar de samenwerking met
Administratiekantoor K. van de Kolk, dat gevestigd
blijft in het pand aan de Noordsingel.
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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

bedrijfshuisvesting

Deze experts
Thuis in zijn THUIS in
vastgoedland
vastgoedland
Ruim
30 jaar ervaring, dat merkt u!
Waarom ondernemers kiezen voor VSO makelaars – sinds 1988
Sinds 1988 ervaring met aan- en verkoop, huur en verhuur en taxaties

Sterk in het verbinden van ondernemers en vastgoed

Sterk in het verbinden van ondernemers en vastgoed

Team van enthousiaste en volledig gekwalificeerde bedrijfsmakelaars en taxateurs

Team van enthousiaste en gekwalificeerde bedrijfsmakelaars, taxateurs en vastgoedspecialisten

Groot netwerk van investeerders, projectontwikkelaars en beleggers

Groot netwerk van investeerders, financiers, beleggers, projectontwikkelaars, architecten en aannemers

Maak een afspraak met één van onze makelaars!
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek via 088 - 3 180 180

De Bolder 2
Dronten De Bolder
0321 - 318
318
Dronten

Bolderweg 1

2Almere

Noordzijde 2-A

IJsselkade 47

Bolderweg
1
Noordzijde
Emmeloord
Kampen2-A
036 - 30 30 938
038 - 34 46 404
Almere 0527 - 20 33 55Emmeloord
0321 - 318 318
036 - 30 30 938
0527 - 20 33 55

Harselaarseweg 2

IJsselkade
Barneveld 47
0342 - 42 47 71
Kampen
038 - 34 46 404

Laan van het Omniversum 16
Apeldoorn
055 - 303 31 87

www.vsomakelaars.nl | info@vsomakelaars.nl

VERKOPEN

I

VERHUREN

I

TAXEREN

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

