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GEEN OPVOLGER …
DAT DOET ZEER?
Je hebt jarenlang met ziel en zaligheid je bedrijf opgebouwd
of bent de tweede, derde of zoveelste generatie in het familiebedrijf. Altijd hard gewerkt, veel gelaten, maar machtig,
wat staat er een mooi bedrijf. En dan vertelt dochter- of
zoonlief dat zij of hij een droom als TikTok-ster najaagt (vul
gerust je eigen schrikbeeld in). Prachtig natuurlijk dat ze hun
dromen najagen, maar dat ze jouw passie links laten liggen
… dat is, op zijn zachtst gezegd, slikken.
De kans is groot dat er een fase aanbreekt waarin de emoties opvlammen, er verdriet is dat jouw trots niet verder gaat
met jouw andere trots. Boosheid dat ze niet diezelfde passie
hebben voor jouw bedrijf. Het overkomt je, je hebt er niet om
gevraagd en nu is het hier: boem, deal with it.
Wij zijn er voor jou
Nu zul je je wellicht afvragen, waarom schrijft een accountant over de emotie die kan ontstaan als er geen bedrijfs-

opvolger is? Die is toch van
de cijfertjes en de regeltjes?
Klopt, maar ook in deze fase
kunnen en willen wij er als
sparringpartner of coach voor
jou zijn.
Om het verlies te verwerken
zou je bijvoorbeeld met mijn
collega’s van SPOAR aan de
slag kunnen gaan. Om vast te
pakken waar de pijn zit, hoe
je ermee om kunt gaan, maar
veel belangrijker: hoe je weer
verder kunt en de teugels weer goed kunt vastpakken. Dat
geeft ook weer kracht en richting om te beslissen hoe het
met jouw bedrijf verder gaat. Verkopen? Een bedrijfsleider?
Maar daarover de volgende keer meer!
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

DE BUURMAN
RESTAURANT & FEESTEN

Al meer dan 30 jaar verzorgen wij
onvergetelijke bruiloften, de leukste
evenementen en sfeervolle bedrijfsfeesten!
Personeelsfeest | Relatiedag | Open dag
Barbecue | Buffet | Live cooking
Feestmaterialen | Tenten

LUNCHEN
VERGADEREN
FEESTEN
DINEREN

Bekijk onze
bedrijfsfilm
Slump Catering & Events • 0527 27 43 27 • welkombijslump.nl

DE BUURMAN | AKKERHOF 3A, BIDDINGHUIZEN | WELKOMBIJDEBUURMAN.NL

VOORWOORD

EDWIN HELMANTEL
VOORZITTER OVDD

De trein rijdt weer...
U merkt het vast en zeker ook.
Agenda’s lopen weer vol met
afspraken, vergaderingen en
bijeenkomsten. Opdrachtgevers,
werknemers, afnemers, collega’s,
producenten ze willen allemaal
wat van u. Ook wij als OVDD willen
graag een stukje van uw aandacht.
En gelukkig kregen we dat weer
voor een groot deel van u en uw
collega ondernemers toen wij ons
zomerfeest op 18 mei gaven bij
Heren XVII. Natuurlijk waren ook
velen van u druk met ondernemen,
want dat is anno 2022 af en toe
geen sinecure. Personeelstekorten,
stijgende energieprijzen, tekort
aan grondstoffen en zo kan ik nog
wel even door gaan. De economische trein mag dan weer rijden,
maar het is nog een stoptreintje
met de nodige vertraging her en
der. Dat kan sneller en beter.
Terwijl u dit leest hebben wij als

bestuur van de OVDD bij elkaar
gezeten om de afgelopen jaren als
bestuur te evalueren, maar vooral
te overleggen hoe wij uw belangen
in de toekomst beter kunnen
dienen. Moet er verandering
komen in de structuur en taakverdeling binnen het bestuur? Dit is 1
van de vragen die voorligt.

trein die Ondernemend Dronten
heet sneller en beter te laten rijden
dan nemen we dat graag mee in
overleg met de gemeente. Ook
daar blijf ik dus wat van u vragen,
want als het sneller en beter moet
dan kunnen we toch het beste zelf
aandragen hoe dat er dan uit zou
moeten zien.

De economische trein mag dan weer rijden,
maar het is nog een stoptreintje
Verandering was er natuurlijk al
binnen het gemeentehuis met
nieuwe wethouders, waar binnenkort een nadere kennismaking
mee volgt. Ook die trein hobbelt
verder. Naast een kennismaking
gaat binnenkort ook het bestuurlijk overleg met de wethouder
van economische zaken weer van
start. Mocht u input hebben om de

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

Nieuwe leden

VAN DE BESTUURSTAFEL
We blikken terug op een mooi Zomerfeest bij Heeren XVII in Dronten.
Sfeervol en gezellig én heel leuk om te zien dat een aantal ondernemers
extra werk had gemaakt van de dresscode. Het was goed dat er zoveel
ondernemers waren. We hopen dat u ook zelf terug kunt kijken op een
geslaagde avond.
ONDERNEMERSAVOND MET AERES
In 2019 hadden we de eerste editie van de Ondernemersavond bij Aeres
Hogeschool in Dronten en nu is de draad weer opgepakt. Op 7 juni heeft deze
avond plaatsgevonden waarbij verbinding maken tussen OVDD-leden en
jonge ondernemers de doelstelling was. Het is altijd mooi om enthousiaste,

DRONTEN
Thee & Bubbels
Atty Aalberts-Magre
Bij Chris Kledingboutique
Chris Kooij
SWIFTERBANT
Coachpraktijk In Verbinding
Annita van de Kolk
Fysiotherapie de Bank
Marjon van den Heijkant
BIDDINGHUIZEN
Fysiotherapie de Bank
Marjon van den Heijkant

startende ondernemers te zien. De OVDD wenst hen allemaal veel succes met
het vervolg van de studie én de onderneming.
ALV 29 JUNI
Wanneer deze Handel & Wandel bij u op de mat valt is onze Algemene
Ledenvergadering net wel of net niet geweest. Op 29 juni staat deze gepland.

Op de agenda
JUNI
Woensdag 29 juni

We zijn hiervoor te gast in het vernieuwde gemeentehuis, het Huis van de
Gemeente Dronten. We starten met soep en broodjes, daarna volgt de ALV,
een rondleiding, kennismaken met de nieuwe wethouder en netwerken. Dat is

JULI

in een notendop het programma, graag even aanmelden via de website.

Donderdag 7 juli

HEISESSIE
Onder leiding van OVDD-lid Erik Wegewijs (Via Sapientes) heeft het bestuur op
23 mei een eerste heisessie gehad, deze hebben we gehouden in de mooie
vergaderruimte van BrasseRia, één van onze genomineerden in de Verkiezing
Onderneming van het Jaar 2021. De heisessie ging onder meer over de

Algemene Ledenvergadering
(locatie: Huis van de
Gemeente Dronten)

Bestuursvergadering

AUGSTUS
Donderdag 4

Bestuursvergadering

SEPTEMBER
Donderdag1 sept.
Donderdag1 sept.

Bestuursvergadering
Bedrijfsbezoek /
netwerkbijeenkomst
Donderdag 27 sept. Vierde dinsdag in september

bestuursstructuur en over speerpunten. We houden u op de hoogte van het
vervolg! Dank aan Erik voor de begeleiding tot nu toe en dank aan Tom en Ria
van BrasseRia voor de goede ontvangst.

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 COLLEGE
Op 2 mei presenteerden de - toen nog beoogde - nieuwe wethouders zich.
Vanuit OVDD was er een afvaardiging aanwezig. Het nieuwe College van
Burgemeester en Wethouders is uitgenodigd voor een nadere kennismaking
met het OVDD-bestuur, dit wordt gepland bij onze TOP Onderneming van het

ENERGIELABEL C

Jaar, Kaasboerderij De Polderzoom aan de Elburgerweg.

VOOR KANTOORPANDEN

TOT SLOT

In de afgelopen maanden hebben we via de

Houdt u onze website, nieuwsbrief en sociale media in de gaten? Dan bent

kanalen van OVDD uw aandacht gevestigd op

u het snelst op de hoogte van bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten en al het

het energielabel C, dat vanaf 1 januari 2023

overige relevante ondernemers- en ledennieuws. Als OVDD blijven we graag in

verplicht is voor kantoorpanden. Een aantal

contact met u. Deel met ons wat er leeft, waar u tegenaan loopt als onderne-

van onze leden kan u hierover voorlichten en

mer. Wij zijn betrokken op u. Blijft u betrokken bij ons?

adviseren welke stappen nodig zijn om uw
pand aan de nieuwste eisen te laten voldoen.

Bestuur en verenigingsmanager OVDD

Keyter Intarcon, Energie Expertisecentrum

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen voor het bestuur?

Flevoland en VSO makelaars & taxateurs

Laat het ons weten via info@ovdd.nl

helpen u graag.
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Nieuwe directeur-bestuurder
FlevoMeer Bibliotheek

EQUESS viert vijfjarig bestaan en deelt kennis
De onderneming van Jeanette Kok, EQUESS,
bestaat vijf jaar. In de afgelopen jaren is het
bedrijf uitgegroeid tot een gerenommeerd bureau
voor personal coaching, organisatie coaching
en HR interim advies. EQUESS is gevestigd aan
de Dieze in Dronten-West. “Ondanks dat ik bij
de oprichting nog geen enkele opdracht had,
werd mijn bedrijf geboren. Er volgde een periode
van netwerken, publiciteit, laten zien wat ik kon,
weggeven, vallen en opstaan. Na een half jaar
dienden de eerste opdrachten zich aan en nu zijn
we vijf jaar verder.” In dit jubileumjaar heeft EQUESS de dienstverlening aangescherpt
en een nieuwe website gelanceerd. Jeanette Kok wil het vijfjarig bestaan van EQUESS

Hanneke Broekhuizen begint medio augus-

onderstrepen door iets terug te geven aan leden van de OVDD en andere onderne-

tus als directeur-bestuurder van FlevoMeer

mers die daar interesse in hebben: een kennismaking met persoonlijke coaching, een

Bibliotheek. Zij neemt het stokje over van Jan

assessment met gesprek passend bij de behoefte, HR advies op een vraagstuk binnen

Gommer, die besloten heeft per september

de onderneming, een loopbaanadvies en een kennismaking met organisatie coaching.

van zijn pensioen te gaan genieten. Hanneke

OVDD feliciteert EQUESS van harte! Meer info vindt u via equess.nl

gaat leiding geven aan de bibliotheekorganisatie voor de gemeenten Dronten, Lelystad,
Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Eerder
werkte Broekhuizen als commercieel directeur

Mogena koopt 12 ha aan op de Poort

en als innovatiemanager in het bedrijfsleven,

Mogema Aalberts advanced mechatro-

jaren voor 200 nieuwe banen zorgen

onder andere bij Euroma.

nics heeft 12 ha grond aangekocht op

en een belangrijke speler worden in

de Poort van Dronten. Het betreft het

de ‘maakindustrie’ in Flevoland. Bas

Hanneke over haar nieuwe rol

gebied tussen de Koornmarktpoort en

Bonnier: ‘De vraag naar extreem nauw-

“De toekomst van de bibliotheek kent vele

de Cellebroederspoort. Bas Bonnier,

keurige stalen en aluminium frames

mogelijkheden en uitdagingen. Ik heb er onge-

directeur van Mogema en burgemeester

blijft de komende jaren sterk groeien.

looflijk veel zin in om samen met het team aan

Jean Paul Gebben tekenden de over-

Dronten biedt ons daar alle ruimte voor,

de slag te gaan en betekenisvolle oplossingen

eenkomst persoonlijk. Mogema Aalberts

is centraal gelegen en goed bereikbaar.

te bedenken om relevant te blijven in het digitale

advanced mechatronics produceert

Naast de productieruimten wordt er

tijdperk. Ik ben zeer gemotiveerd om samen met

hoogwaardige aluminium en stalen

ook een kantoor gerealiseerd en gaat

de medewerkers en vrijwilligers een bijdrage

machineframes, vacuümkamers en

een langgekoesterde wens van ons

te mogen leveren aan de verdere ontwikkeling

mechatronische systemen. De productie

in vervulling om een bedrijfsschool te

van FlevoMeer Bibliotheek als ontmoetings- en

van de stalen frames blijft in ’t Harde,

realiseren, met een R&D lab (onderzoek

ontwikkelingsplek voor inwoners.”

de productie van de aluminium frames

en ontwikkeling) en een ‘Experience

wordt in Dronten gevestigd. Daarmee

centre’ om mensen te enthousiasme-

Plannen door ontwikkelen

blijven de vervoersbewegingen beperkt.

ren en inspireren voor de technische

De Raad van Toezicht is heel blij met de benoe-

Het hightech bedrijf wil de komende

beroepsgroep.’

ming van Hanneke Broekhuizen.
Theo Grootjen, voorzitter Raad van Toezicht:
“Met Hanneke komt er een bevlogen, klantgerichte directeur-bestuurder aan het roer te staan

Gavi Winefestival volgend jaar weer

van FlevoMeer Bibliotheek, die focus creëert en

De organisatie van het Gavi Winefestival heeft veel lovende reacties gekregen op het

duidelijk richting geeft aan de organisatie. Zij

festival van 21 mei jl. Het Meerpaalplein werd omgetoverd tot een festivalterrein. Meer

gaat op de ingeslagen weg verder en zal samen

dan duizend mensen genoten van de relaxte sfeer, eten, drinken en muziek. Daarom

met het team aan de slag gaan om de plannen

komt het festival volgend jaar zeker terug. Tijdens deze editie waren er Business

verder te ontwikkelen en de doelstellingen en

Tafels die vooraf gereserveerd konden worden vanaf acht personen. Volgend jaar

resultaten te realiseren.”

komt dit element ook terug.
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Ecopaneel

SOLARWATT
ZONNEPANELEN

Wie een mooi rendement wil
combineren met een zeer
gunstige prijs, adviseren wij
het Ecopaneel. Vraag onze
adviseurs naar de speciﬁcaties
en toepassingsmogelijkheden.

Voor bedrijven die meer rendement willen
Ongekend robuust
dankzij glas-glas

Dertig jaar garantie
op het hele product

Gegarandeerd meer
opbrengst dan standaard
glas-foliepanelen

Made in Germany,
dus Duitse kwaliteit

Dertig jaar garantie
op de prestaties

Onderdeel van de
BMW Groep

BTW teruggave op aanschaf
en installatie mogelijk
Uit voorraad leverbaar
Snelle montage met eigen monteurs

Solarwatt zonnepanelen: omdat u gelooft in duurzaamheid,
maar een goede opbrengst ook belangrijk vindt
Wie Solarwatt zonnepanelen op het dak heeft liggen, kan de elektriciteitsrekening stevig verminderen, naar nul brengen of zelfs nog
geld toekrijgen. Ideaal als u bijvoorbeeld voorziet dat u vanwege
een lager pensioeninkomen graag zo min mogelijk maandlasten
heeft. Maar ook als u verwacht op termijn te gaan verhuizen: omdat
Solarwatt-zonnepanelen dertig volle jaren garantie bieden, verhogen ze de verkoopwaarde van uw woning. En ondertussen maakt
u ongeveer zeven procent rendement op uw investering. Elk jaar

opnieuw! PV Systems gelooft in een duurzame toekomst. Voor ons
dus geen onbekend merk via een tussenhandelaar uit een fabriek
in China. Maar premiumklasse zonnepanelen van het solide Duits
merk Solarwatt. Onderdeel van de BMW Groep, en dus een reputatie waarop u blindelings kunt vertrouwen.
Het bewijs is dertig jaar volledige garantie. Op de zonnepanelen
zelf, maar ook op hun prestaties. Vraag daar maar eens om bij
andere merken!

Waarom u kiest voor PV Systems:
• Leverancier Solarwatt: hoogwaardige Duitse zonnepanelen
• Voordelig ten opzichte van gelijkwaardige aanbieders
• Gewaarborgde richtlijnen voor veiligheid, gezondheidspreventie
en productkwaliteit van de systemen
• Wij bieden totaalpakketten inclusief de complete installatie

Complete zonne-energiesystemen

Bezoekadres
Winkelcentrum Suydersee
Kajuit 12, Dronten
Kantooradres
De Oude IJssel 9d
8253 PV Dronten

• Vermogensgarantie na 30 jaar van minimaal 87%
• Onze zonnepanelen zijn voorzien van de nodige keurmerken
• Uit voorraad leverbaar
• Snelle montage mogelijk met eigen monteurs
• Kiwa gecertiﬁceerd

Contact
Bel of mail voor een
vrijblijvende afspraak.
T 0321-740010
info@pvsystems.nl
www.pvsystems.nl

Mail of bel
ons gerust vo
o
advies of ee r
n
vrijblijvende
offer te!

PV Systems | Is een handelsmerk van de Breman Groep

NIEUWS VAN DE REDACTIE

Tafelronde 122 fietst voor goede doel

actief waarin we diverse leden van OVDD

Opnieuw verhuizing
dTLS. Online Marketing

tegenkomen. Door deze Tafelrondes

Het kantoor van dTLS. Online

worden met regelmaat activiteiten geor-

Marketing is sinds 1 juni gevestigd

ganiseerd waarvan de opbrengst naar een

aan de Oude IJssel 6 in Dronten. In

goed doel gaat. “Bij de Round Table The

vier jaar tijd is het bedrijf drie keer

Netherlands (Nederlandsche Tafelronde)

verhuisd wegens groei. In 2018 ver-

bloeien vriendschappen op, wordt hart voor

huisde dTLS. Online Marketing van de

de maatschappij omgezet in concrete actie

zolder in het huis van eigenaresse Rianne

en is voortdurende zelfontplooiing van de leden het nobele streven. Een Tafelaar is altijd in

Jacobs-Schouten in Biddinghuizen, naar

beweging. Voor de wereld, zijn mede-Tafelaars en zichzelf.” Een aantal leden van Tafelronde

een pand aan het Spaarne in Dronten-

122 gaat van 7 - 9 september maar liefst 530 km fietsen om geld in te zamelen voor het

West. Nog geen twee jaar later ver-

Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. We wensen hen uiteraard veel succes en

huisden Rianne en haar team naar een

een mooie opbrengst toe! Meer info leest u op rt122.nl

kantoorpand aan de Gouwe. Door een

In onze provincie is een aantal Tafelrondes

flinke groei in klanten en medewerkers is
de verhuizing naar een nog groter pand

Josje Waagmeester Stichting Dronten Marketing:

nu noodzakelijk. Rianne: “We hebben

“Kwaliteiten en activiteiten bewoners meer benadrukken”

langdurige samenwerkingen met onze

Josje Waagmeester is de nieuwe marketeer bij Stichting Dronten Marketing. Zij vertelt aan

toegevoegd aan de klantenportefeuille en

de Drontenaar: “In mijn rol als marketing coördinator vertegenwoordig ik de stichting en het

naast Google Ads is Social Advertising

merk Dronten Geeft Je De Ruimte. Mijn focus ligt op het op de kaart zetten van Dronten,

aan het dienstenpakket toegevoegd.”

want we hebben zoveel te bieden. Niet alles is voldoende zichtbaar, daarom is het doel om

Meer informatie op dtls-online.nl

bestaande klanten, er zijn nieuwe klanten

de naam en bekendheid van Dronten te versterken.” Op de vraag: Waar liggen de kansen,
antwoordt Josje: “Ik geloof in het bundelen van krachten, efficiënt samenwerken met een
gezamenlijk doel. Zo werk je aan meer bereik. (…) We zetten het merk en platform Dronten
Geeft Je De Ruimte ook in om de kwaliteiten en activiteiten van de huidige bewoners te
benadrukken.” De Gemeente Dronten en werkgroep hebben gewerkt aan een basis voor

Plukon Food Group
genomineerd voor
Best Managed Companies

Dronten Marketing. Josje hoopt met verschillende doelgroepen diverse samenwerkingen aan
te gaan. “Met als doel om het unieke verhaal en de trots van Dronten uit te dragen.”

Plukon Food Group uit Wezep,
met onder meer een vestiging in

INGEZONDEN

Dronten, is één van de tweeëntwintig
Nederlandse bedrijven die zijn uitgeroepen tot Best Managed Company
2021/2022. De dertiende editie van het
Best Managed Companies programma is
samengesteld door Deloitte.
Deloitte schrijft op haar website: ‘De titel
kan gezien worden als bekroning op de
prestaties van het afgelopen jaar. Via
een streng en onafhankelijk proces is het
strategisch en operationeel management
getoetst aan de hand van vier thema’s:
strategie, cultuur, uitvoering & innovatie
en financiën. De verkozen bedrijven
voegen zich bij honderden private ondernemingen over de hele wereld die deze
benoeming ook hebben verdiend.’
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HOOFDARTIKEL POLDERZOOM

Ard van Wees, eigenaar Polderzoom TOP Onderneming 2021

Met passie voor koeien,
kaas & ondernemerschap
Hij moest erg aan het idee wennen dat de Polderzoom uitgeroepen is tot TOP Onderneming van het Jaar
2021. “Ik heb ontzettend veel positieve reacties gekregen: Je hebt het dubbel en dwars verdiend, werd er
dan gezegd. Ik bleef maar denken, was dat wel zo? En toch, ja, nu kan ik de titel zien als een oeuvre prijs.”
TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

“Al die jaren zijn wij als familie zuinig geweest op onze grond,

dagelijkse werk op de Polderzoom doen we met zijn drieën,

want daaruit groeit alles. We hebben altijd het verhaal van

Miranda in de kaasmakerij en Aart-Jan is bedrijfsleider.

onze koeien, melk en kaas verteld, altijd excursies gefacili-

Daarom wilde ik ook dat zij op het podium kwamen om samen

teerd en altijd open dagen gehouden. Kom maar kijken, luis-

de prijs in ontvangst te nemen. Mijn vrouw was er die avond

teren en meedoen, wij vertellen wat de aarde en de koeien ons

uiteraard ook bij, zij is mijn klankbord, haar heb ik nodig om

geven. Wij zijn daar transparant in.”

samen het bedrijf vorm te geven.”

Tijdens de verkiezingsavond was daar die emotie, tranen in de
ogen bij Ard. Waar kwam die emotie vandaan? “Mijn ouders

Tijd voor het gezin

hebben de basis gelegd van ons melkveebedrijf en de kaasma-

Ard (1966) is geboren in Aalsmeer en op driejarige leeftijd met

kerij. Mijn moeder (81) was erbij in de Meerpaal, mijn broer

zijn broer en ouders aan de Elburgerweg komen wonen. Hij

ook. Ik vond dat zo’n mooi moment. Ik ben gewoon enorm

heeft altijd geholpen op de boerderij, wilde niets anders. Zijn

dankbaar voor die basis, dat fundament, dat raakt je. Het

opleiding was vooral gericht op het agrarisch ondernemer-
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schap en het verwerken van melk tot kaas. Zijn broer ging
studeren in Wageningen en werkt nu elders in het land ook in
de zuivel.
Ard trouwde vijfentwintig jaar geleden met Sascha, zij werkt
als logopedist in Dronten en op Urk. “Mijn vrouw is mijn praatstuk. Zij heeft gezorgd voor structuren in de onderneming. Er
is een kantine gemaakt voor medewerkers, accountmanagers
en relaties, zodat zij niet meer in huis hoeven te komen. We
hebben de openingstijden van de boerderijwinkel aangepast naar twee momenten, want het werd ondoenlijk om de
winkel de hele week open te houden. Nu zijn we op dinsdagochtend en zaterdag de hele dag open. De juiste balans tussen
de bedrijfsvoering en je privéleven is alles. Je kunt niet alleen
maar werken, ik wil ook tijd voor mijn gezin hebben.”

Hard werken

Studenten en stagiaires

Ard ontmoet regelmatig jonge ondernemers. Wat valt hem

Over starters en werk gesproken. De Polderzoom is onderdeel

op? “Het gaat goed met de meeste nieuwe generatie onderne-

van de minor Foodprocessing voor studenten Agrarische

mers die ik tegenkom. Heel goed zelfs. Juist daar maak ik mij

bedrijfskunde en Melkveehouderij van Aeres Hogeschool uit

zorgen over; ik heb het idee dat het een heel aantal startende

Dronten. “Tijdens de minor geven wij inzicht in alle bedrijfs-

ondernemers komt aanwaaien. Zij hebben het bedrijf en soms

processen, zowel in de stal, administratief als in de kaasma-

kapitaal gekregen; er is welvaart. Mijn zorg is: weet je dan wel

kerij. Ook komen bedrijfseconomische aspecten aan bod en
bijvoorbeeld antwoord op de vraag: Hoe zet je een verdienmodel in elkaar? Ik wil de studenten meegeven dat je elke
dag moet zien als een nieuwe uitdaging. En als je doet wat je
leuk vindt, wordt het een succes. Zie elke nieuwe dag als een
kans. Mijn positieve karakter helpt hier enorm bij, dat moet
ik wel toegeven. We hebben ook regelmatig stagiaires op het
bedrijf. Het past bij mij om aan de rol van mentor invulling
te geven.”

Nevenactiviteiten
Naast de dagelijkse verzorging van de 175 koeien is Ard druk
met bestuurswerk en de serviceorganisatie Rotary. “Als je
hier op het erf blijft, is het erg de waan van de dag. Ik moet
eruit, ik wil delen en er zijn voor mensen. Ik ben actief in
een aantal besturen, waaronder de Boerenkaasbond. Het
netwerkaspect vind ik leuk en je hoort en ziet veel; zo slecht
hebben we het hier niet.” Ard haalt ook veel voldoening
uit zijn betrokkenheid bij de Rotary. “Vrij snel na de invasie
in Oekraïne heeft Márion Reizen uit Dronten een groep
Oekraïners opgehaald. Zij wonen nu op Europarcs, hier
vlakbij. De Rotary heeft geholpen om dit mogelijk te maken.
wat hard werken is? Waar is bij deze groep ondernemers de

En elke decembermaand delen we als serviceclub zo’n twee-

poldermentaliteit van de schouders eronder en hard werken?

honderd kerstpakketten uit. Ik vind dat fantastisch om te

Ik las in de krant dat de Nederlander gemiddeld 29 uur per

doen en werk daar graag aan mee.”

week werkt. Nou, dat red ik hier niet hoor. Ik kan mij daar wel
over verbazen. Aan de andere kant, als je alle twee 29 uur per

Zaterdagmiddag

week werkt en de zorg voor kinderen hebt, is het misschien

Terug naar zijn rol als vader. Het mooiste moment van de

een ander verhaal. Natuurlijk zijn er positieve uitzonderingen,

week is voor de Ard de zaterdagmiddag. “Dan helpen mijn

zoals de jongens van Trending Tea en Brouwerij Artemis. Als

meiden vaak in de winkel of in de kaasmakerij, daar kan ik

ik die ondernemers bezig zie, geeft mij dat weer moed.”

echt van genieten!”

HANDEL & WANDEL 2 | 2022

11

ACHTERGROND FLEVOLAMB

Flevolamb, onder de rook van Biddinghuizen,
was onlangs het onderwerp van een van de
fraaie bedrijfsbezoeken van OVDD. Een van de
eerste bijeenkomsten na de pandemie en daarbij viel helaas op dat nog niet iedereen weer
ingesteld is op de mooie activiteiten van onze
vereniging. Het bezoek aan Flevolamb was voor
de deelnemers echter een dusdanige openbaring
dat we als redactie besloten hier middels een
verhaal extra aandacht aan te besteden.
TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

FLEVOLAMB

Boeren in
vertrouwen
Voor de niet-kenners is het verwarrend:

Sinds 1968

bij het bedrijf, als een van de eerste, een

gangbaar, biologisch, biologisch-dyna-

Flevolamb wordt dagelijks gerund door

windmolen geplaatst. Deze is nog steeds

misch, of een afgeleide vorm. Daarom is

Adri van Nieuwenhuyzen en Carla

in werking, maar moet door de bekende

enige duidelijkheid gewenst: Flevolamb

van Nieuwenhuyzen-Nieuwenhuijse,

windplannen nu verdwijnen. Een zuur

is een biologisch dynamisch akker-

Jos de Kroes en Leen en Marc van

gegeven.

bouw en veeteeltbedrijf. Adri van

Nieuwenhuyzen. Het bedrijf is

NIeuwenhuyzen: “Het grote verschil

ontstaan onder de ouders van Carla

Eerste omslag

met ‘gangbaar’ is dat we - net als bij

die in 1968 vanuit Zeeland (Nisse) naar

Anno 2000 staat het bedrijf van de

biologisch - géén chemie gebruiken én

Biddinghuizen trokken om een nieuw

maatschap Nieuwenhuyzen echt te boek

nog een stap verder gaan. We werken

landbouwbedrijf op te zetten. Eind jaren

als biologisch landbouwbedrijf. In dat

vanuit de kringloop gedachte: voeren

80 namen Adri en Carla de bedrijfsvoe-

kader wordt in 2005 een biogasinstal-

restproducten uit de akkerbouwtak

ring over.

latie (de eerste in Flevoland) geplaatst;

aan de dieren. De mest gebruiken

“Tot dat moment was het gangbare

dit in de zoektocht naar een gesloten

we vervolgens weer op het land voor

akkerbouw dat de klok sloeg, maar

kringloop en de toepassing van groene

nieuwe gewassen. We maken gebruik

eind jaren 90 kwam de (overgang

energie, alsmede een mogelijkheid voor

van de zaaikalender, preparaten en we

naar) biologische landbouw op grotere

andere inkomsten binnen het land-

vertrouwen veel op de ervaringen van

schaal op gang. Voor ons een reden om

bouwbedrijf. Allerlei biologische restpro-

vroeger. Oorspronkelijke kennis is ons

de grond, oorspronkelijk zware klei, te

ducten uit de omgeving werden in deze

heel dierbaar. Het eigen tempo van

laten diepploegen en over te stappen

installatie verwerkt en dat leverde naast

mens, dier en plant staat bij ons voorop”.

naar de biologische teelt.” In 1995 werd

energie een mooie biologische meststof
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voor de biologische landbouw. “Het is
pure groene energie, maar we zijn ingehaald door de tijd, het werd voor ons een
slechte businesscase en in 2012 hebben
we de installatie stopgezet. Onlangs
zijn de laatste resten van die installatie
opgeruimd.”
Ondertussen verloopt de biologische
landbouw goed, producten als venkel,
rode biet, broccoli, knolselderij, bloemkool, savooiekool, witte en rode kool,
boontjes en doperwtjes vinden gretig
aftrek. In de periode 2012/2013 doen de
zogenoemde ‘groene’ middelen hun
intrede. “Het gaat om een ‘extra stofje’ op
natuurlijke basis, maar het staat ons een
beetje tegen.”

het werken op biologisch dynamische

ze naar de slacht gaan. We streven naar

wijze een verrijking en we zijn ons nog

een volwaardig en prettig leven voor de

Volgende stap

steeds aan het ontwikkelen en dat is

lammeren. De dieren zijn het hele jaar

“Wij zijn ons in die periode gaan

een proces dat nooit stopt. We houden

buiten in een natuurlijke omgeving. En

verdiepen in de biologisch dynami-

rekening met de zaaikalender en maken

het is de moeite waard, onze lammeren

sche landbouw. Een omschakeling die

gebruik van preparaten.”

kennen geen stress, ook niet bij de slacht.

achteraf minstens zo groot was als van

We werken met minimaal gebruik van

gangbaar naar biologisch, misschien nog

Schapen

krachtvoer, de kudde kan volop buiten

wel groter. Het vergt een heel andere

De omslag naar biologisch dynamisch

grazen en de lammeren groeien op

houding, andere blik op bedrijfsvoering,

bedrijf leidde volgens Jos Kroes ook tot

met verschillende soorten gras, klaver,

anders omgaan met problemen en oplos-

de komst van de schapen op het bedrijf.

cichorei en kruiden. Na de slacht – bij

singen. En het vereist meer durf, vraagt

“Er zijn toen 135 schapen gekocht van het

een zorgvuldig geselecteerde slager -

veel meer werken op vertrouwen. We

Noord Hollands ras. Uiteindelijk moet

wordt het lamsvlees in eigen winkel en

zijn op cursus gegaan en al snel tot de

dit leiden tot een soort ‘familieras’, een

via de webshop verkocht. Wij hebben

conclusie gekomen dat bd-aanhangers

schaap dat volledig bij ons bedrijf past.

een Demeter keurmerk en zijn SKAL

de wereld op een heel andere manier

Op dit moment zitten we gemiddeld

gecertificeerd voor onze producten, ook

benaderen. Maar wel een manier die ons

op 2,5 lam per ooi per jaar en hebben

het lamsvlees.”

aanspreekt.

we lammeren waar ook echt ‘vlees’ aan

Biologisch dynamisch is opgebouwd

zit. In Flevolamb hebben we er voor

Mensen

volgens de leer van antroposoof Rudolf

gekozen om de lammeren ongeveer

Met roots in het onderwijs (Adri en Carla

Steiner (1861-1925) Jos Kroes: “We vinden

een jaar oud te laten worden voordat

zijn beiden ook docent) is educatie niet
weg te denken van de boerderij. Het
bedrijf is een broedplaats voor mensen
die willen leren en genieten van de
natuur. Ervaren waar voedsel vandaan
komt én rust zoeken. Met plezier bieden
ze ruimte voor eigen inbreng en ideeën.
Adri: “De lol en steeds weer nieuwe
energie komt juist van al die mensen die
hier rondlopen. Bovendien, deze manier
van boeren kent zo’n andere filosofie,
dat past gewoon bij ons. We boeren in
vertrouwen.”
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SIERT JAN LAP, WETHOUDER ECONOMISCHE ZAKEN

“Investeren in vertrouwen, samen
werken aan de toekomst van Dronten”
Amper geïnstalleerd als wethouder van
onder meer economische zaken was
Siert Jan Lap te vinden op het Zomerfeest
van OVDD. “Mooi feest, voor mij gelijk de
kans om zo’n twintigtal ondernemers te
spreken. En ondernemers grepen de kans
om mij aan te spreken. Het is een voordeel
dat ik veel ondernemers ken uit mijn eigen
ondernemerstijd; er is sprake van een
enorme gemene deler. Ik heb die avond
ook veel wensen meegekregen, van ‘goed
luisteren’, ‘oprecht zijn’ tot opvallend vaak:
‘Succes’.

“Ik ben me bewust van wat er is overgedragen, wat ik op
mijn bordje heb gekregen. Ik wil bouwen aan een toegankelijke wethouder en afdeling Economische Zaken. Waarin
ik niet als ‘regelneef’ wil optreden, maar als partner. Ik wil
echt in contact staan met ondernemend Dronten, luisteren
en daar waar nodig mijn hulp inzetten wanneer een ondernemer het niet alleen aankan. Onder andere door op vaste
momenten met ondernemers/bedrijven in gesprek te gaan.
Dat is voor mij een hoofdopdracht. Samen bouwen. Aan de
toekomst en investeren in vertrouwen. Dat is overigens de
toon van het hele college.”

Volle portefeuille
Op het oog heeft kersvers wethouder Siert Jan Lap (CDA)
de zwaarste portefeuille op zijn bordje liggen. De opsomming: regie bestuurlijke vernieuwing, excellente dienstver-
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lening, inwonersparticipatie, grondzaken en vastgoed, financiën,
economische zaken, accommodatiebeheer en -beleid, toerisme en
recreatie, evenementenbeleid, sport en kunst & cultuur. “Het duidt
op het ondernemende in mij. Niet kiezen voor de gebaande wegen
maar gecalculeerde risico’s durven nemen. Als ik er niet in zou
geloven, was ik er niet aan begonnen.”
Siert Jan Lap wilde al jong het zakenleven in tot hij zich tijdens zijn
studie ‘communicatie & openbaar bestuur’ realiseerde dat je als je
politiek iets wilt doen, je niet aan de zijlijn moet staan. Dat resulteerde onder meer tot de oprichting van het CDJA in Apeldoorn.
Nadat hij weer voet op Dronter bodem zette, duurde het niet lang of
Meine Breemhaar bracht hem in contact met de toenmalig voorzitter
van het CDA Dronten, Goof Visser. “Van het een komt het ander,
ik kwam in het bestuur en werd uiteindelijk ook fractievoorzitter.
Wethouderschap is iets anders, maar het is een functie met kansen
en uitdagingen, dat spreekt me aan.”

“Regio Zwolle is een goed uitzicht, maar
je moet wel 360 graden blijven kijken”
Economische Zaken
In het kader van de uitgave ‘Handel & Wandel’ is Economische

Frisse blik

Zaken een van de belangrijkste portefeuilles van Siert Jan. “Ik

Er is uiteraard meer om aan te pakken, zeker ook in de andere

moet weer gaan bouwen aan economische zaken, samen met de

onderdelen van de portefeuille. “Daarnaast is er nu een jong college

ondernemers. Er is een zekere afstand ontstaan, dat signaal krijg

met frisse blik. Dat is ook noodzakelijk voor bijvoorbeeld de bestuur-

ik nadrukkelijk. Gelukkig krijg ik ook een gevoel van vertrouwen in

lijke vernieuwing. We merken op alle snijvlakken dat we moeten

de persoon (en het CDA).” Heikel punt voor menig ondernemer was

vernieuwen. Het toverwoord daarvoor hebben we nog niet, maar een

de opheffing van de SEA groepen, een gegeven dat ook tot zekere

eerste stap is bijvoorbeeld een coalitieakkoord op hoofdlijnen, veel

verwijding tussen gemeente en ondernemersorganisaties leidde.

zaken staan nog open. Niet vooraf afgekaderd. Dat moet ook, want

Siert Jan Lap: “Die groepen komen terug, misschien in een andere

het vertrouwen in overheid en politiek neemt af, we hopen dat als

vorm of met een andere naam, maar wij gaan dat op een of

college echt te kunnen herstellen.”

andere manier in ere herstellen. Even een misverstand uit de weg
ruimen: de raad heeft destijds verzocht om herijking. De toenmalig

Steun

wethouder heeft het geïnterpreteerd als ‘opheffen’. Dat is beslist

Krijgt Siert Jan steun van voormalige CDA wethouders, die het

niet juist geweest en in mijn ogen ook bijzonder ondankbaar voor

klappen van de zweep in de gemeente Dronten kennen?

de deelnemers. Ik snap oprecht niet dat dit is gebeurd. De groepen

“Zeker! Ik kan bij hen terecht, maar ook bij de landelijke CDA -

hadden ook precies de goede thema’s. Voor nu moet ik er even mee

bestuurdersvereniging. Daar zit veel kennis. Maar ik wil vooral mijn

dealen, maar ik ga het weer aanpakken.”

eigen bijdrage leveren, ik ben wie ik ben, ik wil het vooral op mijn
manier doen omdat ik daarin geloof.”

Persoonlijk contact
“In mijn eerste ontmoeting met de afdeling Economische Zaken

Wie is Siert Jan Lap dan? “Dat is een goeie. In een training kwam

heb ik al aangegeven zoveel mogelijk ondernemers persoonlijk te

ik naar voren als een enthousiaste, directieve diplomaat (in DISC

willen spreken. Als eerste daar waar bij het laatste contact de deur

kleuren uitgedrukt is dat respectievelijk geel, rood en groen red.)

keihard dicht ging … mijn grootste opgave op dat gebied is het

Naar schijnt een vrij bijzondere combinatie. Maar het klopt wel, ik

herstellen van het vertrouwen, zodat we weer samen aan de slag

hou van gezelligheid, bij mij is het glas altijd vol, als het nodig is kan

kunnen. Eigenlijk staat de brandbrief van OVDD centraal. Als ik die

ik heel direct zijn, ook al doe ik het liever anders en ik kan ook heel

kloof kan dichten, dan hebben we een gezond uitgangspunt voor de

diplomatiek zijn. Daarnaast denk ik dat ik heel toegankelijk ben.”

toekomst.”
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FLOOR HARTOG NIEUWE TEAMMANAGER GEBIEDSONTWIKKELING

“Mooi om mee te bouwen
aan eigen woonplaats”
Floor Hartog ruilde zijn werk voor de gemeente

Het was de liefde die hem in Dronten deed belanden, maar het

Nissewaard zonder voorbehoud in voor de functie

dagelijkse werk bleef in Spijkenisse en omgeving: enkele reis

van teammanager gebiedsontwikkeling gemeente

150 km. Tot dit voorjaar, toen greep hij de kans om in Dronten

Dronten. Niet ‘zomaar’, want hij is al ruim negen
jaar een Drontenaar.

aan de slag te gaan, met beide handen aan.
“Ik heb echt wat met Dronten, het was voor mij een soort van
‘thuiskomen’. De ligging, de uitstraling, de mensen, de cultuur.
Iedereen groet elkaar; dat heb ik wel anders meegemaakt. Toen
ik hier eenmaal woonde, wilde ik ook niet meer weg. En nu heb
ik ook nog mijn werk naast de deur.”

Intrinsieke motivatie
De motivatie was eenvoudig. “Ik ken de ambities en de visie
van de gemeente, die spreken mij aan, wat is er dan mooier om
mee te bouwen aan je eigen woonplaats. Het is een intrinsieke
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motivatie. Dronten kent een behoorlijk hoog niveau van voorzienin-

snellere besluitvorming, Als we dat voor de ondernemer voor elkaar

gen, onder andere in sport en recreatie. In dat kader is het aantal

krijgen, dan hebben we echt wat gewonnen.”

grote evenementen ook te zien als een parel. Wanneer je zegt dat je

Hartog geeft daarbij aan dat er wel veel zal afhangen van het reali-

in Dronten woont, moet je het soms uitleggen, maar Biddinghuizen

seren van een goede (vanuit Rijksoverheid) digitale ondersteuning.

(evenemententerrein) kennen ze allemaal.”

“Duidelijke aanspreekpunten zijn dan onmisbaar.”

“Door de liefde in Dronten beland,
maar wil voor geen goud meer terug”

Karakter
“Ontwikkelingen zijn er volop. We staan aan de vooravond van
bijvoorbeeld een enorme hoeveelheid woningbouw; een groei opgave

Anders sturen

die onze kant op komt. Uit het eerste debat daarover is duidelijk

Het team gebiedsontwikkeling (qua grootte zo’n 40 fte – 55 mede-

geworden dat men het karakter van Dronten wil behouden. Maar wat

werkers) kent 5 clusters: grondzaken/planeconomie, projecten,

is precies het karakter van Dronten? En met alleen woningbouw zijn

beleidsadviseurs, ruimtelijke ontwikkeling en economische zaken. Die

we er niet. Het is ook alles er omheen. Bij 8 tot 10 duizend woningen

clusters moeten volgens Hartog de komende periode worden omge-

hebben we het ook over 7 tot 8 basisscholen, winkeloppervlakte,

vormd. “Voorbereid op het waarmaken van ambities. Dat betekent

huisartsposten, speelplekken. Een enorm complex geheel.”

een grote mate van actiegerichtheid en van pionieren. De basis is
op orde. We moeten nu meer sturen op verandering en vernieuwing,

Maar ook bestaande voorzieningen mogen niet uit het oog verloren

meer digitaal werken, op een andere manier naar het werk kijken en

worden. “Het winkelcentrum Suydersee moeten we bijvoorbeeld

efficiënt omgaan met overeenkomsten. Dat vereist een andere orga-

in mijn visie zodanig neerzetten dat we een centrum krijgen met

nisatie dan tot nu toe het geval was. Ik hoop daarvoor mijn ervaring in

‘beleving’. Want online snel spullen bestellen kun je niet meer tegen-

te kunnen zetten.”

houden. Maar met spullen die men wil zien, voelen, beleven, kun je
wel uit de voeten. Dat is een opdracht voor ons, maar ook voor de

De aandachtsgebieden van het team zijn o.a. ruimtelijke en economische ontwikkeling, groen, landschap, recreatie, water en riolering,
verkeer en vervoer, wonen, werken, (her)ontwikkeling woningbouw-

ondernemers.”

“Dronten is een stukje thuiskomen”

en bedrijfslocaties (zowel voorbereiding als realisatie), grondzaken en
beeldkwaliteit. “Het team is de schakel in de beleids- en planvorming,

13 hectare

realisatie en het uiteindelijke beheer van de woon- en leefomgeving.

“En we hebben als afdeling ook te maken met andere ontwikkelingen,

De nieuwe omgevingswet biedt kansen, daar moeten we het maxi-

zoals de windmolens en Luchthaven Lelystad. Dronten heeft als loca-

male uithalen.”

tie een goed vestigingsklimaat, het ligt centraal, heeft uitstraling (zoals
De Poort) en heeft toonaangevende bedrijven. De komst van Mogena

Frisse nieuwe ploeg

is wat dat betreft een fantastisch iets, dat kan echt als spin-off naar

Om een goede beginsituatie te verkrijgen heeft Floor Hartog meerdere

andere firma’s fungeren. We zijn inmiddels ook met het Rijksvastgoed

malen overleg met zijn voorganger, Hendri Kasteel gehad. “Ik bouw

Bedrijf in onderhandeling voor de 13 hectare grond tussen de spoor-

in Dronten voort op de resultaten van het ‘oude’ team. Dat betreft

lijn en De Poort. En ook dat is een nieuwe uitdaging.

bepaalde structuren, waardevolle netwerken en goede gewoontes.

Over de volle breedte zijn we nu lijnen aan het uitzetten. Waar, hoe en

Het moet hier en daar alleen opgepakt worden met – in het geval van

in welk tempo is natuurlijk nog niet duidelijk. Dat is ook sterk afhanke-

bijvoorbeeld de afdeling economie – nieuwe mensen. Dus met een

lijk van wat we als gemeente willen. Daar moeten bestuurlijk politieke

frisse nieuwe ploeg. In de oude situatie was de afdeling economie

antwoorden op komen.”

een apart onderdeel. Nu staat accountmanagement centraal en is het
economisch beleid qua organisatie onder de beleidspoot gebracht.”

Floor Hartog heeft inmiddels de eerste kennismaking met het OVDD
bestuur gehad, hij wil deze contacten duurzaam uitbouwen. “Samen

Optimale dienstverlening

inspelen op actuele zaken en de toekomst.”

“Richting ondernemers is het belangrijk dat we streven naar optimale dienstverlening. Ik vind het heel belangrijk dat dat ervaren gaat
worden. Voor de ondernemer moet er een ‘vast’ gezicht zijn, een
vast aantal personen waar mee gewerkt wordt. En niet van loket naar
loket, met steeds weer andere personen. De nieuwe omgevingswet,
laten we zeggen vanaf 1 januari, vereist dat ook. Minder regels,
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GASTCOLUMN

Hoeveel sterren
geef jij jezelf?

DIRK VISSER

“Beste klant, hartelijk dank

En toch wordt er geknabbeld aan dat

De oplossing vanuit de politiek is salaris-

sterren zou je ons willen geven?”

uitgangspunt. Personeelstekorten in alle

verhoging. En hoewel ik mij verantwoor-

sectoren. Buitensporig hoge salaris eisen

delijk voel als werkgever, krijgt die route

(categorie 5 sterren en meer). Grote te-

van mij geen 5 sterren.

voor je aankoop. Hoeveel

Vandaag ontving ik een mail van een

korten aan grondstoffen. Logistieke pro-

organisatie met bovengenoemde vraag.

blemen o.a. veroorzaakt door een tekort

Tijdens het schrijven van deze column

Een mail die we allemaal wel eens heb-

aan zeecontainers. Een idiote oorlog in

schieten een aantal tegeltjeswijsheden

ben ontvangen. En ineens vroeg ik mij

de Oekraïne maakt het verhaal compleet.

door mijn hoofd. Minder is meer. Wie

af … hoeveel sterren zouden we ons zelf

Ondertussen willen we steeds meer en

kan delen, kan ook vermenigvuldigen,

nu eigenlijk echt geven? Als organisatie,

meer en meer… Hoe lang is dit houd-

etc etc. Misschien moeten we morgen-

maar ook als individu in die organisatie.

baar? Een ware 5 sterren maatschappij,

vroeg een minuutje langer tandenpoet-

Gewoon even eerlijk jezelf een waarde-

met als resultaat bizarre prijsstijgingen

sen en ons zelf de vraag stellen, hoeveel

ring geven op een schaal van 1 tot 5.

in de afgelopen 12 maanden en nu ook

sterren verdien ik eigenlijk? Ik denk dat

Hoeveel sterren geef ik mij zelf als

te merken in het primair levensonder-

er verrassende cijfers uitrollen.

onderdeel van mijn organisatie? Hoeveel

houd. Inmiddels ontstaan er maandelijks

sterren verdien ik als vader? Als partner,

structurele tekorten bij vele gezinnen en

als zoon, als vriend? Maak ik beloftes

die worden de komende maanden alleen

waar die ik heb gemaakt?

maar groter.

“Structurele tekorten bij vele gezinnen en worden
de komende maanden alleen maar groter”
Het aantal sterren dat je kunt geven

Waar liggen de oplossingen? Natuurlijk

varieert in bovengenoemde mail van 1

een einde aan die ellendige oorlog. Maar

tot 5. Je verdient dus altijd 1 ster. Je zou

zolang het review systeem van 5 sterren

dus prima kunnen stellen dat de meeste

in Rusland is gebaseerd op het ‘wij van

mensen deugen (leuk boek overigens).

WC eend adviseren WC eend’ principe,

Dat de meeste mensen deugen is in ieder

zie ik dat nog niet op korte termijn

geval mijn uitgangspunt.

plaatsvinden.

DI R K V I S S ER
V WA DI G I TAL AG EN C Y
R EAGER EN? I NFO@OVDD.NL

OVDD FOTOVERSLAG

Geslaagd Zomerfeest OVDD
Op 18 mei vond het OVDD Zomerfeest plaats. Omdat er dit jaar geen Nieuwjaarsfeest is geweest, was
het Zomerfeest dit jaar anders dan anders. Binnen het thema Peaky Blinders werd de hal van Heeren XVII
omgetoverd tot een feestlocatie. En veel bezoekers hadden hun Peaky Blinders outfit zorgvuldig gekozen.
Leuk om te zien! Wij zijn blij dat we ruim 150 bezoekers mochten verwelkomen en hebben er van genoten
iedereen weer te zien en te spreken. Onderstaande reportage zegt alles: een fijne avond, waar we elkaar
mochten ontmoeten, spreken en netwerken.
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Nederlands Woning Waarde Instituut

Totale
ontzorging.
Donker Groen heeft een allesomvattende
aanpak: we adviseren, ontwerpen, leggen
aan en onderhouden. Groen zit in ons hart.

T. 0321 - 31 45 40 E. info.dronten@donkergroen.com

donkergroen.com

ADVERTORIALS

Ferdinand
Zomerman

Hans
Bügel

NEEM JIJ JE STRESS MEE
OP VAKANTIE?

EENVOUDIGE KWESTIE
SOMS VERTROEBELD DOOR
EMOTIE

Claassen, Moolenbeek & Partners

Nog een paar weken en dan hebben velen van ons een paar
weken vrij om tot rust te komen. Of wij ‘echt’ tot rust komen, is
nog maar de vraag. Bij het maken van de plannen heb je jezelf
vast beloofd om helemaal te ontstressen en te GENIETEN. Na
je vakantie kun je dan weer de hele wereld aan. Uit onderzoek
blijkt dat de helft van alle Nederlanders het werk meeneemt op
vakantie. Een kwart van alle medewerkers checkt regelmatig
de zakelijke e-mail. Ongeacht of je een mail gaat sturen of
beantwoorden, je hoofd is bij het werk. Bij sommigen geeft het
rust en anderen krijgen er juist de zenuwen van. Een vakantie
zou een break moeten zijn van je dagelijkse beslommeringen.
Hoe zit dat bij jou? Ontspannen en je werk loslaten? En dan
ook het liefst voordat de eerste vakantieweek voorbij is.
6 Tips om te zorgen dat je fris en opgeladen thuiskomt
1. Draag je werk zo goed mogelijk over. Bespreek met je
collega de punten die tijdens je vakantie opgepakt moeten
worden. Geef aan waarvoor hij wel, en vooral ook niet contact
op kan nemen.
2. Informeer collega’s én klanten. Geef bijtijds aan wanneer
en voor hoelang je op vakantie bent en geef aan met wie ze
contact op kunnen nemen als je er niet bent. Stel een afwezigheidsmelder in je mailbox in.
3. Als je toch wil werken: kies een specifiek moment en werk
verder niet. Communiceer extern op welk moment je bereikbaar bent.
4. Zorg voor een opgeruimde werkplek voor je met vakantie
gaat. Werk alle ‘losse eindjes’ weg of draag deze zorgvuldig
over. De meeste van ons werken op de allerlaatste dag (lang)
door en daarmee zet je jezelf onder druk om alles klaar te
krijgen.
5. Ga ja na je vakantie weer aan het werk? Zorg dat je de
eerste dag vrijhoudt om ontvangen e-mails te beantwoorden
en telefoontjes te plegen.
6. Een bijzondere tip: maak na je thuiskomt weer nieuwe
vakantieplannen, zodat je weer iets hebt om naar uit te kijken.
Als je deze tips opvolgt, werk je aan je bedrijf en niet
alleen in je bedrijf. Zo ontstaat er ruimte voor nieuwe
ideeën en plannen voor de toekomst.

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

Helmantel & Bügel Advocaten

Hoewel het sterk is af te raden om een procedure uit
principe te voeren, kan er soms wel een belang zijn om
dat toch te doen. Daarvan kan sprake zijn als uw rechten
worden betwist en die betwisting bijvoorbeeld ook sociale
gevolgen heeft. In uw sociale omgeving wordt verteld
dat u geen recht hebt op iets, terwijl dat juridisch evident
anders ligt. Als dat bijdraagt aan een sociaal isolement,
kan het noodzakelijk zijn de rechter te laten verklaren dat
u gelijk hebt. Daarvoor is extra reden als de juridische
onderbouwing waarop de betwisting steunt, juridisch
ondeugdelijk is.
Zo deed zich bij de rechtbank Zwolle het geval voor
waarbij partijen een geldleenovereenkomst met bonus
overeengekomen waren. Voor een goed begrip is het
van belang om te weten dat een overeenkomst bestaat
uit verschillende verbintenissen; in onderhavige geval
betroffen de verbintenissen onder andere enerzijds om
geld uit te lenen en anderzijds om de hoofdsom terug te
betalen en een bonus te vergoeden. De terugbetaling van
de hoofdsom betrof een aparte, van de verplichting om
een bonus te betalen, onderscheiden verplichting.
Die twee verbintenissen stonden dus naast elkaar. De
schuldenaar wilde bij een vroegtijdige aflossing van de
hoofdsom de bonus niet meer betalen. Daar stak de rechtbank een stokje voor door duidelijk te maken dat het twee
verplichtingen zijn waaraan de schuldenaar gehouden
werd. Wanneer u het zo leest, lijkt het een simpele juridische kwestie, maar als er sprake is van onderling conflict
dan wordt een eenvoudige kwestie soms zomaar vertroebeld door emoties. Dan is het maar goed dat dergelijke
geschillen kunnen worden beslecht door de rechter.
In voornoemde casus kon de in het gelijk gestelde schuldeiser nu zonder schroom aanspraak maken op zijn bonus.
Dat is een vorm van gerechtigheid die een juridische
procedure ook met zich brengt. Dat kan het leven soms
net een beetje mooier maken.

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

DOSSIER KEYTER-INTARCON

KEYTER INTARCON GAAT VOOR DUURZAME KLIMAATOPLOSSINGEN VOOR MENS EN PRODUCT

“Wij zien liever passie dan omzet”
De gevleugelde uitspraak “Als je niet ken winnen, moet je zorgen dat je niet verliest” maakt Johan Cruijff een inspiratiebron voor George Verheijen, oprichter en DGA van Keyter Intarcon Nederland. Deze Drontense organisatie adviseert, ontwerpt, fabriceert en levert warmtepompen en koel- en vriessystemen voor de zakelijke markt. “Vergelijk de
gedachte binnen ons bedrijf met die van Coolblue, ook een voorbeeld”, zegt George. “We doen het écht anders en zijn
een gamechanger in deze traditionele markt.”
TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Keyter Intarcon Nederland B.V. is in 2015 opgericht en actief als
zelfstandige dochteronderneming van de Spaanse bedrijven
Keyter en Intarcon. Organisaties die hun sporen in de klimaatindustrie ruimschoots hebben verdiend. De missie en visie van
Keyter Intarcon zijn helder: de energietransitie is in volle gang
en er is veel aandacht voor energie- en duurzaamheidsvraagstukken. George: “Een bewuste en actieve bijdrage leveren aan
een gezonde omgeving is noodzakelijk. Wij geloven in een
omgeving waarin kwaliteit centraal staat en dragen bij aan een
duurzaam klimaat met oog voor de omgeving.”

Wereldwijd en toch lokaal
“We focussen ons op klimaattechniek en koel- en vriesoplossingen voor de Nederlandse markt, maar werken ook nauw
samen met zusterbedrijven en partners in Europa en de rest
van de wereld. Toch vinden wij onze eigen regio zeer belangrijk”, vertelt George terwijl hij projecten aanwijst in de buurt:
een warmtepomp/koelmachine bij het zwembad in Dronten,
een koelinstallatie bij Polder Potato, een warmtepomp voor
Heeren XVII en een installatie voor het Almere College in
Kampen. “Het is een regio waar we trots op zijn en waaraan we
graag een bijdrage leveren bij de verduurzaming ervan.”

Streep door traditioneel marktdenken
Aan het roer van Keyter Intarcon Nederland staat George
Verheijen. Hij is geboren in Leerdam en via allerlei omzwervingen in 2003 in Dronten terechtgekomen. Sinds 1985 is hij
actief in de klimaatindustrie, zijn grote passie. Tot zeven jaar

Bij elke stap aanwezig

geleden werkte hij bij een organisatie in Almere, totdat hij met

Keyter Intarcon wil geen grijze muis zijn. “Wij zijn specialisten,

een oud-collega besloot het anders te gaan doen. “Het traditio-

weten hoe de techniek in de installaties eruit moet zien en doen

nele marktdenken heeft me altijd gefascineerd,” zo vertelt hij.

geen enkele technische concessie. Dat is het voordeel wanneer

“Vaak prijs gedreven en weinig aftersales-service. Wij besloten

je niet alleen verkoopt en installeert, maar de machines ook zelf

het anders te gaan doen. Zonder faalkosten, zonder fouten

fabriceert (in Spanje, red.). De machines worden vanuit Spanje

en met échte service. Vanuit die gedachte heb ik een unieke

vervoerd naar Hoevelaken, waar onze technici ze uitpakken, de

handelswijze bedacht en in de praktijk gebracht.” De blauwdruk

verpakkingsmaterialen scheiden, fysieke controles uitvoeren,

voor Keyter Intarcon Nederland B.V. was geboren.

de dempers eronder monteren en de systemen labelen. En pas
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wanneer alles in orde is, leveren we ze af bij de opdrachtgevers.”

gunnen onze senior-technici de tijd om deze jonge mensen

“Onze technici zijn bij elke stap in het proces aanwezig. En dat

‘on the job’ de kneepjes van het vak te leren en zo een mooie

is uniek. Vaak wordt een chauffeur bij het laden en lossen aan

toekomst te bieden. Om dit te realiseren, zal er contact gezocht

zijn lot overgelaten. Bij ons niet, want bij elke aflevering is altijd

worden met onderwijsinstellingen, zoals het Almere College.

een van onze mensen aanwezig. Dat wordt enorm gewaardeerd,

Personeel is het belangrijkste dat je hebt in een organisatie en

want dankzij onze organisatie, begeleiding en ondersteuning

ik wil dit borgen.”

worden installaties onbeschadigd en correct gelost. Alleen al
dat laatste is een enorme winst.”

Lokaal ondernemerschap
De passie voor het vak en de wil om regionale jongeren te bege-

Toekomstperspectief bieden

leiden in de techniek gaat samen met het belang van lokaal

De markt van warmtepompen en koel- en vriessystemen is een

ondernemerschap. “Ik ben voor gelijke behandeling: geen schei-

groeiende markt en continu in beweging, zo blijkt uit de cijfers

ding tussen sekse, afkomst of man of vrouw. Daarom sponsoren

van Keyter Intarcon. “In 2021 hebben we een omzetgroei van

we als Keyter Intarcon de komende seizoenen de meidenteams

bijna veertig procent gerealiseerd. Fantastisch natuurlijk, maar

van voetbalvereniging ASVD in Dronten. We steken ze helemaal

ik vind erkenning voor ons als team en de trots op het gele-

in het nieuw: tenue, pak, jas en tas.”

verde werk vele malen belangrijker dan omzet. Ik wil de ogen
van onze medewerkers zien twinkelen.”

George vindt het belangrijk om, als ondernemers in de regio,
nauw samen te werken. “In Dronten zitten zoveel mooie

Personeel is goud waard, nu en in de toekomst. “Ik wil jongeren

bedrijven, ik ontdek er steeds meer. Laten we elkaar helpen

die moeite hebben om in de schoolbanken te leren, jongeren

als buren en de samenwerkingen met elkaar opzoeken. We

van een jaar of 17, 18 (vaak de drop-outs van nu genoemd), een

kunnen elkaar versterken en de aansluiting van onderwijs en

echte toekomst bieden. Heden met de grote tekorten aan huis-

werk verbeteren. Kennis delen, elkaar adviseren én het kritisch

vesting en de uit hand gelopen koop- en huurprijzen, kunnen

durven zijn op elkaar: alleen zo kom je verder, als regio en als

jongeren zich geen huis of onderkomen veroorloven, zeker niet

onderneming. Of zoals Johan Cruijff zou zeggen: voetballen is

met hun schamele salaris/uitkering. Ze moeten kunnen werken

heel simpel, maar simpel voetballen is het moeilijkste wat er is.”

en leren tegelijkertijd en een toekomstperspectief hebben. Wij

HANDEL & WANDEL 2 | 2022

25

BINNENKIJKEN CONNECT FASTENING

“Toegevoegde waarde is geen
toverwoord, dat moet je serieus
waar maken”

Connect Fastening wil vooral doorgroeien
Letterlijk van uit de kofferbak, met amper kennis van de markt - hij werkte voor een importeur in Amsterdam - begon hij zijn handel. Een goede tien jaar verder staan we in een prachtig bedrijfspand aan De Hunze. Een jonge ondernemer, Floris Diederiks, die nog lang niet klaar is met de ontwikkeling van zijn bedrijf,
sterk mentaal ondersteund door vader Frits, gelooft in een forse groei en wil ondertussen zijn kennis en
ervaring ter beschikking stellen aan andere ondernemers.
TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Bewust van de ‘booming’ business in de

Toegevoegde waarde

dat we ‘zo ver weg zitten’. In onze branche

bouwwereld is Diederiks scherp op nieu-

“We willen voor onze klanten een toege-

speelt afstand geen werkelijke rol, maar

we ontwikkelingen. Connect Fastening

voegde waarde zijn. Dat kan door goed

de beleving speelt wel mee. Daarnaast

heeft een range aan unieke producten

in te spelen op de behoefte in de markt.

kennen die vertegenwoordigers het land,

van met name het Deense merk Tjep

Nieuwe producten, maar ook bijvoorbeeld

de cultuur en de gewoonten.”

(Deens voor ‘snel’). “We zijn importeur

gedegen advies op maat en een goede

Floris kwam na zijn studie bedrijfskunde

voor de Benelux en echt nog bezig met

service. Goed klantcontact is voor mij

(in de avonduren) min of meer bij toeval

het veroveren van de markt. Tjep heeft

cruciaal. Persoonlijk contact, met de klant

in aanraking met het Deense merk. “Zij

unieke machines en heeft vooralsnog –

meedenken, zorgen of twijfels wegnemen

waren op zoek naar een importeur voor

we zijn een kleinere speler op de markt

en actief, maar vooral menselijk benade-

de Benelux. Dat zag ik wel zitten en,

– geen leveringsproblemen. Dat gegeven,

ren. Onze Belgische vertegenwoordigers

misschien een beetje overmoedig, pakte

samen met de uniciteit, kwaliteit en onze

zijn daarom ook Belgen, rijden in een auto

ik de uitdaging aan, leaste een auto (dank

marktbenadering geeft volop kans op

met Belgisch kenteken. Dat wordt ge-

aan Douwe de Beer die dit kon regelen)

groei.”

waardeerd. En voorkomt ook de gedachte

en begon letterlijk vanuit de kofferbak
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met verkoop aan groothandels. Dat ging

industrie (met als bijzonder onderdeel

goed en uitbreiding met accountmana-

de bevestiging van vloerverwarming).

gers en een opslagruimte volgde; aan de

In Dronten beschikken wij ook over een

Gouwe. Dat werd al snel te krap en toen

eigen reparatie- en onderhoudsafdeling.”

hebben we dus voor de Hunze gekozen.”

Ook is Connect Fastening importeur

Inmiddels wordt dit pand met 650 meter

van de Makita high pressure line. “Een

uitgebreid. Primair door de groei in het

systeem op 22 tot 23 bar, weer goed te

Tjep importeurschap, maar ook met het

combineren met de Tjep compressor

oog op doorgroei van de onderneming

voor 22 tot 23 bar (en slechts 65dB) met

met meer activiteiten.

30 meter slang (en volle druk op het
uiteinde). Die lijn heeft ten opzichte van

Uitbreiding

conventionele pneumatische tackers

“Tijdens als die ontwikkelingen is ook

een grote gewichtsreductie tot voordeel.

mijn vader, Frits, in het bedrijf gekomen.

Minder terugslag tijdens het schieten,

Hij is een enorme mentale steun en is

dus minder belasting op arm en pols.

wanneer het maar even kan ook in het

Revolutionair in de huidige markt.”

bedrijf aanwezig, we doen bijna alles
samen. En samen ontwikkelen we ook

Eigen merk

nieuwe activiteiten, zoals het leveren

Onder de merknaam Connect Fastening

van de supplies voor de machines en het

wordt een ‘eigen’ productgamma

zoeken van participaties. We zijn con-

aangeboden specifiek voor de Benelux

stant op zoek naar nieuwe uitdagingen.

markt. Floris: “De Benelux heeft specifie-

Dat doen we ook met de andere tak, een

ke wensen en kansen waaraan wij het

investeringsmaatschappij. Sinds 2019 en

merk Connect Fastening verbinden, dit

nemen’ ook even schrikken, zoals toen

gerelateerd aan bouw en industrie. We

naast de merken die wij als importeur

onlangs brand uitbrak bij de buren. “Wij

zijn daar mee actief door middel van ad-

voeren. In de verbinding met het merk

hebben daar niet echt last van gehad,

vies, professionele sturing en ‘live’ onder-

en de onderneming kiezen we ervoor om

maar zijn wel even wakker geschud. Als

steuning, dus meer dan alleen centjes.”

de merknaam als een zelfstandig merk

de ‘buurman’ in brand staat is dat zuur

Op dit moment is het importeurschap

te positioneren of als dual-branding. Dit

voor hem, maar leg je assurantiepolis

van Tjep echter de belangrijkste pijler

houdt in dat wij een bestaand merk ver-

er eens naast. Vaak wordt deze gecorri-

van het bedrijf.

binden aan de naam Connect Fastening,

geerd op basis van inflatie in plaats van

om de herkenbaarheid naar de afnemers

bouwkosten. Dat had bij ons dus echt

Tjep

te vergroten. In dat kader doen we ook

fout kunnen gaan, de bouwkosten zijn

“Tjep is gespecialiseerd in bevestigings-

aan Research en Development met

inmiddels een veelvoud van de inflatie

systemen, het merk is onderdeel van

studenten van Windesheim (product-

gestegen. Ik denk dat menig ondernemer

het Japanse Kyocera. Het productgam-

ontwikkeling), puur gericht op efficiency

hier niet bij stilstaat …”

ma bestaat uit gas- en pneumatische

producten voor de Benelux markt.”

tackers, vlechtmachines en compresso-

Tijd voor hobby

ren. Daarnaast is er een totaal assorti-

Brand bij de buren

Heb je nog tijd voor andere dingen dan

ment aan bevestigers voor de bouw en

Soms is het in de hectiek van ‘het onder-

het bedrijf? “Zeker wel, mijn oldtimers,
een Alvis en een Daimler, beiden Engels
en uit de jaren dertig. Die Daimler is heel
bijzonder, die is oorspronkelijk geleverd
aan de Prins van Monaco en is daarna de
halve wereld rondgereisd. En die Alvis,
daar heb ik jaren naar gezocht. Zijn er
ook niet zo veel van.”
Toch lijkt het gezien de drukke agenda
van Floris dat er niet zo heel veel meer
van zal komen als bij mooi weer een
toertochtje of een evenement bezoeken.
“Als dat lukt ben ik heel blij.”

HANDEL & WANDEL 2 | 2022

27

FOTO: JESSIE KAMP FOTOGRAFIE

PORTRET SYBIT SOFTWARE

SYBIT EN ZOETWATER:

Werk en hobby met ambities
Werk en hobby hebben voor Sieberen Sybesma een belangrijke factor gemeen: ambitie. Niet persé de ambitie om de beste te zijn, maar wel om iets goed te doen; in de ‘top’ willen fungeren. Gelijkertijd steekt ook
nuchterheid de kop op: niet alles is mogelijk, ken je beperkingen.
TEKST RUDOLPH POSTHUMUS

In het werk als software/applicatie pro-

Sieberen Sybesma had na zijn studie (IT)

voor mezelf te beginnen. Toen het besluit

grammeur heeft hij zichzelf beperkingen

weinig moeite met het vinden van een

was genomen, was het ook aanpakken

opgelegd: hou het kleinschalig. In zijn

werkgever. Om het echter naar je zin te

geblazen. Het eerste probleem waar ik

grote hobby muziek en zang spelen voor-

hebben, is er meer nodig, en waar zijn

tegenaan liep was een bedrijfsnaam.

al tijd en (h)erkenning een rol. Saillant de-

werkgever ‘groot’ wilde, vond Sieberen

Eerlijk zijn; de eerste letters van mijn

tail: werk en hobby worden beoefend met

het fijner om het wat kleiner te houden.

voor- en achternaam gebruiken was een

zijn broers: Ane Sybesma is compagnon

Hoewel doorgegroeid naar projectleiding,

‘no no’ Maar Sybesma it, afgekort ‘Sybit’

in Sybit en Jelle Sybesma is singer/song-

bleef het ‘grote’ hem tegenstaan. “Omdat

klonk niet zo gek. Dat is ondertussen

writer in Zoetwater. Die combinatie staat

ik niet zo van de risico’s ben, duurde het

ruim 15 jaar geleden. En in 2012 trad ook

garant voor een bijzonder dubbelleven.

nog even voordat ik de stap nam om

Ane, mijn broer, toe tot het bedrijf. We
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doen het nu tot volle tevredenheid zo’n

prutsen, ontdekken wat er aan bestaan-

En daar bleek duidelijk de onvoorspel-

tien jaar samen.” Beiden – ook Ane heeft

de software kan worden toegevoegd om

baarheid van de muziekwereld. “Waar

eerst in loondienst gewerkt - zijn vanuit

alles nog efficiënter te maken. Het is

we hoge verwachtingen van hadden,

de systeembeheerderszijde doorgegroeid

altijd maatwerk, het finetunen. Wij zijn

bleef succes uit, met enkele andere num-

tot (software)ontwikkelaar. Het eerste

experts op onderdelen.”

mers bereiken we veel meer publiek dan

project van hen samen vormde BHZNet.nl,

Iets specifieker: Sybit ontwikkelt kan-

verwacht. Leuk succes was een plaats op

een nieuwssite voor Biddinghuizen.

toorsoftware. “Alles, behalve de boek-

de NewMusicFridayNL-lijst van Spotify

houding. Zoals programma’s voor het

(een wekelijkse lijst met nieuwe muziek

Lokaal/regionaal

maken van offertes, een ordersysteem,

van Spotify, goed voor 250.00 volgers).”

‘We zijn er voor kleine en grote be-

voorraadbeheer, calculatiesysteem,

Naast het optreden op festivals en kleine

drijven in de buurt, ook al hebben we

postverzendsysteem, etc. Wat een bedrijf

podia (soms is een concert voor 10 aan-

inmiddels diverse klanten door het

ook registreert of administreert, in Excel,

dachtige luisteraars leuker dan voor 500

hele land. We richten ons met name op

Word of welk programma ook, dat kan

mensen in een rumoerige zaal) ging het

het ontwikkelen van (database)appli-

ook (en beter) in een databasepakket van

duo in december 2021 een Engelse studio

caties. Bijvoorbeeld voor verhuur van

Sybit.”

in om met onder andere de drummer

personeel, binnenkomende facturen,
registratiesystemen en administratieve
registratiepakketten. Soms met een link

“Klein en overzichtelijk,
ook in de muziek”

van Mumford & Sons en de blazerssectie van Bear’s Den een EP met de titel
Londen op te nemen.

(schrijven) we zelf. Wat wij maken draait

De andere zijde

in feite allemaal om de onderliggende

Waar Sieberen de kost verdient met

database. Simpel uitgelegd bouwen wij

broer Ane, daar oefent hij zijn hobby

programma’s om data te kunnen bekij-

uit met zijn andere broer: Jelle. Hoewel

ken, vaak als aanvulling op of uitbrei-

ook in die hobby – muziek - een zekere

ding van bestaande software.”

ambitie een grote rol speelt.
Als leden van de vermaarde feest-

FOTO: MISCHA MASSINK

richting facturatie. De software maken

Wereld van Excel en Access

band Zeldzaam - ooit hoofdact op de

“In feite is ieder bedrijf een potentiële

Meerpaaldagen – worden ze alom

klant. Grote bedrijven werken vaak al

gewaardeerd. Sinds 2017 vormen Jelle en

met een ‘groot’ of algemeen systeem. Wij

Sieberen echter ook het duo Zoetwater

bouwen de toepassingen voor speci-

en timmeren als zodanig aan de weg.

fieke ideeën. Dat kan twee kanten op

Sieberen: “Zeldzaam is een feestband,

werken. Of het is een op zichzelf staand

maar met rock-inslag. De band staat

programma, of het is een toevoeging op

nu – ook door Corona – op een laag pitje.

“Drie melancholische Nederlandstalige

bestaande automatisering. Bijvoorbeeld

Ricardo Dijkstra stopte, waarop ik de

liedjes. De eerste single ‘Niets’ is sinds

het aanmelden van postpakketjes. Ons

basgitaar overnam, Pieter Leendertse

18 maart te beluisteren via de bekende

werk is vooral gericht op automatisering

ging solo, en ondertussen vormde ik met

streamingplatformen en onze site (zoet-

en het verbeteren van bedrijfsprocessen.

Jelle ook een duo. In het genre dat ons

water.net). En op 20 mei jl. is ‘Wereld’

Vaak liggen bestaande werkzaamheden

het meest aanspreekt. Tweestemmig,

gelanceerd. Het derde nummer volgt

met Excel of Acces aan de basis van wat

begeleid door gitaar, akoestische folk,

medio juli.

wij ontwikkelen. Wij zetten kennis in

eigen werk. Nederlandstalig, melan-

We hebben daar gewerkt met producer

plaats van een product in de markt.”

cholische muziek. Teksten- van de hand

Ian Grimble, een gigantische ervaring,

van Jelle - waar je als midlifer of oudere

duidelijk een stap hoger dan waar we

Bedrijfsspecifiek

jongere mee te maken hebt. De num-

stonden, ik denk dat we nu tegen de

Ane: “Een standaardpakket heeft tot

mers zijn geïnspireerd op een breed scala

Nederlandse subtop aan schuren, al

nadeel dat er veel uren gaan zitten

aan singer-songwriters, indie-, folk- en

komen er voor een doorbraak meer

in het upgraden en aanpassen om de

rockmuziek, denk aan Bear’s Den, Bon

factoren om de hoek kijken. De nummers

nieuwste ontwikkelingen bij te hou-

Iver, Damien Rice en Simon & Garfunkel,

zijn bijvoorbeeld nog niet door de ra-

den, dat leidt ook automatisch tot min

maar dan in het Nederlands.”

diostations opgepikt. En je moet er hard

of meer algemene toepassing, terwijl

De optredens sloegen aan, met tot gevolg

voor werken (en dat doen/kunnen we

wij bedrijfsspecifiek werken. Wij zijn er

deelname aan festivals, maar ook ver-

niet altijd), maar diep in ons hart willen

goed in om een beetje te ‘pielen’ en te

schillende singer/songwriter contests.

we dat best wel.”

HANDEL & WANDEL 2 | 2022

29

Advies en Kies

Surplus Select BV

VERZEKEREN IS EEN KEUZE

GEBRUIKTE MACHINES VOOR DE
PROCESINDUSTRIE

www.adviesenkies.nl

aankoop | verkoop | voorraad

Huijbregts Automatisering

Gemeente Dronten

Van der Marel Producties

FULL-SERVICE ICT SPECIALIST

DRONTEN GEEFT JE DE RUIMTE

MEER DAN MOOIE WOORDEN

www.j-h.nl

www.dronten.nl

www.vandermarelproducties.nl

Romijn Financieel Advies

Bureau LWPC

Maatwerk Steigerhout

HYPOTHEKEN | VERZEKEREN

VERBINDT MENSEN

AMBACHTELIJK OP MAAT GEMAAKT

romijnfinancieeladvies.nl

www.lwpc.nl

www.maatwerksteigerhout.nl

Van Werven

Studio Windtkracht

SwifterwinT

INFRA EN RECYCLING
CONTAINER VERHUUR

VORMGEVING & FOTOGRAFIE

GROENE ENERGIE IN
DE EIGEN OMGEVING

www.vanwerven.nl

www.studiowindtkracht.nl

www.swifterwint.nl

ANNO2000

Solidmoves

10 voor je dag

ONTWERPERS & HOVENIERS

WERVING & SELECTIE
BEMIDDELING IN VASTE BANEN

DAGVOORZITTER EN
PRESENTATIECOACH

www.anno2000tuinen.nl

www.solidmoves.nl | 06 40760628

www.10voorjedag.nl

Uw Slijter van Gils

JAM marketing

AH Jan Schuurhuis

SPECIALIST IN BIER, WIJN
EN GEDISTILLEERD

MARKETING & COMMUNICATIEADVIES

BIDDINGHUIZEN

www.slijterijvangils.nl

www.jammarketing.nl

AH Swifterbant

HairWish

AVAQ

DE BESTE SUPER IN DE BUURT

PROFESSIONELE HAARWERKEN

GRIP OP RISICO’S

www.hairwish.nu

www.avaq.eu

STUDIO FL!NDER

Sybit

EQUESS bestaat 5 jaar

VORMGEVING & RECLAME

SOFTWARE OP MAAT

PERSONAL COACHING | CORPORATE
COACHING | HR ADVIES

www.flinder.nu | 06 13780333

www.sybit.nl

www.equess.nl

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

D U U R Z A A M I N S TA L L E R E N V O O R D E Z A K E L I J K E M A R K T

ONZICHTBAAR EN ONMISBAAR
Installaties staan doorgaans niet in het
zicht, maar ze zijn onmisbaar. Want
voor het functioneren van een bedrijf
is energie nodig. Voor de een wat meer
dan voor de ander.
Wij voelen ons thuis in alle markten.
Verwarming of klimaatbeheersing
nodig? Of juist databekabeling en
beveiligingssystemen?

Bel ons op 0321 – 38 60 60 of mail ons op info@wouda.nl en vertel
ons uw behoefte. Wij denken graag met u mee.

