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DE KANDELAAR: MEER DAN EEN B&B

Compleet recreatiebedrijf, 
gebaseerd op akkerbouw, 
veeteelt en kaasmakerij.
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Donker Groen heeft een allesomvattende 

aanpak: we adviseren, ontwerpen, leggen 

aan en onderhouden. Groen zit in ons hart.

Totale
ontzorging.

UW ZAKELIJKE EVENTS 
TOT IN DE PUNTJES GEREGELD!

 
Uw gasten zijn onze gasten. Bij ons staat persoonlijk  

advies en oprechte betrokkenheid voorop.  

Wij leveren maatwerk voor kleine en grote gelegenheden.

Het Rister 11 • Bant • T. 0527 27 43 27 • www.welkombijslump.nl 

Bedrijfsfeest Evenementen 
Personeelsfeest

Catering

VerhuurJubileum 
Relatiedag

Opening

VOOR ALS ‘T WEER MAG
PERSONEELS

FEEST
Wij toveren elke locatie omtot de ultieme feestlocatie.  

RELATIE
EVENEMENT

Jouw relatie evenement tot in de puntjes verzorgd.

OPEN
DAG

Zet jouw bedrijf dit jaar in de spotlights!

PRACHTIGE
LOCATIES

Bedrijfsfeest op een externelocatie? Pier16 en de Burght!

VERRAS UW MEDEWERKERS THUIS met een 
goed gevuld pakket. In een tijd van thuiswerken 
en samenzijn met het gezin is een thuispakket 
dé ultieme verrassing. Geef het contact met uw 
medewerkers een boost en zorg voor een 
positieve energie op de werkvloer.

Uitgebreide brunch paasbox
De thuiswerk lunchbox
Verrassende tapasbox
Het bakcompetitie pakket 
& nog veel meer!

Slump Catering & Events | Het Rister 11, Bant | welkombijslump.nl 



VOORWOORD

In de vorige editie van onze Handel & 
Wandel hoopte ik voor een ieder van 
u op een drukke, gezellige en nuttige 
nazomer. Inmiddels is het zo ver en de 
eerste live bijeenkomsten staan ook 
daadwerkelijk op de planning. Ons 
na-de-zomerfeest bijvoorbeeld op 22 
september. Op het moment dat u dit 
leest staat hij echt voor de deur of is hij 
misschien zelfs net achter de rug. 
U bent toch wel geweest? En als ik u dan 
toch iets aan het vragen ben, denkt u 
ook nog na over aanmeldingen voor de 
ondernemer van het jaar verkiezing? 
Aanmeldingen daarvoor zijn natuurlijk 
zeer welkom, want er moet natuurlijk 
wel wat te kiezen zijn als we straks weer 
elkaar een goed nieuw jaar wensen. 
Zoals iedereen wel weet, het lijkt mis-
schien nog ver weg, maar voor we het 
weten is het zo ver. De voorbereidingen 
zijn alweer in volle gang.

Daarvoor zijn we er als OVDD 
natuurlijk niet alleen, immers net-
werken is maar één van onze pijlers. 
Belangenbehartiging en kennis delen 
zijn minstens zo belangrijk. Als ik het 
over belangenbehartiging heb, kan ik 

EDWIN HELMANTEL
VOORZITTER OVDD

u melden dat wij inmiddels als bestuur 
weer diverse contacten met de gemeente 
achter de rug hebben. Juist over onder-
werpen waar wij vanuit u als onze ach-
terban vragen over kregen. Soms is het 
een ondernemer met de juiste contact-
persoon in verbinding brengen. Soms 
is ook langduriger overleg nodig om de 
gemeente hopelijk te overtuigen van de 
zorgen die wij doorkrijgen.

Wat betreft kennis delen zitten we ook 
niet stil. Zo is er bijvoorbeeld contact met 
de gemeente om gezamenlijk een voor-
lichtingsavond te organiseren over het 
inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit als 
gevolg van onder meer onze enquête van 
eerder dit jaar. Dus hou onze nieuws-
brieven en sociale media daarvoor in de 
gaten. 

Verder blijven wij met de gemeente 
in overleg, onder meer daar waar het 
de communicatie betreft. Want als 
er iets uit onze enquête naar voren 

En doorrrr....

“Soms is langduriger overleg nodig om de gemeente 
te overtuigen van de zorgen die wij doorkrijgen”

REAGEREN?  EDWIN@OVDD.NL

kwam, maar ook het onderzoek naar de 
mkb-vriendelijkste gemeente, is dat op 
dat vlak nog veel te winnen valt. Dat zal 
wel met een flink aantal andere contact-
personen binnen de gemeente moeten 
gebeuren, omdat een aantal mensen 
afscheid genomen heeft. Personen waar 
de OVDD door de jaren heen goed mee 
samen heeft kunnen werken, zoals 
onder anderen Han Tissingh en Harry 

Dubelaar. Wij danken iedereen die bij 
heeft gedragen aan een beter onder-
nemersklimaat en ik ben hoopvol dat 
hun plaatsvervangers daar mee door 
gaan.
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VAN DE BESTUURSTAFEL

De eerder aangekondigde versoepelingen vanaf 20 september 

hebben ons doen besluiten het Na-de-Zomerfeest na die datum 

te houden. Bij het verschijnen van deze editie hopen we dat dit 

feest inmiddels heeft plaatsgevonden en dat het een succes was. 

Zorgen blijven er nog steeds bij ondernemers; het virus is grillig 

en daarmee blijft het ook effect hebben op onze ondernemers. U 

weet, wanneer u hierover wilt praten: neem contact op! 

HEISESSIE BESTUUR  Op 2 september heeft het OVDD-bestuur 

een heisessie gehad. Er is gesproken over missie, visie, jaarplan 

/ speerpunten, events. En bovenal is een bijeenkomst als dit een 

bevestiging van de goede samenwerking in het bestuur, het belang 

van u als ondernemer staat hierbij altijd voorop.

AFSCHEID EN NIEUW CONTACTPERSOON  Elders leest u over 

het afscheid van een aantal medewerkers bij de Gemeente Dronten, 

vertrouwde gezichten voor ondernemend Dronten. We willen hen 

danken voor de goede samenwerking in de afgelopen jaren en 

wensen hen veel succes en alle goeds. Tevens kijken we uit naar een 

goede samenwerking met de opvolgers. 

VEILIG ONDERNEMEN OP BEDRIJVENTERREINEN  Na de 

geslaagde ondernemersavond op 1 juni jl. zijn we verder gegaan met 

dit onderwerp. Kartrekker en OVDD-bestuurslid Harry de Jong heeft 

stakeholders bij elkaar geroepen en inmiddels zijn er een tweetal 

vervolgbijeenkomsten geweest. Bij de tweede bijeenkomst was een 

aantal ondernemers van de verschillende bedrijventerreinen aanwe-

zig. Het doel van het overleg is om veiligheidsthema’s samen vorm 

te geven en signalen en knelpunten op te halen. Via www.ovdd.nl/

veilig-ondernemen en de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte.

OVDD NIEUWJAARSFEEST EN VERKIEZING ONDERNEMING 

VAN HET JAAR  Op zaterdag 8 januari 2022 staat het OVDD 

Nieuwjaarsfeest in De Meerpaal gepland. We kijken er naar uit u dan 

te ontmoeten. Het programma en de entourage van de avond draaien 

om het thema ‘In the spotlight’. De verkiezingen voor Onderneming 

van het Jaar zijn in volle gang! Elk jaar is de jury opnieuw verbaasd 

over de hoeveelheid mooie bedrijven in onze gemeente.

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

weten van zorgen en verdriet bij een aantal van u, sterkte waar nodig! 

We horen en lezen daarnaast ook mooie dingen. Deel met ons wat er 

leeft, en waar u als ondernemer tegenaan loopt. Wij zijn betrokken bij 

u. Blijft u betrokken bij ons?

Bestuur OVDD

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen voor het bestuur? 

Laat het ons weten via info@ovdd.n

NIEUWS VAN DE REDACTIE

Op de agenda
OKTOBER
Donderdag  7  oktober  Bestuursvergadering
Donderdag  7  oktober  OVDD activiteit

NOVEMBER
Donderdag  4  november  Bestuursvergadering
Donderdag  4  november  Bestuurlijk Overleg
Donderdag  4  november  OVDD activiteit

DECEMBER
Donderdag  2  december  Bestuursvergadering
Donderdag  2  december  Businessborrel met bekend-
   making genomineerden

In de agenda op onze website worden ook bijeenkomsten 
vanuit ons netwerk gedeeld waarvan wij denken dat ze 
interessant zijn voor onze leden. www.ovdd.nl/agenda 

Nieuwe leden
DRONTEN
Yuna Sky 
Annemieke Ceelen

PPA Group bv 
Jelle van der Krift

Connect Fastening
Floris Diederiks

MH Tech bv
Marcel Hoornsman

LELYSTAD
Live your dream Foundation
Olaf Oosterman

SWIFTERBANT
Getam Bouwbegeleiding
Gerard Loosman
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NIEUWS VAN DE REDACTIE

Veranderingen team Economie 
Gemeente Dronten

Vanaf het begin van de coronacrisis hebben we als 

vereniging geprobeerd om leden en overige onder-

nemers in de gemeente Dronten waar mogelijk van 

nieuws te voorzien en te ondersteunen. De geza-

menlijke nieuwsbrief met de gemeente is hiervan 

een mooi voorbeeld. Maar ook de thema-pagina 

Ondernemers helpen ondernemers op de website 

van OVDD heeft gezorgd voor overzicht en verbin-

ding. Het was goed dat we hierin samen met u 

konden optrekken. Nu de coronacrisis ten einde 

lijkt te komen, zal ook deze pagina een andere 

insteek krijgen. 

Ondernemers helpen 
ondernemers

Herpening golfbaan 
Dorhout Mees 
Afgelopen jaar is bij Dorhout Mees hard gewerkt 

aan de aanleg en renovatie van de golfbaan. 

Vanaf 16 juli 2021 was de golfbaan eindelijk 

speelklaar. “Een prestatie van formaat die we 

niet ongemerkt voorbij wilden laten gaan,” 

schreef Dorhout Mees. Daarom was op 11 

september de feestelijke opening. Ook werd er 

in dat weekend een golfwedstrijd voor leden en 

businessclubleden georganiseerd. Een wedstrijd 

over meerdere dagen die jaarlijks gehouden gaat 

worden: The Classis Dorhout Mees.

Binnen het team Economie van de Gemeente Dronten vindt een aantal perso-

nele veranderingen plaats. Harry Dubelaar gaat in september met pensioen. Harry 

heeft ruim twintig jaar bij de gemeente gewerkt en was als beleidsadviseur onder 

meer betrokken bij de agrarische sector en de Ondernemersacademie. Janetta de 

Graaf neemt eind september afscheid van de gemeente Dronten. Janetta was de 

laatste vijf jaar werkzaam als beleidsadviseur Vrijetijdseconomie. Per 1 oktober treedt 

Janetta in dienst bij de Gemeente Lelystad als beleidsadviseur Wonen. Han Tissingh 

vertrekt medio september. Han was de afgelopen vijf jaar betrokken bij het econo-

misch beleid van de gemeente en was onder meer eerste aanspreekpunt voor de 

OVDD. Per 1 oktober gaat Han aan de slag bij de gemeente Coevorden als strateeg 

Economie & Samenleving. De gemeente bekijkt de komende periode op welke wijze 

ze werkzaamheden van deze drie medewerkers invult. Verder is Jacques van den 

Bosch per 1 augustus in dienst getreden als accountmanager Economie. Jacques 

is eerste aanspreekpunt voor bedrijven die vragen hebben aan de gemeente. Hij is 

bereikbaar via 06 - 46 04 26 38.

Bereikbaarheid gemeente  Ondernemers kunnen het Ondernemersloket benutten 

om hun vragen te stellen. Het loket is bereikbaar via ondernemersloket@dronten.nl. 

Uiteraard kunt u uw vraag ook telefonisch stellen via het algemene telefoonnummer 

van de Gemeente Dronten: 14 0321

Op 24 september heeft de verkiezingsavond Flevolandse 

Zakenvrouw van het Jaar plaatsgevonden, die jaarlijks 

door het netwerk Flevolandse Zakenvrouwen wordt 

uitgeschreven. De verkiezingsavond wordt normaliter in 

juni gehouden en was dit jaar eenmalig in september. 

Marjan Mulder van MAC3PARK is genomineerd in de 

categorie Manager van het Jaar. Kijk online of zij er met 

de winst vandoor is gegaan.

Marjan Mulder van MAC3PARK 
genomineerd als Zakenvrouw van het Jaar

Op 21 augustus bestond Winkelcentrum 

SuyderSee 15 jaar. Dat liet het winkel-

centrum niet onopgemerkt voorbijgaan. 

Een groot aanbod aan kleinschalige 

acts waren aanwezig, verspreid door het 

centrum. Met muziek, vermaak, trakta-

ties en ballonnen werd de hele dag feest 

gevierd.

15 jaar Winkelcentrum 
SuyderSee 
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Als accountant heb ik wel iets met cijfertjes, daarom 

begin ik er mee: 53%. Dat is het percentage dat de 

275.000 in Nederland gevestigde familiebedrijven 

gezamenlijk toevoegen aan het bruto binnenlands 

product (bbp). 

Volgende generatie
Als accountant heb ik ook wel wat met fiscale en juridische 
regelgeving. Die familiebedrijven houden we meestal ook 
graag binnen de familie. Er zijn mooie fiscale regelingen 
voor om dit fiscaal vriendelijk daar te houden, althans nog 
wel. Niet voor de eerste keer worden er vraagtekens gezet 
of de bedrijfsopvolgingsregeling niet te ruimhartig is, maar 
de tijd zal het leren. Nu verwacht ik dat u als ondernemer 
de accountant of fiscalist wel zal vinden voor het fiscaal 
en juridisch slim regelen van toetreding van en overdragen 
naar de volgende generatie. 

Softe kant
Wat echter minstens net zo belangrijk is, is wat ook wel 
de softe kant genoemd wordt. Vraagstukken waar het op 
communicatie aankomt, uitspreken van verwachtingen en 

DE SPECIALIST

ADVERTORIAL

gevoelens. Welke rol heeft 
een ieder in de onderneming? 
Krijgt de beoogde overne-
mer voldoende ruimte? Wat 
als zoon of dochter andere 
ideeën over de toekomst van 
het bedrijf heeft? Wat doet 
het met ouders wanneer zij 
uittreden? Wat als de samen-
werking tussen overnemers 
niet lekker loopt? Wat vindt 
zoonlief er van dat dochterlief 
de onderneming tegen relatief 
gunstige voorwaarden kan 
overnemen? Onderwerpen die niet altijd even makkelijk 
bespreekbaar zijn, maar wel voor heel veel onrust en al te 
vaak voor strijd kunnen zorgen binnen een familie. Ook bij 
dit soort onderwerpen helpen wij je graag verder om te zor-
gen dat het familiebedrijf in beweging blijft of weer komt. 

Weten hoe wij dat doen? Neem dan contact op met Jacob 
Woudstra.

Countus
t  0321 - 38 28 45
e j.woudstra@countus.nl  
i www.countus.nl

FAMILIEBEDRIJVEN

A1OFFICE TONERS
- Geschikt voor alle populaire merken
- Niet goed = geld terug garantie
- Voor 15.00u besteld, volgende werkdag geleverd
- Extra besparing op afdrukkosten

BESPAAR TOT 70%OP UW AFDRUKKOSTEN



NIEUWS VAN DE REDACTIE

Twee jaar nadat zij naam maakten in Swifterbant, hebben vader Cor en zoon 

Pim van Gils een tweede slijterij geopend in de Neringpassage in Lelystad. 

“In maart van dit jaar hebben we getekend. Een tweede locatie in zo’n korte 

periode, is een droom die werkelijkheid wordt,” vertellen ze. De winkel aan de 

Neringpassage opende 11 augustus de deuren. Familie Van Gils: “Onze prachtige 

winkel Drankenhandel van Gils is de speciaalzaak van Lelystad, met het mooiste 

bieraanbod van Flevoland en de prachtigste wijnen aangesloten bij de wijnkring.” 

Zij zien het als een mooie uitdaging om het centrum van Lelystad te verbeteren. 

Naast de bieren en wijnen biedt Drankenhandel Van Gils ook de lekkerste hapjes 

om het plaatje perfect te maken; droge worst, kaas, noten en nog veel meer.

Uw slijter Van Gils opent vestiging in Lelystad

OFW is goede huismeester 
volgens visitatie

Oost Flevoland Woondiensten (OFW) 

krijgt gemiddeld een 7,7 voor haar 

maatschappelijke prestaties over de 

jaren 2017 tot en met 2020. Dat bleek 

uit de maatschappelijke visitatie die dit 

jaar is uitgevoerd door Ecorys. Naast 

verantwoording over de prestaties naar 

belanghebbenden is de visitatie ook een 

instrument om van en met elkaar te leren, 

samenwerking te vinden en daarmee 

samen het beste voor Dronten te reali-

seren. OFW werd beoordeeld op verschil-

lende onderdelen: Presteren naar opgaven 

en ambities (7,2), Presteren volgens 

belanghebbenden (7,9), Presteren naar 

vermogen (8,0) en Governance van maat-

schappelijk presteren (7,8). OFW is op de 

visitatiecommissie overgekomen als een 

goede huismeester, die het bezit uitste-

kend wil verzorgen: ‘OFW is een corporatie 

die pragmatisch te werk gaat, betrokken 

is en het belang van haar huurders voorop 

stelt.’

DrontenBouw krijg nieuwe eigenaar 

André Rozenberg is de nieuwe eigenaar 

van aannemersbedrijf DrontenBouw. 

Met André wordt het Drontense bedrijf, 

dat vooral actief is in Flevoland, verder 

doorontwikkeld en voortgezet. In 1991 

richtte Bert Fledderus het aannemersbe-

drijf op. Vorig jaar rond de bouwvak kwam 

André Rozenberg binnen als werkvoorbe-

reider. De klik tussen Bert Fledderus en 

André was er direct. “We matchen. Bert is 

een mensenmens en ik ook”, geeft André 

aan. Al snel werd duidelijk dat André meer 

in zijn mars had. Voor Bert, die op zoek 

was naar iemand die hem wilde helpen met 

de bedrijfsvoering, dé gelegenheid om te 

gaan praten over het afbouwen van zijn 

werkzaamheden. Voor de overname is een 

jaar de tijd genomen. Bert blijft werkzaam 

in het bedrijf om zijn kennis te delen en om 

André te ondersteunen met datgene wat 

hij leuk vindt en waar hij goed in is: klanten 

bezoeken, werk opnemen en samen met 

de klant oplossingen bedenken. De rest 

van zijn werkzaamheden wordt overge-

nomen door het team van DrontenBouw. 

“André voegt iets toe dat ik niet heb”, 

zegt Bert Fledderus. Hij doelt daarmee op 

de nieuwe organisatorische inzichten die 

André in het bedrijf brengt en doorvoert. 

Het afgelopen jaar is het aannemersbedrijf 

van 5 fte naar 15 fte gegroeid. Het bedrijf 

richt zich vooral op aanbouw, verbouw en 

onderhoud van woningen. Met de komst 

van André zal het bedrijf zich ook weer vol 

gaan richten op nieuwbouw van woningen 

en bedrijfspanden.

Tijco en Hetty Broekhuizen nemen na 35 jaar afscheid van Broekhuizen Schilders. 

Per 1 juli 2021 hebben Sebo en Siska Post het schildersbedrijf uit Dronten overgenomen. Het 

66 jaar bestaande schildersbedrijf Broekhuizen Schilders wordt door Tijco Broekhuizen door-

gegeven aan een van de medewerkers. Tijco, de derde generatie Broekhuizen, heeft samen 

met zijn vrouw Hetty 35 jaar aan het roer gestaan van het schildersbedrijf. Hij nam het bedrijf 

in de jaren ‘80 over van zijn vader Peter Broekhuizen. Voor het overnameproces is twee jaar 

de tijd genomen. Er zijn grotere bedrijven komen praten om het bedrijf over te nemen, maar 

uiteindelijk is bewust gekozen voor iemand uit de ‘eigen geleding’. Tijco Broekhuizen: “Ik 

ben blij dat de ploeg medewerkers bij elkaar blijft. Ze kennen Sebo, waardoor de rust in het 

bedrijf blijft.” Omdat Siska de taken van Hetty overneemt, blijft het fenomeen ‘familiebedrijf’ 

bestaan, een belangrijk gegeven voor Hetty en Tijco.

Broekhuizen Schilders uit Dronten gaat 
over naar medewerker
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TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Tot 1996 was ‘De Kandelaar’ een proefbedrijf akkerbouw.
Mariska: ”De naam zat dus al op dit plekje en is nog terug 
te vinden op de aardappelschuur. In dat originele logo is de 
kandelaar omringd door een suikerbiet, aardappel, ui en 
tarwe. De betekenis is duidelijk: naar een proefbedrijf moet 
goed gekeken worden en een kandelaar geeft licht in het 
donkere polderlandschap.”

COVERSTORY DE KANDELAAR

Het toerisme in Flevoland speelt zich op veel meer 

plaatsen af dan op de bekende campings, vakan-

tie en pretparken. Eén zo’n stek is ‘Bed & Break-

fest De Kandelaar’ aan de Hoekwantweg. Voor 

leken in ‘the middle of nowhere’, voor liefhebbers 

in het centrum van actief Flevoland. Mariska van 

Diepenbeek is de drijvende kracht achter de B&B, 

maar er valt meer te beleven en voor dat totaal-

pakket is de gehele familie aan het werk.

De naam bleef behouden en in 2000 was het Jos van Kempen 
met zijn familie die vanuit Harderbroek (Ganzenweg) – het 
daar bestaande bedrijf moest plaatsmaken voor uitbreiding 
van het natuurgebied – naar de Hoekwantweg trok. Dochter 
Mariska had al snel plannen voor het originele kantoorge-
bouw: een gastenverblijf. En wat begon als een ‘hond en baas’ 
verblijf, werd in 2007 een offi ciële B&B. Vanaf dat moment 
groeide De Kandelaar meer en meer uit tot een compleet 
recreatiebedrijf, gebaseerd op een akkerbouw en veeteeltbe-
drijf. In februari dit jaar werd er een kleine kaasmakerij aan 
toegevoegd en in oktober wordt de opening van ‘Beleving en 
geschiedenis van Flevoland’ verwacht. 
Anno 2021 wordt het akkerbouw en veeteeltbedrijf, met bijbe-
horende faciliteiten gerund door Joris van Kempen en Marc en 
Mariska van Diepenbeek. Zij worden op de achtergrond nog 
steeds ondersteund door Jos en Maria van Kempen.
De kleine kaasmakerij, ondergebracht in een oude -laborato-
riumcontainer, richt zich met name op de toeristische markt. 
“Het is kleinschalig, we maken alleen pondjes en kilo’s en 
die zijn vooralsnog ook alleen hier te koop. En eigenlijk ook 
alleen jonge kaas, want ze krijgt tot nu toe niet de kans oud 

De Kandelaar, 
lichtpuntje in 
donkere polder
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DE KANDELAAR COVER STORY

20 Flevolandse deelnemers. Wij hebben inmiddels de eerste 
testklas (Groep 6 Zonnewijzer Dronten) gehad en dat was 
superleuk. Het doel is natuurlijk om kinderen er van bewust te 
maken dat het eten niet uit de fabriek komt. En een boerderij 
gaat niet vanzelf, daar komt veel voor kijken.”

te worden. Het leuke is dat dit is ontstaan vanuit de vraag 
naar regionale producten. En laat mijn schoonzus (Lisette 
Maerman) nu graag kaas maken … .”

Beleving Flevoland

Uit dezelfde vraag is in principe ook het idee voor de ‘bele-
ving en geschiedenis van Flevoland’ ontstaan. “De jaarlijkse 
Tulpenroute is bij ons een hoogtepunt. En daarbij bleek 
behoefte aan een rustpuntje, een oplaadpunt voor e-bikes. 
En samen met kaasmakerij krijg je dan meer ideeën. Zoals 
dus een boerderijtap met boerenmelk van eigen bedrijf, een 
schuilhutje voor het geval het iets minder weer is en het 
leveren van een stukje geschiedenis van het gebied. We hopen 
het in oktober te kunnen openen.” Dit onderdeel is overigens 
vanaf de weg toegankelijk, waardoor een zeer publieksvrien-
delijke en eenvoudig te bereiken mini-attractie ontstaat.
Een van de grote pluspunten van De Kandelaar is volgens 
Mariska de centrale ligging. “Midden tussen het Aviodrome, 
de Oostvaardersplassen, Natuurpark Lelystad, Dorhout 
Mees, Erfgoedcentrum Nieuw Land, Bataviastad, het 
Mechanisch Erfgoed Centrum, Walibi, het Dolfinarium, 
museum Schokland, stadjes als Harderwijk en Elburg, diverse 
golfbanen en ook nog eens midden tussen Amsterdam en 
Giethoorn in. En we liggen nabij het Veluwemeer, diverse 
fietsroutes, voor de kinderen speelparadijzen als Avontura en 
Ballorig, noem maar op. Er is binnen redelijke afstand heel 
veel te zien en te doen. En volgend jaar natuurlijk ook nog de 
Floriade.” Dit jaar kent de B&B veel Hollandse gasten, gevolg 
van de pandemie. “Wel heel divers, van zzp-ers die hier een 
klus hebben en feestgangers tot en met cultuursnuivers en 
natuurliefhebbers. Maar allemaal vinden ze het heerlijk om 
op een bedrijf als het onze rust te vinden, te overnachten en te 
ontbijten.” Geheel in lijn der verwachting wordt bij het ontbijt 
zoveel mogelijk aan regionale producten geserveerd. “Eigen 
eieren, melk, brood uit de regio en natuurlijk kaas en fruit. 
Soms ook jam.”

Educatie

Bij De Kandelaar staat men open voor samenwerkingsver-
banden. Zoals de Tulpenroute (Mariska is daar secretaris 
van) en de Vereniging Schooleducatie Flevoland (i.o.) die 
sinds augustus actief is. “Dat is wel een hele mooie. Het is 
een vereniging van agrarische ondernemers die scholen 
willen ontvangen en het verhaal achter het product willen 
meegeven. Ons thema is daarin: ‘Van kalf tot koe en van melk 
tot kaas’. Het is ontstaan vanuit gemeentelijke ‘jong leren’ 
programma’s. Afgelopen jaar is een tiental boeren er ook voor 
gecertificeerd, dat wil zeggen ze hebben een cursus gevolgd 
om op de juiste manier de kennis en ervaring aan te bieden 
aan onder en bovenbouwleerlingen. Het is daarmee ook een 
programma dat past in het lesaanbod op de scholen; opge-
steld in samenwerking met het IVN. In totaal zijn er nu zo’n 

DE KANDELAAR IS:

•  Veeteelt- & akkerbouwbedrijf met ruim 110 melk-
 koeien, 90 stuks jongvee, kleine boerderijdieren. 
•  Akkers met gras, mais, aardappels, suikerbieten 
 en uien. In het voorjaar enkele hectares tulpen.
•  B&B met  3x 2-persoonskamer en 1x 6-persoons 
 familiekamer, met eigen douche en toilet, geza-
 menlijke verblijfsruimte, keukentje. Honden 
 toegestaan.
•  Kaasmakerij pondjes en kilo’s jonge kaas van 
 melk uit eigen bedrijf.
•  Beleving en geschiedenis van Flevoland voor de 
 passant, oplaadpunt e-bikes, melk uit de boer-
 derijautomaat. stukje historie in woord & beeld.
•  Van kalf tot koe, van melk tot kaas een educatief 
 programma voor basisschoolklassen.
•  Vergadering & Excursie mogelijkheid tot het 
 houden van vergaderingen of lezingen. Ook 
 rondleiding op het bedrijf is mogelijk.

Groot verlies
Op maandag 16 augustus, krap een week na het tot stand komen 
van dit interview, kwam Marc van Diepenbeek bij een nood-
lottig bedrijfsongeval om het leven. In overleg met de familie is 
besloten het artikel in oorspronkelijke vorm, mede als herinnering 
aan Marc, toch te publiceren.Wij wensen de familie en vrienden 
van Marc veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.
Redactie Handel & Wandel.
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TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

De vader van Henk runde een ijzerwaren- en gereedschapszaak 
in Nunspeet en wilde meeliften op het succes van de nieuwe 
polder; in 1970 nam hij Hubo de Smit over aan de Noord in 
Dronten. Die zaak breidde hij uit met een afdeling tuinma-
chines. Maar vader wilde boer worden en begon een bedrijf in 
kalveren en varkens. De zaak in Nunspeet kreeg een facelift 
en werd verkocht, zoon Henk kreeg de leiding in Dronten. “De 
Hubo heb ik omgebouwd tot Formido, weer met een afdeling 
Tuin & Park. Ik trouwde met Jenny en samen kregen we de zorg 
voor onze vijf kinderen. Op een zeker moment bekroop mij de 
vraag: wat wil ik? Ik heb toen de Formido aan mijn broer Marco 
verkocht en ben zelfstandig doorgegaan met tuinmachines – 
ook aan de Noord. Jenny en ik runden de zaak, we hadden geen 
personeel. Jaren later hebben we ons huidige pand aange-
kocht en gingen we in één klap van 80 m2 winkel en 49 m2 
werkplaats, naar een oppervlakte van 550 m2 … en nóg is het 
woekeren met de ruimte!”

We doen het goed of we doen het niet

IJzerman & Lankman Tuinmachines verkoopt machines en 
toebehoren op het gebied van Tuin & Park aan de professi-
onele markt en de particulier. Denk aan grasmaaiers (zit en 
loop), kettingzagen, bladblazers, bosmaaiers, kantenmaaiers, 
heggenscharen, grondboren, hogedrukspuiten, noem maar op. 
Het devies is: we doen het goed of we doen het niet, we leveren 
geen half werk. Het bedrijf voert bekende A-merken zoals 
John Deere, Grasshopper, Walker, Stiga en Kärcher. IJzerman & 
Lankman is prof dealer voor de reinigingsmachines en natuur-
lijk ook voor STIHL. Raymond: “De accu is de trend. Vroeg of 
laat wordt er minder met motoren gewerkt, je ziet steeds meer 

accugereedschap. Ik heb afgelopen jaar de cursus VCA keuring 
gedaan, dus ook daarvoor kan de klant bij ons terecht.”

 Raymond IJzerman

De liefde voor tuinmachines stroomt ook bij Raymond door 
de aderen. Hij zat al ruim twintig in het vak toen hij Henk 
benaderde voor een baan. Destijds was de jongste zoon van 
Henk nog in beeld als bedrijfsopvolger, dus kreeg Raymond 
een ‘nee’ op het rekest. “Ik ben mijn loopbaan als monteur 
begonnen bij Van Arendonk Agro Service. Met name in 
Zeewolde wisten we Tuin & Park echt op de kaart te zetten. 
Later veranderde de visie van Van Arendonk en kwam de 
focus te liggen op akkerbouw. Toen heb ik als servicemanager 
gewerkt voor Stiga Benelux, maar ik miste het contact met de 
eindgebruiker, ik zocht iets anders.”  

Overname

Op zekere dag zocht Henk contact met Raymond. “Ik zag bij 
hem de drive om succesvol te willen zijn. Hij is net als ik, zowel 
commercieel ingesteld als technisch onderlegd. Ik stelde voor 
om een aantal specialisten met kennis van voortzetting/
overname van bedrijven te raadplegen. Mijn lange termijn 
visie op ondernemen, zoals een goede relatie met de klant en 
slim inkopen, geef ik aan Raymond door. Door deze nieuwe 
en intensieve samenwerking zijn we in een soort van vader-
zoon relatie beland.” Raymond: “We werken nu bijna drie jaar 
samen en het gaat super. Ik sta op het punt om de balans op 
te maken. Wanneer Henk op termijn gaat afbouwen, moet er 
een vervanger komen. Ik ben er nog niet uit of ik een monteur 
of een commercieel talent zoek.” Henk besluit: “Het is prachtig 
dat een bedrijf met een historie van vijftig jaar behouden blijft 
voor Flevoland en de regio. Eerst waren de machines alleen 
mechanisch, maar de elektronica, chips en accutechniek (bv. 
robotmaaiers) zijn volop actueel. Daarom is het extra mooi dat 
een jongere generatie aantreedt.” 

ACHTERGROND IJZERMAN & LANKMAN

“Wij zijn in een soort van vader-zoon 
relatie beland”
Henk Lankman en Raymond IJzerman draaien nu voor het derde seizoen de V.O.F. IJzerman & Lank-

man Tuinmachines aan de Houtwijk in Dronten. Henk (63) woont op ‘het oude land’ in Doornspijk, Ray-

mond (42) is een echte Drontenaar. De jongste zoon van Henk was de beoogde opvolger. “Tijdens een 

goed gesprek op een zaterdagochtend vertelde hij me dat hij het sloven niet zag zitten”, vertelt Henk. 

“Ik kon dat eigenlijk best begrijpen, maar de familiedroom spatte uiteen”. Hoe hebben de twee nieuwe 

vennoten elkaar uiteindelijk gevonden?

“Ik ben er nog niet uit of ik 
een monteur of een 

commercieel talent zoek”

Overnameproces Lankman tuinmachines: 
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ECONOMIEKATERN GEMEENTE DRONTEN

Op de kop af 5 jaar was Han Tissingh 

senior beleidsadviseur economie in 

het team gebiedsontwikkeling van 

onze gemeente. Per 1 oktober gaat hij 

aan de slag als strateeg economie & 

samenleving bij de gemeente Coevorden.samenleving bij de gemeente Coevorden.

“Ik merk dat ik ongeveer om de 5 jaar wat onrustig wordt en vaak komt er 

dan weer een nieuwe uitdaging op mijn pad. Dat heeft met mijn karakter te 

maken, ik wil me graag persoonlijk blijven ontwikkelingen en vind het prettig 

om weer een nieuwe omgeving met nieuwe uitdagingen te leren kennen.”

Jammer genoeg komt zijn afscheid op een ‘minder gelukkig’ moment. 

“Binnen het team economie zijn er meer personele wisselingen, deels door 

pensionering en deels door het betrekken van een nieuwe functie. Het is 

absoluut niet zo, maar daardoor voelt het toch een beetje als in de steek 

laten.” Tegenover dit onprettige gevoel staat de mooie uitdaging die hem 

in Coevorden te wachten staat. Een economische krimpgemeente in het 

zuidoosten van Drenthe. Waar Dronten centraal in Nederland ligt, moet 

“Dronten moet bouwen, groeien, vooruitgaan”

FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK
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Coevorden het met name van de regio hebben. “Voor mij betekent 

het in ieder geval veel samenwerking met andere beleidsvelden en 

internationale samenwerking. Als grensgemeente liggen er economi-

sche kansen in de Duitse regio. Ik wil dus wel een cursus Duits gaan 

volgen, want veel verder dan een biertje bestellen kom ik nu niet.”

Vrolijk en trots

Absoluut vrolijk en ook trots wordt Han van de vele reacties die hij 

op zijn aangekondigde vertrek krijgt, met name vanuit ondernemend 

Dronten. ‘Eerlijk’, ‘toegankelijk’, ‘een man een man, een woord een 

woord’. “Het is waar ik voor sta, maar het is fi jn om terug te horen 

dat dit ook zo ervaren wordt. De politieke component maakt het 

werk leuk en soms ook uitdagend. Mijn vader was jarenlang wethou-

der in Ruinen, bij hem heb ik gezien dat er een groot verschil is 

tussen besturen en politiek bedrijven. Het resultaatgerichte met oog 

voor de mens en alle verschillende belangen kreeg ik op die manier 

al vroeg mee. Met een relativerende blik, een gezonde portie humor 

en aandacht voor mensen en hetgeen hen beweegt kun je veel 

bereiken. Ik vind het belangrijk daarin een laagdrempelige benade-

ring (persoonlijk, niet afstandelijk) te kiezen. Je hoort dan het meest. 

En kennis, weten wat er speelt, weten waar problemen worden 

ondervonden, is onmiskenbaar de basis voor mijn functioneren.”

Samenwerking

“Dat functioneren kun je niet alleen, dat doe je met een team. 

Communicatie is de rode draad in alles. Binnen het team, maar ook 

met en richting de ondernemers. Voor mij betekent dat zo weinig 

mogelijk achter je bureau zitten, zoveel mogelijk op pad, buiten de 

deur. Daar gebeurt het. Bedrijven bezoeken is het meest effi ciënt. 

Ter plaatse kijken, ervaren, luisteren en zelf zien wat er aan de hand 

is, wat de mogelijkheden zijn. In de ambtelijke omgeving hoor je dan 

al snel ‘je komt alleen op voor de ondernemers’. Zo ervaar ik het 

niet, maar door te horen wat er bij de ondernemers speelt, ben je 

dan wel in staat om alle belangen goed te schetsen.

En daar gaat het in ons team dus om: gemeenschap, dienstverle-

ning, er zijn voor de ondernemers. Als gemeente een zo goed moge-

lijk ondernemend klimaat scheppen. Meewerken en voorwaarden 

scheppen binnen de mogelijkheden. Als team economie proberen 

we daar vanuit onze positie zoveel mogelijk te investeren. En dat 

blijft intern ook zijn aandacht vragen.”

Boeman

Je moet uit je schulp durven kruipen, buiten de beschermende bure-

len durven te komen. “Zeker, maar niet iedereen durft dat. Je moet 

er tegen kunnen dat de goegemeente jou persoonlijk als ‘gemeente’ 

ziet. Jij bent de gemeente en dus krijg je veel over je heen, vooral 

dat wat ‘niet goed’ is. Maar dat is waardevolle informatie. Informatie 

die de basis voor ons werk vormt. Daarom ben ik zo ontzettend blij 

met de samenwerking met de OVDD en bijvoorbeeld de BBC. Want 

tijdens die bijeenkomsten hoor je wat er speelt, daar gebeurt het.”

Kansen

“Dronten heeft fantastische kansen. De Poort is uniek, het kost tijd, 

maar het uitganspunt is gewoon goed. De acquisiteur die we de 

laatste drie jaar inhuren heeft daar ook veel in betekend, dat pakt 

goed uit. Als ondernemende gemeente moeten we nog bekender 

worden, meer op onze borst kloppen, daarom ben ik ook blij met 

Marketing Dronten. Zij neemt een belangrijk deel van die taak voor 

haar rekening. Het voorzieningenniveau binnen de gemeente is 

hoog, maar we moeten wel blijven groeien, we zien nu al dat in de 

centra de retail onder druk staat. Dat heeft met corona te maken, 

maar ook met de verandering in koopgedrag van mensen.”

Sterk team

“Ik heb met erg veel plezier met mijn collega’s samengewerkt. Het 

is een fantastisch team. Dat team – een bijzondere mix van mensen 

- ga ik zeker missen. We hebben veel in elkaar geïnvesteerd. Dat 

is ook belangrijk, als je elkaars kwetsbaarheden kent kun je elkaar 

helpen. Dat maakt je als team sterkt, zo is het ook ingericht.”

Een team dat ook gefrustreerd raakt door de politiek? “Nee, dat 

hoort bij het werk als ambtenaar. We werken in een politieke omge-

ving en dat heeft nu eenmaal invloed op ons werk. Niet alles loopt 

soms zoals je het zelf verwacht, ook daar moet je tegen kunnen.”

Wat te doen?

“Wat Dronten moet doen? Ik denk dat het goed is dat Dronten blijft 

groeien. Daar liggen ook kansen. Er staat veel druk op de regio’s 

Zwolle en Amsterdam. Wij liggen daar mooi tussenin. Dronter 

ondernemers moeten daar goed over nadenken, het biedt volop 

kansen. Maar onderschat ook de Floriade niet, er is toch sprake van 

2 mil-joen bezoekers en het is echt nog niet te laat om daar wat mee 

te doen.”

Waardevol

“Ik zal veel missen, maar dat is wel duidelijk. Ook het redactieover-

leg van Handel & Wandel, de vergaderingen lopen steevast uit, maar 

ik deed daar altijd een schat aan kennis op. Hoorde daar zo veel … 

ook dat is echt een aanrader voor mijn opvolger.”
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“In de gemeente Dronten zijn verschillende 

bedrijfskavels direct beschikbaar”, klinkt 

het uitnodigend uit de mond van Irene 

Korting, wethouder Economische Zaken 

van de gemeente Dronten. Al die ruimte 

is inderdaad een unieke propositie. Zeker 

omdat Dronten centraal ligt, en alle markten 

en voorzieningen daardoor bij de hand zijn. 

Vandaar het campagnethema ‘Midden in 

de markt’. Het doel van deze campagne is 

Gemeente vergroot naamsbekendheid 
Poort van Dronten

BEDRIJFSKAVELS TE KOOP ‘MIDDEN IN DE MARKT’

Dit najaar start de gemeente met een landelijke campagne om Poort van Dronten 

te profi leren. Bij het bedrijfsleven in het algemeen, maar met nadruk in de food- 

en agribusiness. Natuurlijk zijn ook bedrijven uit de gemeente Dronten welkom op 

het mooie bedrijvenpark. Vier bestaande ondernemers vertellen hun verhaal over 

vestiging in de gemeente Dronten op de website middenindemarkt.nl.

al voor zich ziet ontvouwen. De reeks 

iconen achter zich geven de brede range 

van de agrofoodsector aan. De rotonde 

onder hem verbeeldt het ontsluitingspunt 

bij de Poort van Dronten: midden in de 

markt en gemakkelijk alle richtingen op. De 

campagne omvat onder andere een website 

waarop diverse ondernemers kort vertel-

len waarom zij hun bedrijf in de gemeente 

hebben gevestigd. Daarnaast komt er gratis 

om Dronten op de shortlist te krijgen van 

vestigingslocaties. Een bedrijfsverhuizing is 

een meerjarenplan, en de locatie Poort van 

Dronten moet al vanaf het eerste moment in 

zicht zijn.

Veelzijdige campagne

Het centrale campagnebeeld is een onder-

nemer die met open vizier om zich heen 

kijkt, en zijn eigen toekomst hier in Dronten 
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realiseren. “Ik had mijn oog laten vallen op 

een eilandkavel, maar die was te groot. De 

gemeente heeft echt goed meegedacht 

om een oplossing te vinden. We zitten op 

een geweldige zichtlocatie: als je vanaf 

Lelystad naar Dronten rijdt, dan zie je in 

het voorjaar achter een groot tulpenveld 

Poort van Dronten verrijzen; dat is wél een 

entree.”

Ambassadeur KeyBAKE

“De keuze voor Dronten was snel gemaakt 

omdat mijn compagnon en ik hier al woon-

den”, aldus directeur Linda Troisfontaine. 

Het bedrijf produceert en exporteert 

bakkerijgereedschappen voor (semi-)

industriële bakkerijen over de hele wereld. 

“Hier vind je ruimte in combinatie met een 

centrale ligging. Het is een fi jne gemeente 

met een hartelijke mentaliteit. Schiphol ligt 

om de hoek dus ik reis de hele wereld over, 

gewoon vanuit Dronten. In 2020 waren we 

van plan om te verhuizen naar Poort van 

Dronten. Corona heeft deze stappen even 

on hold gezet, maar zodra de tijd weer rijp 

is, pakken we het plan weer op en bekijken 

we opnieuw de opties.”

Ambassadeur Oranjehoen

“Met de Oranjehoen willen we sinds 1997 

het beste van het beste laten zien aan 

Nederland. Vanuit een fi losofi e die we onze 

vijf sterren noemen: circulaire landbouw, 

biologisch, kwaliteitsvlees, diervriendelijk, 

en supergezond”, vertelt Johan Leenders, 

Jacques van den Bosch
Accountmanager gemeente Dronten
j.van.den.bosch@dronten.nl
06 - 46 04 26 38

KeyBAKE

Post & Haveman

Oranjehoen

ACP International

Informatie over zakelijk vestigen 
in Poort van Dronten?

eigenaar van Oranjehoen in Swifterbant. 

“Een manier is dan om dat wat er in de 

akkerbouw niet goed verkocht kan worden, 

te gebruiken als kippenvoer. Zo kunnen we 

de groente maximaal tot waarde brengen. 

Het is fi jn dat je als boer in gesprek kunt 

met de gemeente om uit te leggen wat er 

nodig is om in de toekomst ook aan de 

wensen en eisen te kunnen voldoen.”

Ambassadeur Post & Haveman

“Wij zitten letterlijk midden in de markt”, 

constateren broer Jan en zus Corine 

Haveman. Met zo’n zestig vrachtwagens 

rijden ze tijdens de graanoogsten en 

bietencampagne tussen de agrobedrijven 

in Flevoland en de verwerkende industrie. 

Daarnaast komt de omzet uit ander trans-

port, containerservice, recycling en handel 

in allerhande bouwmaterialen. “We nemen 

deel aan de SEA-groep Bedrijventerreinen: 

een samenwerking tussen ondernemers, 

onderwijs en de gemeente Dronten om de 

sociaal-economische agenda in te vullen. 

Zo zijn we veelzijdig verbonden met de 

regio.”

Ook aanmelden als ambassadeur? 
Stuur dan een mailtje naar 
info@drontengeeftjederuimte.nl. 

en betaalde publiciteit in een vakblad, op 

sociale media, en via het ANP. Ook worden 

bog-makelaars in de wijde omgeving 

bezocht. De ‘Midden in de markt’-cam-

pagne sluit aan op het merk ‘Dronten geeft 

je de ruimte’.

Ondernemers uit de gemeente Dronten 

kunnen zich bovendien aanmelden 

als ambassadeur. Daarmee promo-

ten zij zakelijk ondernemen vanuit de 

gemeente Dronten in het algemeen. 

Zij kunnen dan het logo van ‘Dronten 

geeft ons de ruimte’ voeren op hun 

website, e-mail en alle andere corres-

pondentie, en ontvangen bovendien 

een vermelding van naam en logo op 

middenindemarkt.nl. Dat is mooie 

reclame voor elk bedrijf dat ambassa-

deur wordt, en zo zorgt het bedrijfsle-

ven gezamenlijk dat Dronten overal in 

Nederland via klanten en leveranciers 

bekend wordt. 

Ambassadeur ACP International

“Om heel eerlijk te zijn ga ik ’s avonds na 

het eten nog wel even terug naar kantoor 

omdat het zo lekker dichtbij is”, zegt 

Barend Jan Kroese van ACP International. 

De leverancier van onder meer bureau-

stoelcomponenten is blij dat Poort van 

Dronten de ruimte biedt om de groei te 

Word 

ambassadeur!

HANDEL & WANDEL 3 | 2021   17  



Ondernemer in Dronten? 
Laat weten wat u voor de 
gemeente kunt betekenen! 

Welkom in onze Database
De Database Lokale Ondernemers (DLO) is een database 

van vele ondernemers die zich hebben aangemeld als 

mogelijke opdrachtnemer voor de gemeente Dronten. 

Deze database is december 2018 van start gegaan. Om 

beter inzicht te krijgen in de lokale ondernemers die, op 

basis van objectieve gronden, gevraagd kunnen worden 

voor het uitvoeren van opdrachten voor de gemeente 

Dronten, heeft de gemeente voor de lokale ondernemers 

een webformulier ontwikkeld en de website zo ingericht 

dat het voor een ondernemer mogelijk is om zich in drie 

clicks te registreren via www.dronten.nl/dlo

We kenden u al, maar toch… 
Ook als u eerder opdrachten voor de gemeente heeft 

uitgevoerd is het goed om u te registreren in de database.

Binnen de mogelijkheden van het inkoop- en aanbeste-

dingsbeleid wordt per opdracht bekeken op welke wijze 

lokale ondernemers betrokken kunnen worden.

Voorafgaand aan elke opdracht wordt de database 

geraadpleegd op geschikte lokale ondernemers.

Vele ondernemers gingen u voor. Dat is natuurlijk een 

deel van de ondernemers die in de gemeente Dronten 

zijn gehuisvest.

Nog niet inschreven in de DLO? 
Vul het webformulier in op www.dronten.nl/dlo

Voorwaarden:
De ondernemer moet:

• gevestigd zijn in de gemeente Dronten;

• ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel;

• een legitiem product of dienst leveren.
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HOE SCHAT JIJ DE WAARDE 
VAN JE BEDRIJF?

Ferdinand
Zomerman
Claassen, Moolenbeek & Partners

Claassen, Moolenbeek & Partners
Larserpoortweg 50 Lelystad 
Telefoon 0320 286 768
ferdinand.zomerman@cmenp.nl
www.ferdinandzomerman.nl 

ADVERTORIALS

Je wordt gebeld. De persoon aan de andere kant van de 
lijn is geïnteresseerd in jouw bedrijf en wil het kopen. Hij 
noemt zelfs een bedrag. Wat zeg je dan?

De laatste tijd ben ik betrokken bij een aantal aan- en 
verkopen waarbij de waarde van het bedrijf fors wordt 
over- of onderschat. Het eerste komt vaker voor dan het 
laatste. Ook merk ik dat ondernemers zelf gaan onder-
handelen en een prijs afspreken. Richting de afronding 
komen ze bij mij om een bevestiging te krijgen dat de 
koop- of verkoopprijs goed is en of ik mee wil kijken met 
de overeenkomst. Dan blijkt dat al zoveel is afgesproken 
dat ik niet veel opties meer heb om de deal aan te passen 
of erger nog: te redden.

Overname moet waarde toevoegen
Hans Schenk, hoogleraar Economiewetenschappen aan 
de Universiteit Utrecht wint er geen doekjes om: “Tussen 
de 65 en 85 procent van de overnames mislukt. Dat 
betekent dat het geld dat met een overname is gemoeid 
niets oplevert of dat zo’n overname zelfs geld kost. Zo’n 
15 à 20 procent van de overnames vernietigt waarde. Nog 
eens 60 procent vernietigt geen waarde, maar creëert 
dat evenmin. Dat is minder dramatisch dan dat er geld 
verdwijnt, maar de bedoeling van een overname is uiter-
aard wel dat er waarde wordt toegevoegd. Dat gebeurt 
in slechts 20 à 25 procent van de gevallen. De waarde-
vernietiging is per saldo groter, soms veel groter, dan de 
waardecreatie.”

Ik sta ondernemers bij om de koop of verkoop van een 
bedrijf wel tot een succes te maken. Als ik vraag naar de 
reden dat een ondernemer niet eerder aan de bel heeft 
getrokken, hoor ik vaak dat de accountant al meekijkt of 
dat men de kosten van een bedrijfsadviseur te hoog vindt. 
Verder merk ik dat er sprake is van zelfoverschatting van 
eigen kunnen, overwaardering van het eigen bedrijf of 
onderschatting van de toekomstige integratie (personeel, 
bedrijfscultuur) bij een overname. Mijn advies is om een 
professional een waardering op te laten stellen en mee te 
laten lopen met het proces. De kosten verdien je dubbel 
en dwars terug door een sterkere en krachtigere deal.

ONVOORZIENE 
OMSTANDIGHEDEN

Hans 
Bügel
Helmantel & Bügel Advocaten

Helmantel & Bügel Advocaten
De Bolder 10 Dronten
Telefoon 0321 380 766
info@helmantel-bugel.nl
www.helmantel-bugel.nl

Als er één leerstuk in coronatijd onder het stof vandaan 
gekomen is, is dat het leerstuk van de onvoorziene 
omstandigheden. In het kort komt het er op neer dat de 
gevolgen van een overeenkomst niet in stand kunnen 
blijven voor partijen, omdat er zich een uitzonderlijke 
onverwachte gebeurtenis voordoet. Bij het maken van de 
afspraken, heeft geen van de partijen rekening kunnen 
houden met die gebeurtenis. De norm daarvan ligt hoog, 
want de gevolgen van de overeenkomst moeten door de 
onverwachte gebeurtenis onaanvaardbaar zijn. Daarvan 
is niet snel sprake. 
Met de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande 
overheidsmaatregelen is sprake van een uitzonderlijke 
omstandigheid, waarvan in de rechtspraak inmiddels 
meermaals is uitgesproken dat het een situatie betreft 
waarmee geen der partijen rekening heeft gehouden. Veel 
overeenkomsten voorzien dus niet in een regeling die 
rekening houdt met het coronavirus. 
In het geval dat de kantonrechter van de rechtbank 
Noord-Holland behandelde, beriep een cursist zich op 
onvoorziene omstandigheden, dat, als gevolg van de 
coronacrisis, het niet mogelijk was geweest een cursus 
fysiek te volgen. Daarom wilde de cursist de cursus-
gelden niet betalen en van die verplichting worden 
ontslagen. De kantonrechter ging hierin niet mee. Welis-
waar kon de cursus inderdaad niet klassikaal worden 
verzorgd door de coronamaatregelen, maar de aanbieder 
van de cursus bood een goed alternatief door de cursus 
digitaal aan te bieden. Daarmee is de aanbieder zijn 
verplichting uit de overeenkomst nagekomen, zodat een 
beroep op onvoorziene omstandigheden niet opging. 
Hieruit blijkt dat niet te snel een beroep kan worden 
gedaan op onvoorziene omstandigheden, terwijl 
contractspartijen voor dit soort situaties met goede 
alternatieven toch uitvoering kunnen geven aan overeen-
komsten. Schuldenaren kunnen dus niet te gemakkelijk 
een beroep doen op onvoorziene omstandigheden en 
doen er dan ook goed aan zich af te vragen of het door 
de schuldeiser geboden alternatief voor de uitvoering 
van de overeenkomst, in de weg staat van een beroep op 
onvoorziene omstandigheden. 
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BINNENKIJKEN AH SCHUURHUIS

“Ondernemen is 
voor mij meer dan 
een zaak runnen”
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BINNENKIJKEN  AH SCHUURHUIS

Ondernemend is Schuurhuis (53) zeker, 
als door en door Biddinghuizer - sinds 
zijn 10e – kent hij ‘zijn’ dorp op zijn 
duimpje, maar weet ook waar de gren-
zen en valkuilen liggen. “En soms moet 
je die grenzen ook aangeven. Ik ben 
recht door zee, geef mijn idee weer en 
kan goed tegen kritiek of commentaar 
daarop, mits eerlijk.”

Paplepel

De huidige Albert Heijn Schuurhuis ves-
tiging heeft een geschiedenis die terug 
gaat tot 1979, toen nam Schuurhuis sr. 
de Centra supermarkt in het dorp over. 
In 1983 werd het een C1000 en werd het 
huidige pand betrokken. In 2013, Jan nam 
de winkel van zijn vader eind vorige 
eeuw over, eindigde de C1000 formule 
en werd de Schuurhuis vestiging een 
Albert Heijn. 

‘Dat heeft wel wat voeten in aarde 
gehad, AH heeft moeten wennen aan 
Jan Schuurhuis en Jan Schuurhuis aan 
AH. Er was ook wel eens wat onenigheid 
over de manier zoals ik in dit dorp een 
supermarkt wil runnen, en wat ik mijn 
klanten wil bieden. Maar uiteindelijk 
zijn we er steeds uitgekomen, soms door 
gewoon te doen en niet af te wachten, 
soms door iets aan te passen zodat het 
binnen het beeld van de grote organisa-
tie past. Ik ben heel blij met AH, hoewel 

ze wel moeten werken aan hun auto-
matisering. Dat klanten bij storing een 
week zonder verse groente of salades 
zitten, dat kan niet.”

Kindervriend

“Sinterklaas, ja, dat is uitgegroeid tot 
een waar festijn, daar proberen we ook 
echt een feestje van te maken, in het 
begin alleen via aankomst per boot, 
daarna ook te paard. Die Zwarte Pieten 
discussie is een puntje, maar je moet er 
voor openstaan, we zijn in overleg met 
alle drie de dorpen richting roetveeg 
Pieten gegaan. Vorig jaar ging het roer 
echt om, we willen er geen discussie 
van maken. De senioren voeren de 
discussie, de kinderen niet, zij zien het 
niet. In Biddinghuizen is het een zeer 
gewaardeerd feest. Ik begon destijds 
met 10 Pieten, toen we een Albert Heijn 
werden kregen we wat meer financiële 
mogelijkheden en heb ik alles zelf aan-
geschaft, naar aanleiding van hoe het 
op tv is. Daardoor heb ik (samen met ‘de 
IJsvogel’) nu de beschikking over twee 
Sint uitrustingen en 28 Piet pakken. De 
intocht doen we met 25 Pieten. Ik vind 
het hartstikke leuk om te doen en wil 
dat graag nog heel lang doen. Ik laat op 
dit moment een loods met woning (oude 
droom) bouwen op het industrieterrein. 
Daarin komt in ieder geval een kantoor, 
zodat ik niet elke dag in de winkel hoef 
te zijn. Maar daar komt ook een kamer 
van Sinterklaas, voor alle spullen, maar 
ook om te schminken en te verkleden.” 
Lachend voegt Jan er aan toe dat het 
eigenlijk het huis van Sinterklaas wordt.

Minder in de winkel?

“Mijn gedrevenheid is een valkuil voor 
mijn mensen. Ik ben enorm gestructu-
reerd en verwacht dat vaak ook van an-
deren. Ik weet dat, dus let er erg op, maar 
wanneer ik meer ruimte voor mezelf 
krijg dan kan ik rustig nog 10 jaar onder-
nemer zijn. Een privé situatie met meer 
ruimte voor mijn hobby’s (misschien 
wel weer het fokken van Tervuerense 
herders) en meer rust voor mezelf, komt 
iedereen ten goede.”

IJsvogel

Als voorzitter van de IJsvogel (evene-
menten afdeling van Dorpsbelangen 
Biddinghuizen) is het de laatste twee 
jaar wel wat rustig geweest. “Corona 
eist zijn tol, maar we staan niet stil, we 
zijn bijvoorbeeld een eigen toiletwagen 
aan het bouwen. Dat initiatief kwam 
toen bij de sloop van het MFG veel goed 
sanitair vrijkwam. We bouwen dat nu 
in een mobiele unit, inclusief invali-
dentoilet. Bij evenementen hoeven we 
dat dan niet meer te huren, terwijl we 
ook verzekerd zijn van iets schoons en 
goeds.” Al met al is Jan Schuurhuis één 
van de drijvende krachten achter het 
leefklimaat in Biddinghuizen. Iets om 
trots op te zijn? “Ik ben wel trots op wat 
ik doe, maar ik hoef er niet mee te koop 
te lopen. We doen veel samen, zorgen als 
dorpsgemeenschap dat iets mogelijk is. 
Ja, iemand moet soms de kar trekken of 
wat structuur aanbrengen. Vooral dat 
laatste ligt me wel.”

TEKST RUDOLPH POSTHUMUS  |  FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

“De kinderen in Biddinghuizen kennen mij allemaal, maar gelukkig herkennen ze mij niet”. Al 16 jaar is Jan 

Schuurhuis de grootste kindervriend van Biddinghuizen in de vorm van een heilige met een mijter en de 

nodige hulpkrachten. Daarnaast is hij bevlogen vrijwilliger bij de lokale brandweer (inmiddels bevelvoer-

der), actief in de IJsvogel (voorzitter) en maakt deel uit van de Raad van Toezicht van het MFG. Daarnaast 

sponsort hij verschillende afdelingen van BAS, diverse lokale activiteiten, scholen en evenementen. Dat 

alles naast zijn dagelijkse werk in de Albert Heijn van Biddinghuizen. Zijn AH naamkaart (‘personeel moet 

die dragen, dus ik ook’) vermeldt: ‘Ondernemer’.

“Ik ben wel trots, 
maar hoef er niet 

mee te koop te lopen”
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VANUIT DE OVDD

NIEUW IN HET OVDD BESTUUR: ALETTE VAN DE BERG, IKAS

“Ik mis de vrouwelijke 
ondernemer bij de OVDD”
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VANUIT DE OVDD

Eigenaresse Alette van de Berg en medewerkers 

van Ikas, hadden het eigenlijk prima naar hun zin 

in het pand aan de Handelsweg-Noord in Dronten. 

“We hadden leuk contact met de buren en mooi 

uitzicht over het water, maar het werd echt te krap. 

Nadat we een optie op een kavel aan de Poort van 

Dronten hadden afgeketst, kwam onze makelaar 

met een nieuw voorstel dat helemaal aan onze 

voorwaarden voldeed.”

Toen Alette het pand aan de Kolk zag, kon 

ze alles afvinken. Zelfs de BE combinatie 

(vrachtwagen met materieel voor keurin-

gen ter plaatse) kon binnen staan in een 

inpandige loods. “Ik was helemaal weg van 

de locatie, maar hoe zou het personeel re-

ageren op een verhuizing van Dronten naar 

Swifterbant? Ik ben direct met ze in gesprek 

gegaan en iedereen reageerde positief.”

Familiebedrijf

Ikas is opgericht in 1997 en een echt 

familiebedrijf. De onderneming levert een 

bijdrage aan het veilig gebruik van arbeids-

middelen door deze periodiek te inspecte-

ren en te keuren. De keurmeesters van Ikas 

zijn bevoegd tot het keuren van arbeidsmid-

delen, hijs- en hefmiddelen, klimmateriaal, 

valbeveiliging, valbeveiligingsinstallaties, 

brandblussers, AED’s  en verbanddozen. De 

werkzaamheden vinden plaats in binnen- en 

buitenland. 

Zoveel mooie bedrijven

Alette heeft een positieve indruk van de 

bedrijvigheid in Swifterbant. “Ik had geen 

idee welke bedrijven gevestigd zijn aan de 

Kolk, maar de diversiteit is enorm. Ons wa-

genpark is nu in service bij de achterburen 

en onze vrachtwagen kan aan de Kolk door 

de wasstraat, daar hoef ik niet voor naar 

Dronten. De mentaliteit is no-nonsense. In 

mijn beleving zijn de ondernemers hier te 

TEKST CARIEN VAN DER MAREL  |  FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

bescheiden, Swifterbant profileert zich niet. 

Ik vind dit echt een gemiste kans. Zoveel 

mooie bedrijven! Laat je zien!”

Hands-on bestuurder

De OVDD benaderde Alette op het juiste 

moment voor een bestuursfunctie. “Ik voel 

me thuis op de nieuwe bedrijfslocatie, Ikas 

draait goed en ik heb ruimte gekregen 

om me te ontwikkelen. Als ondernemers 

hebben we met zijn allen een verantwoor-

delijkheid, ik vul dat nu onder meer in als 

bestuurslid. Mijn motto is ‘het hebben van 

kritiek is gemakkelijker dan het aandra-

gen van ideeën’. Ik ga mij inzetten om de 

belangen van onze leden te behartigen, 

maatschappelijk verantwoord ondernemen 

een meer praktische invulling te geven en 

nieuwe leden te werven. Ik merk dat vooral 

startende ondernemers en 1-pitters denken 

dat de OVDD alleen voor grote onderne-

mingen is; dit is een misvatting, wij zijn er 

voor alle leden. Ook mis ik bij de OVDD de 

vrouwelijke ondernemer. Dames, ontwikkel 

jezelf, werk aan je zichtbaarheid en laat van 

je horen!”

“Dames, ontwikkel jezelf, 
werk aan je zichtbaarheid en 

laat van je horen!”

      

• Keuring & inspectie In het  
 kader van de arbeidsom
 standighedenwet (Arbowet) is 
 het de taak van de werkgever 
 om ervoor te zorgen dat 
 arbeidsmiddelen veilig te 
 gebruiken zijn. Ikas inspecteert 
 en keurt. 
• Risico inventarisatie In de  
 Risico Inventarisatie- en 
 Evaluatie worden wettelijk 
 vastgestelde onderwerpen 
 behandeld. De resultaten en 
 de te nemen beheersmaat-
 regelen vat Ikas samen in een 
 Plan van Aanpak.
• Managementsystemen Ikas 
 helpt ondernemers bij het 
 opstellen, implementeren en 
 onderhouden van systemen 
 op het gebied van veiligheid, 
 kwaliteit of milieu, bv. 
 ISO-normen.
• Opleidingen VCA, BHV en 
 AED, heftruck en reachtruck, 
 hoogwerker en interne auditor 
 zijn opleidingen die Ikas 
 verzorgt.
• Projectbegeleiding Ikas 
 begeleidt projecten in 
 verschillende fases voor 
 disciplines als civiel-, grond-, 
 weg- en waterbouw en 
 industrie.

VEILIG ONDERNEMEN 
BEGINT BIJ IKAS
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PORTRET ADVIES & KIES

VVP is een vakblad voor financieel adviseurs. In het juryrapport 
provincie winnaar staat te lezen: “Hoewel het kantoor herken-
baar ‘traditioneel’ is in haar ‘wij kennen onze klant’ benade-
ring, is het bedieningsmodel gebaseerd op de ‘nieuwe wereld’ 
en komt het advies op een moderne en innovatieve manier 
tot stand.” Advies & Kies (sinds 2010) wordt gerund door drie 
eigenaren met ieder een eigen specialisme op het gebied van 
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, MKB (schade) verze-
keringen, Agro verzekeringen en Agro aanverwante verzeke-
ringen. Het kantoor heeft vestigingen in Emmeloord en Zwolle 
en is al jaren lid van de OVDD. Arjan van der Korst (52) houdt 
kantoor aan de Grote Voort in Zwolle en is adviseur en ‘uit-
hangbord’ pur sang. Niels Dubbeldam (46) en Mark Hogendorf 
(49) bemensen de vestiging op bedrijventerrein De Munt in 
Emmeloord. Niels is adviseur binnendienst, administreert de 
financiën en onderhoudt de human resources. Mark is adviseur 
buitendienst, met een voorliefde voor de gemeente Dronten; hij 
is opgegroeid in Swifterbant, waar hij nog steeds woont. 

Wat is zo leuk aan verzekeren?
Mark: “Al meer dan twintig jaar zit ik in het vak en het aller-
leukste vind ik nog steeds het omgaan met mensen. Wat 
beweegt iemand, hoe gaan de zaken, welke nieuwe uitdagingen 
spelen er binnen het bedrijf? Dit contact, het ‘kennen’ van 
mensen, wordt gewaardeerd. Het is mijn expertise om risico’s te 
belichten. Wij merken dat de ondernemer kritischer wordt: ‘Jij 
adviseert mij dit, maar wat heb ik daar aan?’ Daar houden wij 
van. Tijdens een gesprek gaan we graag de diepte in. De klant is 
diegene die uiteindelijk kiest. Daarom ook onze bedrijfsnaam: 
Advies & Kies.”

Hoe zit het met jullie bedieningsmodel dat gebaseerd is op de 
‘nieuwe wereld’?
Niels: “Twee maanden geleden hebben wij online een nieuw 
concept gelanceerd, waarbij klanten zelf hun diensten kunnen 
uitzoeken. De ondernemer is druk met zijn bedrijf en heeft 
geen tijd voor het uitvoerig regelen van verzekeringen. Om 

hem online toch een eindje op weg te helpen, hebben wij een 
webshop ingericht met vier thema’s: Persoonlijk, Thuis, Zakelijk 
en Agrarisch. Bij ‘Persoonlijk’ vind je bijvoorbeeld onderwerpen 
zoals Arbeidsongeschiktheid (AOV), Oudedag, Overlijden, 
Vermogen, Uitvaart en Zorg. Een paar weken geleden had ik een 
klant aan de telefoon die een aantal vragen had. We spraken 
met elkaar en ik wees hem op onze webshop, in het bijzonder 
op het ‘AOV Koffiemomentje’. Dat is een telefonisch adviesge-
sprek van vijftien minuten voor vierentwintig euro. Even later 
zag ik een order binnenkomen voor AOV Compleet. De klant 
was zo weg van onze manier van dienst verlenen dat hij gelijk 
online een complete bestelling heeft gedaan.”

Waar halen jullie je inspiratie vandaan?
“We hebben ontzettend veel lol, de stropdas hebben we allang 
afgedaan!”, aldus Mark. “Zonder gekheid, ik houd van goed 
onderzoek doen en problemen oplossen voor onze klanten. Wat 
is er mooier dan je eigen kennis en ervaring in te mogen zetten 
om klanten écht te helpen? En geloof me, het vak is er niet 
gemakkelijker op geworden. De verzekerbaarheid van risico’s 
wordt lastiger, omdat sommige risico’s op brand of aansprake-
lijkheid te groot zijn.” Niels vult aan: “Het innovatieve deel van 
onze dienstverlening gaan we verder uitdiepen. We werken aan 
een online omgeving voor onze klanten. Straks kun je wijzi-
gingen gemakkelijk aanbrengen via ‘mijnadviesenkies’, hoe 
modern wil je het hebben?”

TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

De reacties op sociale media waren talrijk bij de bekendmaking van het ‘Beste Advieskantoor van Flevoland 2021’. De 

heren van financiële dienstverlener Advies & Kies waren verrast en trots tegelijk: “We herkennen onszelf gelukkig in 

het juryrapport, maar het is toch leuk wanneer een onafhankelijke jury zegt dat je traditioneel en innovatief tegelijk 

bent”, zegt Mark Hogendorf, een van de eigenaren. Het kantoor maakt zich nu op voor de halve finale van de VVP 

advies award in september. 

Advies & Kies introduceert 
AOV Koffiemomentje en valt op bij jury
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DOSSIER WIERD MASSINK

“Het ene moment vind ik het heerlijk om even niet te ‘moeten’, het 
volgende moment overvalt me een gevoel van angst om iets te mis-
sen. Ik heb als fotograaf sinds 1978 heel veel gezien en meegemaakt. 
Ik ben een wandelend geschiedenisboek. Dat ga ik ook het meeste 
missen, ergens niet meer bij zijn … En lachende mensen, want men-
sen willen altijd lachend op de foto.”

Tegenstelling

Gelijkertijd is er de discrepantie: als fotograaf staat hij voor zijn werk 
altijd met zijn neus vooraan, als persoon blijft hij het liefst op de 
achtergrond. “Ik ben geen borstklopper en hoef al die aandacht niet. 
Het is een tegenstelling, maar die is er sowieso. Ik vind het perswerk 

Menig ondernemer zou de wereld te 
rijk zijn als een van de kinderen het 
bedrijf wil voortzetten. Toch is terug-
treden nog niet zo gemakkelijk. Wierd 
Massink weet er alles van. Een verhaal 
over overname, dreigende leegte en 
het niet helemaal kunnen loslaten.

TEKST RUDOLPH POSTHUMUS  |  FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

“In een volgend leven wil 
ik weer fotograaf worden”
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DOSSIER WIIERD MASSINK

fantastisch, maar de boterham wordt 
ook met reclamefotografie verdiend. Het 
werken voor media is leuk door de vele 
contacten, het werk in de studio door de 
technische aspecten.”

Imago overdracht

Toch is voor de buitenwacht Wierd 
Massink (66) zo ongeveer de laatste 
fotograaf van de oude garde die nog da-
gelijks met zijn camera op pad gaat om 
voor kranten het dagelijkse gebeuren op 
de gevoelige plaat vast te leggen
“Van ‘gevoelige plaat’ is sinds de digita-
lisering geen sprake meer. Maar van het 
dagelijks bezig zijn met fotografie voor 
de media ook niet. Eigenlijk ook nooit zo 
geweest, we zijn bekend van fotografie 
voor de media, maar het is altijd de stu-
dio geweest waarin we dagelijks aan het 
werk zijn, en dat is nog steeds zo.”
Aan zijn imago zal langzaamaan een 
eind komen. “Ik hoop natuurlijk dat 
het overslaat naar Mischa, hij is nu het 
gezicht van Fotostudio Wierd. Ingegeven 
door mijn AOW leeftijd, maar versneld 
door Covid 19. Weet je, ik krijg mijn AOW 
en daarmee wat meer ruimte om eens 
‘nee’ te zeggen. Maar dat werkt niet, 
ik ben daar nog niet echt aan toe. Dat 
betekent steeds weer afwegen van de 
mogelijkheden. De coronapandemie is 
bij ons hard binnengekomen en heeft 
dit proces versneld. Ik neem nu zelf geen 
klussen meer aan. Mischa draait het 
bedrijf, ik zorg voor de continuïteit. Als 
er dubbele opdrachten zijn, of Mischa op 
vakantie is, dan pak ik het op. De studio 
blijft gewoon zoals het was, vind ik ook 
nog veel te leuk om te doen. En helemaal 
stoppen? Geen optie, dat kan ik niet.”

Digitale revolutie

Maar er is goede bedrijfsopvolging. 
“Gelukkig wel, maar ik was daar in het 
begin eigenlijk helemaal niet zo blij mee. 
Tot Mischa er in het bedrijf bij kwam, 
was ik vrije jongen, met een eigen agen-
da. Wat ik niet kon of wilde oppakken 
besteedde ik uit. Ik nam alles zelf aan, 
regelde het zelf en stond zelf urenlang in 

de doka. Volledig eigen baas, met alleen 
mijn eigen zorgen. Aan de andere kant 
was dat ook in de tijd van de opkomen-
de digitalisering. Ik heb Mischa gelijk 
gepusht zich dat eigen te maken; voor 
de toekomst van het bedrijf. En dat heeft 
hij heel goed gedaan. Daardoor hebben 
we de slag niet gemist. Wat vroeger voor 
de studio een berg lampen, achtergron-
den, reflectieschermen, statieven etc. 
betekende, wordt nu digitaal in orde ge-
bracht. Belichting, perspectief, retouche, 
kleur, scherpte, tegenwoordig regel je dat 
allemaal digitaal. Dat is echt een revolu-
tie geweest en die had ik zonder Mischa 
nooit zo goed het hoofd kunnen bieden.
Ja, het zijn best wel grote ontwikkelin-
gen geweest, ook in medialand. Toen de 
Flevolander, het FlevoParool, de Lelystad 
Courier, nu alleen nog FlevoPost en 
natuurlijk Handel & Wandel. En in al 
die jaren zijn we wel kind aan huis in 
overheidsinstellingen, veel bedrijven en 
bedrijfsorganisaties zoals de OVDD en de 
BKL geworden.”

Stop de persen

Wie met Wierd aan de praat raakt over 
zijn belevenissen in de fotografie door 
de jaren heen, kan een paar avonden 
uittrekken. Over de digitalisering; de 
omschakeling naar kleurenfoto’s in 
kranten, over 112 cowboys en eindeloos 
over mooie studio opdrachten. Zoals 
bijvoorbeeld het fotograferen van de 
ECU, de munt voor de Europese Unie 
die nooit is uitgebracht. “Technisch 
werk heb ik altijd prachtig gevonden, 
machines, meubels, producten, altijd 
volop uitdagingen om die technisch 
goed vast te leggen. Een specifieke low 
key onmogelijk? Mooiste uitdaging 
voor mij! En nog steeds, ook al los je nu 
alles op in de computer, wat je vroe-
ger al bij de opname moest oplossen. 

“De huidige samenleving is 
snel, maar ook krampachtig en 
beperkt door allerlei (privacy)

wetgeving”

“Ik snap dat Mischa 
dit werk top vindt”

Maar allergrootste verandering is de 
snelheid, de wereld is sneller geworden 
en nu is het vooral ‘als het maar op het 
scherm past’. Vergrotingen was vroeger 
het summum voor studiowerk. Dat is 
nagenoeg voorbij.” Gevraagd naar het 
mooiste perswerk gaan we terug naar 1 
januari 1986: Flevoland wordt officieel 
de 12e provincie. “Ik moest foto’s van 
Koningin Beatrix maken voor het Parool. 
Direct na de officiële gebeurtenissen in 
mijn Fiatje 127 naar de Wibautstraat in 
Amsterdam. Daar werd mijn filmrolletje 
direct ontwikkeld en doorgestuurd naar 
de opmaak. Alles lag stil in afwachting 
van mijn foto. Een beetje van: Stop de 
persen! Foto van Wierd moet mee! Toen 
de persen in gang werden gezet, was dat 
wel even een kippenvelmomentje.”

En nu?

“Zorgen voor continuïteit, zo nu en dan 
toch ‘nee’ zeggen. En veel bivakkeren 
op Swifterkamp. Ik ben daar vrijwil-
liger en begeleid met name groepen 
7 van de basisschool. Leer ze wat van 
het buitenleven, over Flevoland, wat 
Swifterbantcultuur voor de polder bete-
kende. Klokbeker en Rivierduin dus. En 
wat wil ik nog meer, meertje, kampvuur-
tje, beetje survival, lijkt gewoon veel 
op de Ardennen, en daar heb ik jaren 
survivalkampen begeleid. Ik vrolijk daar 
helemaal van op. En ik was ooit de eerste 
officiële welp (padvinderij) in Dronten, 
ook dat nog.”
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• 0321 74 50 90
• 06 36 49 31 90
• peter@loddersmakelaardĳ .nl

• WONEN
•  AGRARISCH & 

LANDELĲ K
• BEDRĲ FSMATIG

www.peterloddersmakelaardĳ .nl

OOK VOOR TAXATIES 
KUNT U BĲ  ONS TERECHT.

De voordelen van lid worden

Meld je aan op: www.ovdd.nl/lid-worden

• Ontmoet collega-ondernemers bij 
 netwerkbijeenkomsten en borrels
• OVDD behartigt gezamenlijke belangen
• Vergaar nieuwe kennis en inzichten
• Samen sta je sterker

ONDERNEMERSVERENIGING DE DRIEHOEK

BERICHTEN UIT DE REGIO

Flevoland wil intensiever samenwerken met de regio Zwolle. De 

provincie heeft een plan opgesteld en 110.000 euro per jaar gere-

serveerd om een Flevolandse ambtenaar te stationeren in Zwolle. 

Zo schrijft de Stentor. 

Op dit moment werkt de provincie nadrukkelijk samen met de 

Metropoolregio Amsterdam. Dat is vooral ingegeven door de rol van 

Almere en Lelystad als het gaat over woningbouw, bedrijventerreinen 

en verbindingen tussen het oude en nieuwe land. De samenwerking 

met de opkomende economie rond Zwolle stond op een laag pitje. 

Die wil de provincie mede op verzoek van de gemeenten Dronten, Urk 

en Noordoostpolder versterken. Deze gemeenten hebben de blik al 

een tijdje op het oosten gericht. Gedeputeerde Jop Fackeldey denkt 

dat Flevoland een rol kan spelen in de verbinding tussen Zwolle en 

Amsterdam. De opgave om 100.000 woningen te bouwen in Flevoland 

de komende jaren raakt ook de regio Zwolle als het gaat om infrastruc-

tuur, natuur, onderwijs en andere voorzieningen. Provinciale Staten 

moeten nog goedkeuring geven aan het plan. Volgens de gedepu-

teerde kan voor het eind van het jaar alles geregeld zijn. 

Provincie wil intensiever 
samenwerken met regio Zwolle

De Bedrijvenkring Urk ziet dat jonge(re) en startende onder-

nemers zich minder snel aansluiten bij de Bedrijvenkring Urk, 

of als ze wel lid zijn, weinig of niet deelnemen aan activitei-

ten. Met het nieuwe platform ‘Jong Ondernemen Urk’ (JOU) 

zet de BKU een stap voor deze groep jonge en startende 

ondernemers op Urk. De BKU wil de ervaring en expertise 

die binnen de Bedrijvenkring Urk aanwezig is beschikbaar 

stellen voor deze doelgroep. 

Uit gesprekken blijkt dat er een zekere schroom is, men voelt 

zich te klein of niet belangrijk genoeg, zo schrijft de BKU op haar 

website. Ze hebben geen klik met de gevestigde orde. Men heeft 

meer behoefte aan het samenkomen en sparren met ‘lotgeno-

ten’. Activiteiten op sectorniveau, wat meer bij je interesse past, 

of waar je wat van opsteekt. Sparren met een boekhouder, een 

advocaat, marketing adviseur (experts) of ervaren ondernemers. 

Daar wil de BKU graag invulling aan geven, in samenspraak met 

die doelgroep.

Contact met elkaar en met experts

Via JOU onderhouden de jonge ondernemers contact met elkaar, 

leren ze van elkaars ervaringen, bouwen een netwerk op, maar 

kunnen ook vragen stellen aan betrokken experts, zoals bijvoor-

beeld: accountants, juristen, communicatie- en marketingdes-

kundigen, ARBO-adviseurs, financieel adviseurs, ambtenaren van 

de gemeente of innovatie experts van Horizon Flevoland. 

 

Kick-off meeting

Afhankelijk van de dan geldende maatregelen zal er eind sep-

tember een kick-off meeting worden georganiseerd waarbij het 

initiatief JOU zal worden gelanceerd.

BKU komt met 
nieuw initiatief: 
Jong Ondernemen 
Urk (JOU)



ONDERNEMERSVERENIGING DE DRIEHOEK

GASTCOLUMN

Een gemeentelijke organisatie is net als 
uw bedrijf, altijd aan het rekenen en 
doorrekenen. We zijn er in tegenstel-
ling tot uw bedrijf natuurlijk niet op 
uit om winst te maken, wel om zoveel 
mogelijk het goede te doen met zo 
min mogelijk middelen. Dat betekent 
keuzes maken. Onze gemeenteraad 
heeft ons gevraagd die keuzes voor te 
bereiden en dat hebben we deze zomer 
gedaan. 

Natuurlijk, we hebben tijdens het 
zomerreces onze rust genomen. Ruimte 
gemaakt voor momenten van bezinning. 
Vakantie gevierd. Het kon weer een 
beetje. Wanneer de gemeenteraad het 
zomerreces ingaat en opdrachten achter-
laat vinden we die rust echter alleen met 
de wetenschap dat alle radertjes blijven 
lopen. Het is dan mooi om te kunnen 
vertrouwen op een organisatie waarin 
mensen bereid zijn die vakantie nog 
even uit te stellen. De winkel blijft ge-
woon open om nieuwe energie te geven 
en te werken aan de nieuwe gemeente-
begroting. Met bewondering en respect 
zie ik toe op een organisatie die bij iedere 
uitdaging gewoon aan de bak gaat om 
die klus te klaren. Die kritische noten, 
maar ook de complimenten, vanuit de 
politiek aan het college tot zich neemt. 

Heel normaal, hoor ik u denken, na-
tuurlijk. Daar is de organisatie voor. 
Vanzelfsprekend is het niet. Mensen 
hebben vakanties ingeboekt. Een 
zomerreces is doorgaans een periode 
van minder politieke druk. Een opbeu-
rende zomer-bbq, die dus even niet kan. 
Onze ambtenaren hebben die weken 
nu gebruikt om de gevraagde beleids-
voorstellen op te tekenen. Te verwerken 
wat vanuit de gemeenteraad aan het 
college is opgedragen. De richting te 
verwerken waar het college toe besloten 

heeft. Uit te werken waarop we sturen, 
besturen en bijsturen. Alles ook nog 
eens in het licht van een tijd waarbij 
onze mensen veelvuldig met onderne-
mers en inwoners in gesprek zijn over 
de effecten die Corona teweeg hebben 
gebracht. Effecten op uw onderneming 
en uw, maar natuurlijk ook hun eigen 
privéleven. Een bijzondere dimensie die 
is toegevoegd aan ons normale werk. 
Alleen al het bespreken van inhoud met 
elkaar, het gaat vaak online. Of niet met 
iedereen tegelijk erbij in één ruimte. 

De winkel blijft open

“Ik ben trots op de 
fl exibiliteit die ik in onze 

samenleving zie”

Participatie vindt plaats via creatieve 
wegen. Ik ben trots op de fl exibiliteit 
die ik in onze samenleving zie en ik ben 
trots op de fl exibiliteit waarmee onze 
ambtenaren daarin meebewegen. Het is 
niet te vergelijken met het sociale con-
tact tijdens de zomer-bbq en ik riskeer 
nu vast binnen de anderhalve meterzone 
te komen. Hierbij een schouderklopje 
aan ieder onder u die gewoon maar 
doorgaat en diensten blijft verlenen. Dat 
schouderklopje is zeker ook aan onze 
eigen mensen. 

JEAN PAUL GEBBEN

JEAN PAUL GEBBEN

BURGEMEESTER

REAGEREN?  INFO@OVDD.NL
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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

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

Digitale businessmodellen en werkvormen bleken 

tijdens de corona lockdowns meer dan ooit essen-

tieel voor het succes van organisaties. Het gebruik 

van data en digitale technologie is dan ook een 

wezenlijk strategisch thema. Veel organisaties wor-

stelen echter met het doorvoeren van een krachtige 

digitale transformatie of staan nog maar aan het 

begin van een uitdagende verandering. In het webi-

nar ‘Digitaal transformeren met impact’ delen Roos 

Arnold en Nart Wielaard visies en ervaringen waar 

ondernemers en managers een gedegen aanpak 

op kunnen baseren. Roos is als adviseur gepokt en 

gemazeld met het doorvoeren van digitale transfor-

maties binnen tal van ondernemingen en Nart heeft 

als schrijver van onder meer de bestseller “Wij Zijn 

Big Data” een scherpe visie op wat de echte waarde 

is van data – zowel van interne data uit eigen syste-

men, als vanuit externe bronnen. 

Wanneer data echt waarde toevoegt

Ze laten ook zien waar en hoe data daadwerkelijk 

toegevoegde waarde bieden en gaan in op hoe 

organisaties beheerst maar krachtig stap-voor-stap 

een digitalisering doorvoeren. Het webinar is te 

volgen op 30 september om 12.00 uur, deelname is 

gratis. Ga naar vno-ncwmidden.nl/evenementen

Gratis webinar: Digitaal 
transformeren met impact

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

Coach 
 van
onder-
nemers.

Toen voormalig medewerker Danny Nahrwold 

de kans kreeg om als zelfstandig ondernemer 

The Phone House aan het Havenplein in Dronten 

te gaan runnen, greep hij dit aanbod met beide 

handen aan. “Afgelopen zomer is de zaak even 

dicht geweest voor een verbouwing en facelift, nu 

is het interieur weer helemaal van deze tijd”, aldus 

Danny. Ook de producten en diensten zijn actueel. 

“Op dit moment is een clearplex helemaal hot. Dit 

is een matte of heldere plaat als extra bescherming 

voor op de bovenkant van je telefoon. We maken 

deze op maat en bevestigen hem voor je.” Ook voor 

bedrijven kan het aanbod van The Phone House 

interessant zijn, de winkel heeft ruime keuze in 

zakelijke abonnementen voor medewerkers. 

Nieuwe eigenaar 
The Phone House Dronten
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Ook een energierekening
waar u blij van wordt?

WOUDA: VERSTAND VAN INNOVATIEVE, DUURZAME INSTALLATIES

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

www.wouda.nl
Duurzaam installeren

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.

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

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

Kijk op wouda.nl

Wouda zonnepanelen
DUUR

ZA
AM

 INSTALLEREN

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


