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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.



Handel & Wandel is een uitgave van OVDD. Niets uit 
deze uitgave mag worden overgenomen, opge-
slagen en/of verspreid op welke wijze dan ook 
zonder voorafgaande toestemming van OVDD. 
OVDD, redactie en de medewerkers aan Handel & 
Wandel zijn niet aansprakelijk voor schade van 
welke aard ook als gevolg van onjuistheden in deze 
uitgave of in verband met het gebruik van deze 
uitgave. OVDD, redactie en medewerkers zijn niet 
verantwoordelijk voor handelingen van derden 
welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van 
deze uitgave. Redactie heeft het recht om inge-
zonden materiaal zonder kennisgeving vooraf 
geheel of gedeeltelijk te publiceren. Stelt u geen 
prijs op het ontvangen van de Handel & Wandel, dan 
kunt u dit doorgeven via info@ovdd.nl.

Handel & Wandel is een uitgave van 
OVDD en wordt gratis verspreid 
onder alle ondernemers in de 
gemeente Dronten. Verschijning 
viermaal per jaar in print in een 
oplage van 2.650 exemplaren.

UITGEVER
OVDD
info@ovdd.nl
www.ovdd.nl

Dagelijks bestuur OVDD
Alette van de Berg, voorzitter
Lyda Winata, secretaris
Bert Westland, penningmeester
Barend Jan Kroese, vicevoorzitter

Algemene bestuursleden OVDD
Harry de Jong
Michiel Tietema
Ferdinand Zomerman

REDACTIE
Hoofdredactie
Carien van der Marel  
Van der Marel Producties
Eindredactie
Rudolph Posthumus 
Conferant tekst en meer ...
Redactieleden
Alette van de Berg, OVDD
Huib Veldhuijsen, Gemeente Dronten
Medewerkers
Dirk Visser, VWA digital agency 
(gastblog)
Inzenden kopij 
nieuwstips@handelenwandel.info

CONCEPT & DESIGN
Fransje van Kooi - Leering
FLINDER Reclamestudio

FOTOGRAFIE 
Mischa Massink
Fotostudio Wierd

TRAFFIC MANAGEMENT
Janke Boerman
JAM Marketing

SALES
Marco Meijer (Kerremans Makelaardij)
adverteren@handelenwandel.info

DRUKWERK
Drukkerij Zalsman, Zwolle

VERSPREIDING
Varenhof, Harderwijk

50 JAAR
GEMEENTE 
DRONTEN

PIONIEREN TOEN 
& PIONIEREN NU

Voeten uit de klei

Dit is een speciale editie van Handel & Wandel. Geen 

serieus thema-nummer, maar een uitgave met de blik 

op Pionieren Toen en Pionieren Nu. Met de voeten in 

de klei of de voeten uit de klei.

Een blik op vijftig jaar ondernemen in de gemeente 

Dronten. Een jubileum dat stilletjes aan de ingezete-

nen is voorbij gegaan. Maar toch een jubileum dat 

in onze ogen aandacht verdient. Niet in de vorm van 

een terugblik op vijftig jaar gemeente, of jubilerende 

ondernemers, ook niet in de vorm van bekende 

Drontenaren die hun woordje doen. 

Wij brengen een editie met verhalen van meerdere 

generaties in een bedrijf, van oud-winkeliers, van 

winkeliers en hun opvolging en van kersverse 

ondernemers die op hun manier pionieren in het jonge 

Dronten. En we blikken terug op het ontstaan van 

onze succesvolle vereniging begin deze eeuw.

Redactie Handel & Wandel
December 2022.
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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

Slump Catering & Events • 0527 27 43 27 • welkombijslump.nl

Bekijk onze
bedrijfsfilm 

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

DE BUURMAN
RESTAURANT & FEESTEN

LUNCHEN
VERGADEREN

FEESTEN
DINEREN

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

Donker Groen heeft een allesomvattende 

aanpak: we adviseren, ontwerpen, leggen 

aan en onderhouden. Groen zit in ons hart.

Totale
ontzorging.



VOORWOORD

‘Pionieren’; een woord dat onlosma-
kelijk verbonden is met de polder. 
Een werkwoord dat volgens de Dikke 
van Dale niet eens bestaat. Een 
‘polderpionier’ is voor mij echter een 
begrip met grote betekenis. Ik moet 
denken aan een soort oermens, een 
ontginner, een mens met een grote 
wil om iets te bereiken. Overigens 
is het geen Flevolands woord. 
‘Polderpionier’ is afkomstig uit de 
Wieringermeer; de eerste droog-
legging van Nederland. In de loop 
van de jaren is een onverbiddelijke 
relatie ontstaan tussen ‘polderpio-
nier’ en Flevoland.

De Dikke van Dale kent het woord 
pionieren dus niet. Wie zoekt op 
‘pionier’ vindt één betekenis: baan-
breker. Wikipedia breidt dat uit: ‘Een 
pionier is iemand die als een van de 
eersten een bepaald gebied betreedt, 
zodat hij daar zijn weg moet vinden 
zonder gebruik te kunnen maken 
van de ervaring van anderen.’ www.
woorden.org omschrijft het als ‘als 
eerste iets moeilijks of gevaarlijks 

ALETTE VAN DE BERG
VOORZITTER OVDD

doen, zodat anderen het daarna ook 
kunnen doen’. Daar de Van Dale nog 
steeds het meest erkende meester-
werk is, houden we die betekenis 
aan: baanbreker. Kijk, daar kan ik iets 
mee!

Wanneer we die betekenis aan-
houden, wordt de insteek van deze 
uitgave van Handel & Wandel 
duidelijk: ‘Pionieren toen en nu: 
voeten in de klei’. Aanleiding is de 
instelling van de Gemeente Dronten, 
dit jaar vijftig jaar geleden. Een 
gegeven waar (gemiste kans?) niet 
veel aandacht aan is besteed, met als 
uitzondering een door de gemeente 
georganiseerde ontbijtsessie voor 
een select gezelschap van onderne-
mers.

Vijftig jaar ondernemen in de 
gemeente Dronten. Ik denk aan 
vijftig jaar innoveren, vijftig jaar 
groei, vijftig jaar baanbrekend 
(ondernemers)werk. 

Voeten in de klei

REAGEREN?  VOORZIT TER@OVDD.NL

Voor de ondernemers van toen: 
“Je gaat de polder in, wat moet je 
daar? Er was niks…” Ina van der Vlis 
verwijst hiernaar in het interview 
dat wij met haar, haar man en de 
nieuwe eigenaren van hun bedrijf 
hadden. 

Voor ondernemers van nu: “Alles 
is er, benut de mogelijkheden, de 
ruimte en de faciliteiten.” Op zoek 
naar de pioniers van nu kwamen wij 
uit bij TrendingTea, opgericht door 
twee jonge Drontenaren. Zij hebben 
de keten in hun markt doorbroken. 
Baanbrekend!

Met veel plezier hebben wij deze 
editie van Handel & Wandel voor 
u gemaakt. Wat mij betreft een 
bewaarexemplaar.

“Je gaat de polder in,
 wat moet je daar? 

Er was niks…”
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De kogel is door de kerk. Verkocht of toch die bedrijfsleider 
waarbij de onderneming in de familie blijft? Bij de tweede 
optie moet je snel schakelen. Er is een wetsvoorstel om de 
bedrijfsopvolgingsregeling stevig te versoberen vanaf 2023. 
Dat kan bij toetreden van jullie kind zeer grote gevolgen 
hebben voor de te betalen schenkbelasting.
Mocht het overdragen van een deel van de zeggenschap 
van jouw onderneming je daarin tegenhouden; dat is 
eenvoudig op te lossen en daar kan de accountant je mee 
helpen.

Bij verkoop
Verkoop vraagt om een aantal keuzes. Kan de koper in één 
keer betalen? Een deel lenen zou kunnen. Je moet ech-
ter wel direct afrekenen over de totale koopsom en loopt 
daarnaast risico dat de koper kopje onder gaat voordat hij 
zijn schuld heeft afbetaald. Direct afrekenen kan voorkomen 
worden door een deel winstafhankelijk te maken, maar als 
het slecht gaat krijg je niets. Bij het verstrekken van een 
zakelijke lening heb je dan in ieder geval nog een aftrekpost 
voor de belasting.  

DE SPECIALIST

ADVERTORIAL

Stakingslijfrente
Voor het uitstellen c.q. ver-
lagen van de belastingdruk 
zijn er ook nog opties. Meest 
bekende is de stakingslijf-
rente. Voordeel hiervan is 
dat een deel uit de hoogste 
belastingschijf in het jaar van 
staken, doorgeschoven wordt naar het jaar waarin de lijf-
rente tot uitkering komt en daarbij, als het goed is, in de lage 
schijf terecht komt. De andere opties? Kom in gesprek!

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

Countus
t  06 – 22 00 60 04
e  j.woudstra@countus.nl 
i www.countus.nl

GEEN OPVOLGER… ALLES NAAR 
DE BELASTINGDIENST? 

Nederlands Woning Waarde Instituut



VAN DE BESTUURSTAFEL

BEDANKT  Dank aan allen die de enquête over netcongestie (energievraagstuk) hebben ingevuld. 

Deze is door alle bedrijfskringen in de provincie onder haar leden uitgezet. Wij hebben waardevolle input 

teruggekregen. Zo pakken wij de suggestie op om in gesprek te komen met Energie Expertisecentrum 

Flevoland (EEF). Deze instelling heeft aangeboden OVDD-leden te helpen in de energiestransitie.

UPDATE ENERGIE  Intussen heeft de voorzitter aan meerdere overleggen met VNO*NCW Midden, 

de overige vijf bedrijfskringen en de provincie Flevoland deelgenomen. Bij elke vergadering stond de 

energiecrisis bovenaan de agenda. Er is onder meer gesproken over gebrek aan capaciteit op het net, 

dit raakt niet alleen nieuwe bedrijven die zich willen vestigen, maar ook bestaande ondernemingen die 

hun bedrijfsactiviteiten willen uitbreiden. De suggestie is gedaan om overcapaciteit van het ene bedrijf 

te kunnen leveren aan de buurman, echter dit heeft enige voeten in de aarde en vraagt medewerking en 

inzet van de netbeheerder. De contacten met de netwerkbeheerder worden gelegd. Loopt u als onder-

nemer vast op dit gebied? Klop bij ons aan. Uw probleem kunnen wij als ondernemersvereniging niet 

direct oplossen, maar wij hebben wel de contacten met stakeholders, maak hier gebruik van. 

OVDD behartigt de belangen van ondernemers.

AFSCHEID EDWIN HELMANTEL Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 1 december namen 

wij afscheid van bestuurslid en voormalig voorzitter Edwin Helmantel. De huidige voorzitter heeft Edwin 

bedankt voor alle tijd, know how en energie die hij beschikbaar heeft gesteld aan het werk van de OVDD. 

GENOMINEERDEN DETAILLIST EN ONDERNEMING VAN HET JAAR BEKEND   

Tijdens de businessmeeting op 1 december jl. in de Rede van Dronten heeft de jury de genomineerden 

van de verkiezing TOP Onderneming van het Jaar 2022 en Detaillist van het Jaar 2022 bekend 

gemaakt. In de categorie Detaillist van het Jaar 2022 zijn dat Bed & Breakfast De Kandelaar uit Bidding-

huizen, HairWish uit Dronten en Klamer Fietsen uit Biddinghuizen. Naar de titel TOP Onderneming van het 

Jaar 2022 dingen mee Flipse Makelaardij o.g. B.V. uit Dronten, Metafoor Vastgoed en Software uit Dronten 

en Mooiwater uit Dronten. De categorie Talent van het Jaar vervalt ditj jaar omdat er te weinig voordrach-

ten zijn binnengekomen. Tijdens het OVDD Nieuwjaarsfeest worden de winnaars bekend gemaakt. Het 

feest wordt gehouden op zaterdag 7 januari 2023 in de Meerpaal in Dronten. Het belooft een sfeervolle 

avond te worden. Mis het niet! Boek nu alvast uw tickets via ovddnieuwjaarsfeest.nl.  

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS OVDD introduceert een nieuwe manier om als onderne-

mers onderling kennis uit te wisselen. Leden krijgen de kans om een workshopavond aan te bieden 

waarin kennis of een vaardigheid wordt overgedragen. Denk aan een PR bureau dat deelnemers leert 

om een persbericht te schrijven, een inkooporganisatie die vertelt hoe schakels in een keten werken of 

een administratiekantoor dat aanleert hoe je de btw-aangifte het beste kunt voorbereiden. In het nieuwe 

jaar kunt u zich als organisator of deelnemer online aanmelden. Wij kijken uit naar een aantal interes-

sante workshopavonden! Tot slot wensen wij u een mooi uiteinde en een goed begin van het nieuwe jaar! 

Het bestuur  

Op de agenda

Jubilea/Lustrums

Nieuwe leden
DRONTEN
Hypotheek Visie Dronten
Marcel Hanswijk

Pre Work B.V.
Murat Boyama 

Suydersee Mediation
Seline van Andel

H-Projectworks
Michel Houtman

Extin BV / Flevo Techniek
T. Mulder

BIDDINGHUIZEN
Bart Agro Mechanisatie
Bart van Engelen

GENEMUIDEN
VWC Groep
Jan de Vries

JANUARI
7 januari OVDD Nieuwjaarsfeest 
 en Verkiezing 
 Onderneming van
 het Jaar 2022
12 januari Bestuursvergadering

FEBRUARI
2 februari Bedrijfsbezoek 
 Ondernemers 
 voor Ondernemers

MAART
2 maart Kwartaalborrel

Een aantal jubilea en lustrum-
vieringen kwam ons ter ore. 
Wij feliciteren van harte:

Rose Hairstyling 30 jaar
Ikas  25 jaar
KeJe 20 jaar
HerstelVitaal 10 jaar

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

Vragen, suggesties, opmerkingen? 
Laat het ons weten: info@ovdd.nl

NIEUWS VAN DE REDACTIE
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ADVERTORIAL

“De krukken in onze kantoortuin z� n alt� d bezet”     
“Een van onze opdrachtgevers bestelde niet zo lang 
geleden dertig bureaustoelen en dertig hoog-laag 
bureaus. Ik stelde voor om daar zes losse krukken uit onze 
Classic Collectie zadelkrukken b�  te doen, gewoon los, 
voor erb� . Niet veel later kreeg ik een mooie reactie van 
diezelfde klant: jullie krukken z� n een succes, ze 
z� n alt� d bezet”, vertelt Erwin Hammer, eigenaar b�  Firm-
seats uit Dronten.

Sassenpoort 8, Dronten  
info@fi rmseats.nl  www.fi rmseats.nl

“De actieve houding is het geheim. De krukken die w�  leveren z� n 
niet alleen in hoogte verstelbaar, maar ook het zitvlak (het zadel) is 
te verstellen en al rollend op wielen pakt iedere medewerker hem 
er zo b� . Dit is dus een compleet andere beleving dan de klassieke 
bureaustoel.” Erwin Hammer is bevlogen. Met liefde spreekt h�  
over de kruk waar het voor Firmseats in 2019 allemaal mee begon. 
“Dest� ds was ik met Firmwork verschillende bedr� ven aan het 
begeleiden en deed ik Firmseats ernaast. Ik had een eenvoudige pizza 
bestel website gekocht en omgebouwd tot webshop, dat was het 
begin. Daarna volgde de verkoop aan de consument via onder andere 
Bol.com. Sinds het begin van 2021 heeft Firmseats een professio-
naliseringsslag doorgemaakt en richten we ons naast online klanten 
ook op de zakel� ke markt met de focus op de veeleisende medische 
sector. Rowin de Vries heb ik gevraagd als verkoper en samen sparren 
we over de te nemen stappen. We komen allebei uit Dronten en Firm-
seats is gevestigd aan de Sassenpoort op bedr� venterrein de Poort 
van Dronten. Met andere woorden: w�  z� n een oer-Drontens bedr� f 
en… nog lang niet klaar!”  

BETAALBAAR
Naast de medische sector levert Firmseats ook krukken aan kantoren, 
salons, scholen en werkplaatsen. Het assortiment bestaat uit zadel-
krukken en tabouretten (recht zitvlak), met en zonder ondersteuning 
in de rug. Hammer: “Onze krukken z� n betaalbaar. De losse onder-
delen – allemaal high-end – kopen w�  rechtstreeks in b�  de bron, 
fabrikanten in Duitsland, Italië en Azië.  De kruk bestaat grofweg uit 
een kruisvoet, gasveer en een zitvlak. Omdat we groot inkopen, de 
onderdelen komen binnen in containers, is er niet alleen een pr� s-
voordeel, maar ook weinig verpakking. Wat daarnaast scheelt in de 
kosten, is het ontbreken van dealers die veel marge vragen en het 
liefst een hele nieuwe kruk verkopen. Dat is niet duurzaam. W�  willen 
een kwaliteitskruk met een lang leven. Mocht er onverhoopt een 
onderdeel tussent� ds kapotgaan, dan is alles gewoon te vervangen. 
W�  verlengen met liefde de levensduur van onze kruk.”

KWALITEIT
VOOR KANTOOR

DICHTB� 
IN DRONTEN

 BEL (0)321 38 51 79

ISALA ZWOLLE
Naast het actief zitten, is mensen bl�  maken een kracht van Firm-
seats. “Zo hebben we onlangs b�  onze vast klant, het Isala ziekenhuis 
in Zwolle, een ‘proefwinkel’ voor verpleegkundigen ingericht. Z�  
mochten een dag proef-zitten op krukken, baliekrukken en anesthe-
siestoelen. De medewerkers z� n zo dankbaar dat je ze helpt. En na 
zo’n dag weten w�  hoe ons assortiment eruit moet zien.”

VAN KRUK NAAR WERKPLEK
Intussen staat Firmseats voor meer dan een onverwoestbare kruk die 
het leven voor velen actiever maakt. De Vries: “Sinds enige t� d leveren 
we ook complete werkplekken, die bestaan uit hoog-laag bureaus, 
bureaustoelen, losse krukken en een verantwoorde manier van het 
wegwerken van de bekabeling van desktops. En juist met deze 
artikelen willen we ons lokaal ook profi leren. Hoe f� n is het wanneer 
je dichtb�  huis het meubilair kunt bek� ken en advies kunt inwinnen. 
Lokaal wil je natuurl� k 100% tevreden klanten. En, dat kan met snelle 
en goede service. B�  alles wat we ontwikkelen, bl� ft ons uitgangs-
punt gezondheid en beweging. Therapeuten weten dit allang, nu alle 
werkgevers nog.”



NIEUWS VAN DE REDACTIE

Het was op een zakelijke bijeenkomst 

dat Mark Hogendorf en Niels Dubbeldam 

van assurantiekantoor Advies en Kies 

in gesprek raakten met Ilse Bosland. 

“Wanneer ga jij het kantoor van je vader 

overnemen?”, vroeg Mark. Ilse liet niet veel 

los en zei alleen: “We houden contact.” 

Twee dagen later belde Niels haar op en 

kwam het tot een afspraak met haar vader, 

Rob Bosland. De goede gesprekken en onder-

handelingen die daarop volgden, resulteerden 

erin dat Bosland onlangs zijn verzekeringspor-

tefeuille heeft overgedragen aan Advies en Kies. 

De vestiging in Dronten gaat nu verder onder de 

naam Advies en Kies Bosland. Mede-eigenaar 

Mark Hogendorf: “Destijds hebben klanten 

bewust voor Rob gekozen, zijn persoonlijke 

en nauwkeurige manier van werken, sprak hen 

aan. Wij gaan ervoor zorgen dat zijn bedrijfsfi -

losofi e wordt voorgezet en daar zal naast het 

bestaande team van Advies en Kies ook Ilse 

Bosland een belangrijke bijdrage aan leveren.” 

Het kantoor is specialist op het gebied van 

verzekeringen voor de agrarische sector, het 

mkb en particulieren. Voor ondernemers, onder 

wie ook zzp-ers, is er tevens expertise in huis 

op het gebied van arbeidsongeschiktheids-

verzekeringen (AOV) en ziekteverzuim. De hypo-

theek- en levensverzekeringsportefeuille is door 

Bosland overgedragen aan Romijn Financieel 

Advies. De hypotheekspecialisten Michiel en 

Marcel Romijn en Paul Roos kunnen het 

team van Advies en Kies Bosland ondersteu-

nen wanneer klanten een hypotheek, lening, 

belegging of spaarplan willen regelen. Marcel: 

“Wij werkten al twee jaar intensief samen met 

Rob en verstaan elkaar bijzonder goed. Ook wij 

houden het graag persoonlijk, dus loop gerust 

bij ons binnen voor informatie of een kop koffi e 

aan het Spaarne 37.”

“Persoonlijke klantbenadering Rob Bosland voortzetten” 

Polderzoom stopt met 
‘dit prachtige ambacht’

Aart van den Hoorn en Goof Visser 
blijven continu verbeteren

Ard van Wees, eigenaar van kaasboerderij 

De Polderzoom aan de Elburgerweg, heeft 

bekend gemaakt dat na meer dan een halve 

eeuw boerenkaas maken, ‘dit prachtige 

ambacht per 31 december 2022 gaat stop-

pen’. Ook de boerderijwinkel zal die dag 

voor het laatst open zijn. Voor Van Wees is 

boerenkaas maken topsport, dat na ruim vijf-

endertig jaar fysiek zijn tol eist. Hij kiest nu voor 

zijn gezondheid en daarbij komt dat er geen 

bedrijfsopvolger is. ‘Vandaar deze moeilijke 

beslissing’, schrijft Van Wees op zijn website. 

“Dit is een moeilijk, maar in onze ogen ook 

moedig besluit. Wij wensen Ard en zijn 

vrouw alle goeds toe voor de toekomst. De 

Polderzoom is in maart 2023 uitgeroepen tot 

TOP Onderneming van het Jaar 2022. Kroon op 

zijn werk wat ons betreft!” aldus Carien van der 

Marel, namens de redactie.

Flevo’s Mannenkoor geeft jubileumconcert in Kerstsfeer 

Dit jaar bestaat het Flevo’s Mannenkoor 50 jaar. Als slotakkoord van dit jubileum 

verzorgt het koor op 26 december een concert in Kerstsfeer in theater de Meerpaal. 

Het koor staat al vele jaren onder de bezielende leiding van dirigent Paul Michèl Tijssen. 

Na drie lange jaren van afwezigheid kunnen zij hun muzikale hart weer laten spreken met 

een gevarieerd programma dat past in de tijd van het jaar en het 50 jarig jubileum van koor. 

In oktober ontving Rianne Jacobs-Schouten, eigenaar van dTLS. een mail van Perry 

Feenstra, hoofdredacteur van het Financiële Dagblad.Daarin werd vermeld dat dTLS. is 

uitgeroepen tot FD Gazelle 2022. dTLS. blijkt één van de snelst groeiende bedrijven in 

Nederland te zijn en heeft daarmee het predicaat FD Gazelle 2022 in de regio West en cate-

gorie klein verkregen. Criteria zijn onder meer een omzetgroei van de voorgaande drie jaar 

van minimaal 20%, met een winstgevend afgesloten laatste jaar. Op 22 november werd de 

ondernemersprijs van het Financieel Dagblad tijdens een feestelijke bijeenkomst uitgereikt.

dTLS. is FD Gazelle 2022

Onlangs ontvingen Aart en Goof (o.a. Heeren XVII) het 

certifi caat behorende bij de Lean6-Sigma Black Belt. 

Op dit moment de hoogst haalbare kwalifi cering op dit 

gebied. Het offi ciële tintje vond plaats in België, waar de 

Belgische minister van plattelandsontwikkeling het certi-

fi caat persoonlijk uitreikte. Maar het echte feestje werd 

eerder gevierd, samen met de andere cursisten en de 

vanuit bouw georiënteerde lectoren én projectleiders onder leiding van ISO gecertifi ceerde 

Black Belt, en continue verbeteraar, trainer Robert Thonissen van IKMW en part time profes-

sor van KU Leuven. In de Lean Six Sigma opleidingen leert men methoden en technieken om 

problemen in processen op te sporen, te analyseren en te verminderen. Daarbij leer je ook 

om de verbeteringen door te voeren met de medewerkers in de betreffende organisatie.

Flevo’s Mannenkoor geeft jubileumconcert in Kerstsfeer 

Dit jaar bestaat het Flevo’s Mannenkoor 50 jaar. Als slotakkoord van dit jubileum 

verzorgt het koor op 26 december een concert in Kerstsfeer in theater de Meerpaal. 

Het koor staat al vele jaren onder de bezielende leiding van dirigent Paul Michèl Tijssen. 

Na drie lange jaren van afwezigheid kunnen zij hun muzikale hart weer laten spreken met 

een gevarieerd programma dat past in de tijd van het jaar en het 50 jarig jubileum van koor. 

ADVERTORIAL
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Van Handel & Nijverheid naar OVDD

TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Toen in 1973 de ‘industrieterreinvereniging’ als afdeling van het overkoepe-

lende Handel & Nijverheid Flevoland, rayon Dronten, werd opgericht, kreeg 

iedere afdeling een eigen bestuur. In die tijd niets bijzonders, de dorpen waren 

volop in ontwikkeling en het aantal vestigingen groeide gestaag. Bovendien 

wilde eenieder het beste voor zijn dorp. En zo ontstonden er drie bedrijfskrin-

gen binnen de kersverse gemeente (1972). Een ontwikkeling die tot rond de 

eeuwwisseling stand zou houden.

“Ik heb voor de functie van 
bestuurslid voor Bedrijfskring 

Dronten nog moeten solliciteren. 
Dat is nu wel anders”

Er is dan één Vereniging Handel en 
Nijverheid, de overkoepelende vereniging 
voor drie bedrijfskringen en vier winke-
liersverenigingen (Dronten-zuid func-
tioneerde toen ook al separaat). Boven 
Handel & Nijverheid hingen toen ook nog 
MKB/VNO en NCW. Het was een inge-
wikkeld geheel met veel subcommissies. 
En, alle afdelingen bij elkaar geteld, met 
meer dan 25 ‘bestuurders’. Een organi-
satie die in de jaren 90 begint te kraken. 
Dubbele vertegenwoordigingen, soms 
drievoudige overlegsituaties met bijvoor-
beeld de gemeente, onduidelijkheden 
over gezamenlijke belangen. Dit duurt 
voort tot eind jaren 90, het moment 
waarop er stemmen opgaan over samen-
voeging van de bedrijfskringen om zo tot 
een slagvaardiger geheel te komen.

Uitdaging

1999. Goof Visser is voorzitter van 
Bedrijfskring Dronten en initieert 
samenwerkingsgesprekken om samen-
voeging van de afdelingen te onder-
zoeken. “Dat vond ik leuk, een uitda-
ging, ik stond ook volledig achter die her-
vorming. Het was allemaal behoorlijk 
onoverzichtelijk. We wisten niet meer 
goed welke bestuurders onze leden ver-
tegenwoordigden namens de bedrijfs-
kring, dus samenvoegen was evident, 
inclusief het verwijderen van een tus-
senlaag; er waren te veel subcommis-
sies en afvaardigingen.” Namen wil Goof 
niet noemen. “Iedereen heeft naar eer 
en geweten gehandeld, vrijwillig en vol 
overtuiging. Daar moet je respect voor 
hebben en houden. Of het goed of iets 
minder goed was, laat ik in het midden, 

Dus de lokale busreisjes bleven bestaan. 
De besturen van de drie bedrijfskringen 
zijn vervolgens unaniem akkoord gegaan 
met de samenwerking, hetgeen uitein-
delijk geresulteerd heeft in 1 vereniging. 
Ik ben van mening dat we (dit komt op 
conto van de drie voorzitters) daarna een 
knettergoed bestuur voor de samenwer-
kende bedrijfskringen Dronten wisten te 
realiseren. Maar dat was maar het begin, 
want toen moest Handel & Nijverheid 
worden opgeheven en de nieuwe club 
worden opgericht. En wat ging er gebeu-
ren met de winkeliersverenigingen? Voor 
de kleine kernen bleek dat niet zo’n pro-
bleem, de meeste ondernemers waren 
daar ook lid van de bedrijfskring.”

Winkeliers

“Er is in die tijd nadrukkelijk geprobeerd 
om ook de winkeliersvereniging Dronten 
erbij te krijgen, maar we kregen het ge-
woon niet voor elkaar om met de juiste 
groep om tafel te komen. We zijn er een 
half jaar druk mee geweest, totdat er een 
nieuwjaarstoespraak volgde die bij die 
vereniging kwaad bloed zette. Conclu-
sie op dat moment: totale samenvoeging 
mislukt! We zijn desondanks met een 
20-koppig bestuur doorgegaan en zijn 
twee jaar bezig geweest als ‘samenwer-
kende bedrijfskringen Dronten’. Ik zag 
het als onze taak om activiteiten te initi-
eren die voor samenwerking en ‘verbroe-
dering’ zouden zorgen.”

Businessborrel

“Dat werd dus onder meer het uitbrei-
den van de businessborrel, ooit opge-
start door Bedrijfskring Dronten. In de 
Meerpaal, hartstikke goed idee, mooie 
locatie. Zo ook toen we naar elke eerste 
donderdag van de maand voorafgaand 
aan de samenwerking, in augustus gin-
gen. We zaten echt gezellig alleen in de 
zon op het terras … Maar ik ben over-
tuigd van het feit dat je met dit soort 
dingen een lange adem moet hebben, 
dus blijven organiseren; doorzetten. Het 
heeft twee jaar geduurd en toen gin-

dat is geschiedenis; tijden veranderen. 
We stonden voor het voldongen feit dat 
er gewerkt moest worden aan één ver-
eniging, waar alle drie afdelingen, en 
het liefst ook nog met de winkeliersver-
enigingen, deel van uit wilden maken. 
Met één daadkrachtig bestuur.”

Busreisjes

“Ik ben de samenwerkingsgesprek-
ken aangegaan met de voorzitters van 
Swifterbant en Biddinghuizen (Jan 
Willem Peters en Bernard de Haan 
(† 2021). Biddinghuizen had op dat 
moment net een eenmansbestuur en 
dat ging vrij vlot, Swifterbant had wat 
meer tijd nodig. Daar had men heel wat 
wensen, vanuit die club gezien ook wel 
logisch, ze hadden bijvoorbeeld jaarlijks 
een club-uitje voor de Swifterbanter 
leden en dat mocht niet ter ziele gaan. 
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VOETEN UIT DE KLEI

gen we, ik dacht door een verbouwing in 
De Meerpaal, naar De Rede. Daar begon 
het te lopen. Een latere ontwikkeling 
was de mogelijkheid van een spreker tij-
dens die bijeenkomst (op de Zeepkist). 
Ontwikkelingen die uitgegroeid zijn. 
“Maar die moeten blijven. Die borrel is 
echt heel belangrijk, die zeepkist is op 
zich prima, maar je moet de tijd daar-
voor (een paar minuten) strikt handha-
ven. En geef duidelijkheid. Tot zes uur is 
het OVDD, daarna op persoonlijke titel 
en kosten. Als je dat in de hand houdt, 
dan kunnen en willen leden en andere 
belangstellenden zoals ambtenaren en 
wethouders ook nog even het laatste 
halfuurtje, of juist na een half uurtje bin-
nen wippen. Maar het is wel dé uitgele-
zen kans voor contact met je leden. 

Ook het bestuurlijk overleg met de 
gemeente is belangrijk. We zijn nu in een 
tijd waarin voor het bestuurlijk overleg - 
aanvankelijk bedoeld als informele ‘mee-
denk’ ontmoeting - een agenda moet 
worden opgesteld. Voor mijn gevoel 
is dat bijna een garantie voor het ach-
ter de zaken aan lopen, in ieder geval 
is de bureaucratie fors toegenomen; 
dat is voor vrijwillige organisaties een 
ramp. Maar een dergelijk overleg moet je 
behouden.”

Tijden veranderen

Goof denkt wat dit betreft nog wel eens 
terug aan 20 jaar geleden. “Een en ander 
is voor mijn gevoel wel verwaterd. Wij 
hadden vaste data voor de businessbor-
rels, een nieuwjaarsbijeenkomst met 
maximaal een uur toespraken en uitrei-
king trofeeën. Voor mijn gevoel duurt 
het nu te lang, dat is iets wat er in sluipt, 
maar ook met tijdgeest te maken heeft. 
Een huidige burgemeester wil er een 
andere rol in spelen dan destijds, dat 
soort dingen … maar er moet volop tijd 
zijn voor gezelligheid, elkaar ontmoeten, 
bijpraten, een dansje, vertier. Zoals het 
Zomerfeest: laagdrempeligheid en zelf 
kiezen wanneer je komt en weer gaat.”

Ledencontact

Wat betreft ledencontact komt Visser 
weer terug op de businessborrels. “Het is 
hét moment van ontmoeting, dat kun je 
ook stimuleren door juist op dat tijdstip 
(ook als bestuurslid) afspraken te maken 
met anderen om elkaar daar te ontmoe-
ten. Het is als bestuur onmogelijk om 
overal in vertegenwoordigd te zijn en bij 
te willen zijn. Maar dat moet je ook niet 
willen. Contact met je leden is zo belang-
rijk, en door vergadersessies en verte-
genwoordigingen kom je als vrijwillige 
bestuurder gewoon tijd te kort. Op zo’n 
moment is er ook veel te veel wat je niet 
aan je leden kunt overdragen. Bezig zijn 
met wat je leden bezighoudt, dat is de 
kern. Natuurlijk, informatie kun je ver-
strekken via Handel & Wandel en je 
website. Nieuwsbrieven geloof ik niet in. 
Actuele zaken horen naar mijn idee thuis 
op bijeenkomsten als die borrel. Het 
bestuur kan daar altijd in een minuutje 
aangeven waar ze mee bezig is of wat er 
speelt. Leden die dan klagen dat ze niets 
weten: breng jezelf eens in contact met 
het bestuur, lees de clubinfo en ga naar 
die bijeenkomsten, maak deel uit van 
de club. En als je als vereniging duidelijk 
maakt dat actualiteit tijdens die bijeen-
komsten aan bod komt, is het ook inte-
ressanter om ze bij te wonen.” 

Naamgeving OVDD

Voor de naamgeving van de nieuwe 
vereniging werd een prijsvraag uitge-

schreven met als uiteindelijke winnaar 
de naam Ondernemersvereniging De 
Driehoek: OVDD. “Gewonnen door Peter 
Hetsen. Onder de nieuwe naam hebben 
we de verkiezing ‘Ondernemer van het 
jaar’ verder opgepakt, de banden met 
MKB Flevoland en VNO/NCW Flevoland 
(die toen ook in transitie zaten) verder 
aangehaald en gewerkt aan het zijn van 
een effectievere belangenorganisatie.”

Belangen behartigen

“Onder andere richting onderwijs, vooral 
gericht op de vraag hoe we met elkaar 
in overleg kunnen blijven. Er zijn prach-
tige initiatieven geweest, zoals VOMBO. 
Praktische samenwerking tussen onder-
wijs, overheid en ondernemers zonder 
een convenant als basis, met als direct 
resultaat – door een samenvoeging van 
de businessbeurs en de opleidingsmid-
dag - een beroepenopleidingsmarkt. 
Oké, de eerste jaren met natte voe-
ten in een grote tent, later gelukkig 
droog en warm in De Meerpaal, die later 
weer te klein bleek te zijn, zodat er uit-
geweken moest worden naar dicht bij 
De Meerpaal gelegen bedrijfsruim-
tes. Praktijkonderwijs, de catering, de 
VOMBO leden die aan het eind van 
de avond De Meerpaal stonden aan te 
vegen: Leuk! 

Effectief was ook de 1 loketfunctie voor 
het onderwijs/bedrijfsleven. Dat kreeg 
goed vorm, evenals de stage vacature-
bank. Jammer dat veel van zulke initia-
tieven jaren later zijn verzand in een of 
ander convenant. Leuk, maar dat is niet 
meer dan een handtekening. En als je me 
nu vraagt wat moet een bedrijfskring 
zijn? Dan antwoord ik: Het eerste loket. 
Direct contact.”

In 2006 had Goof Visser tijdelijk geen 
bedrijf meer, hetgeen het aftreden als 
voorzitter betekende. OVDD werd in die 
periode bij allerlei overleggen gevraagd: 
de perfecte man daarvoor was op dat 
moment voorhanden: Herman Vermeer.
Vermeer werd opgevolgd door respectie-
velijk Hester Vroegop, Martien Hermans 
en Edwin Helmantel. Dit jaar nam Alette 
van de Berg de voorzittershamer over.

DE FLEVOLANDER, 8 MEI 1973

Handel en Nijverheid

De Vereniging voor Handel en 

Nijverheid “Flevoland”, rayon Dronten, 

is gesplitst. Tijdens een gehouden 

algemene ledenvergadering hebben 

de niet-winkeliers-leden besloten om 

naast de winkeliersvereniging een 

“industrieterreinvereniging” op te rich-

ten. De beide verenigingen worden nu 

afdelingen van Handel en Nijverheid, 

dat wel blijft voortbestaan, maar een 

overkoepelend orgaan gaat vormen.

Zo werd, amper 50 jaar geleden de 

bedrijfskring in het leven geroepen, 

uiteindelijk werden het drie bedrijfs-

kringen en vier winkeliersverenigin-

gen - met elk hun eigen bestuur - die 

onder Handel & Nijverheid Dronten 

hun samenwerking vonden.
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“Dat winkelcarré sta 
 ik nog steeds achter”

HENDRIKSEN MODE VOOR DE MAN
EERSTE JAREN GERED DOOR LELYSTADSE CLIENTÈLE

“We zijn feitelijk ingestapt in de tweede fase. De eerste winkels 
waren er, de eerste uitbreiding vond plaats. Onder de vermaar-
de paalwoningen: de Redepassage. Beginjaren 80. We openden 
samen met Havinga en later Brookhuis, de gemeente had net 
21.000 inwoners bereikt en wethouder mevrouw Blink opende 
onze zaak. Ze stond die bewuste vrijdagavond met een (politie-
ke)kraam pal naast ons. Het was een bos bloemen, succes ge-
wenst en klaar. Maar voor ons betekende het veel. Die mevrouw 
staat me nog steeds voor de geest als het ‘gezicht van Dronten’. 
Het was een warm welkom.”

De Redepassage werd - met name ook door de overkapping - 
een interessegebied. “Door de overkapping, maar in mijn bele-
ving vooral door de zittende winkeliers. Als je naast de modeza-
ken firma’s als Prins, Gall & Gall, Kruidvat en boekhandel Voster 

in je winkelstraat krijgt, dan zit je in de loop van het winkelend 
publiek. Maar ik moet eerlijk zijn, die eerste jaren waren heel 
moeilijk. Wij hebben toen bijna op zijn kant gelegen. Echt mo-
menten van kiezen of delen gekend. Ik zat ook nog verbonden 
aan de familiebedrijven in het Amsterdamse. Ik heb die zaken, 
waar ik toch zeer bij betrokken was, los moeten laten. En ook al 
groeide de Drontense bevolking, zonder de Lelystadse clientèle 
hadden we het niet gered. Er waren in die tijd hele families die 
naar Dronten kwamen om te winkelen, vooral vanwege het 
kwalitatieve winkelaanbod.”

De paplepel

Het ondernemen is Chiel met de paplepel ingegoten, na de 
Handelsschool (voor hem vanzelfsprekend) ging hij op zijn 
16e de winkel in. “Dat is lang geleden, de hele Handelsschool 

Geen ondernemer die meer dan 

vijftig jaar in Dronten actief is, of 

het dorp (zuid was net in 

ontwikkeling) nog als kale vlakte 

heeft gekend. Maar wel eentje die 

de verschillende stadia van het 

winkelcentrum heeft meegemaakt, 

is meegegroeid met Dronten en 

vele heuvels en dalen heeft 

overwonnen. Chiel Hendriksen 

wordt door velen op zijn minst als 

‘markant’ beschouwd. De inmiddels 

78-jarige Chiel kwam in 1980 naar 

Dronten om daar Hendriksen Mode 

voor de man te vestigen.

TEKST RUDOLPH POSTHUMUS 
FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

“Winkeliers lijden onder 
regelgeving voor de 
grotere bedrijven”
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PIONIEREN TOEN HENDRIKSEN

bestaat niet meer, als ze nu vragen naar mijn opleiding vul 
ik maar MBO in. Maar er is zo veel veranderd, vooral in de 
ondernemerswereld. Wanneer ik zie waar een ondernemer nu 
allemaal aan moet voldoen en wat hij moet doen om up to date 
te blijven; dat is wezenlijk anders dan in mijn tijd. Nu is het 
vooral het wereldgebeuren dat een rol speelt. Internet, corona, 
de oorlog in Oekraïne. Het heeft allemaal invloed.”
Toch zou Chiel ook in deze tijd weer durven beginnen. Dan 
gewoon als ‘Hendriksen’. Beginnen in Dronten? Dan moet je 
heel zeker weten dat je in 1 a 2 jaar een vaste klantenkring hebt. 
Ik zou het echt aandurven, maar verkijk je niet op de eisen die 
gesteld worden. Zelfstandige winkeliers krijgen te maken met 
regelgeving die is losgelaten op grote bedrijven. Dat houdt in 
dat de kleine bedrijven moeten volgen en dus van alles moeten 
weten en doen. Ik vond het altijd leuk om van alles te weten, 
maar dat geldt niet voor iedereen. Voor de winkelier van nu is 
het belangrijk om je het digitale eigen te maken, daar kun je 
heel wat mee bereiken.”

Winkeliersvereniging

Hendriksen heeft ook de nodige jaren een rol gespeeld in de 
winkeliersvereniging. “Dat zit een beetje in het familiebloed. 
Thuis aan tafel werd altijd over het bedrijf gesproken, dat 
zorgde voor betrokkenheid. Door de Winkeliersvereniging 
Redepassage werden ons destijds de gewenste openingstijden 
meegedeeld: dicht tussen de middag! … en dat na mijn tijd in 
Amsterdam. Je committeerde je eraan, bespreken lukte niet. Tot 
een deel van het bestuur opstapte. Toen kwam er een plekje vrij 
voor mij, eigenlijk eerder dan ik wilde. Ik ben begonnen met 
de activiteitencommissie. Vooral bezig zijn met betrokkenheid: 
met de klant maar ook met andere ondernemers. Soms met 
leuke dingen vooraan staan, gebruik van maken voor je eigen 
onderneming. Dat past wel bij me.
Ik heb me altijd sterk gemaakt voor een centrum met maximaal 
90 winkels. Ook toen die laatste fase (ombouw tot Suydersee) 
tot uitvoer kwam. Helaas is anders besloten en werden het er 
120/130. Maar ik heb nooit voorzien dat het zo kolossaal zou 
worden. Ik was het niet eens met de grootte, maar wel met het 
uitgangspunt van een carré. Het eerste heb ik helaas meer dan 
gelijk in gekregen; het vierkant is ronduit fantastisch. En nog 
steeds gratis parkeren, het is zelden moeilijk om een plekje te 
vinden. Maar vooral de doordeweekse dagen takelen af. En we 
hebben voor het eerste te maken met zeer serieuze leegstand.”

Weloverwogen verhuur

Hendriksen Mode voor de man zou na de realisatie van centrum 
Suydersee in 2006 gewoon doorgaan. “Dat is anders gelopen. Ik 
vind dat best wel een moeilijk verhaal. We hadden alles al inge-
kocht, een nieuw interieur uitgezocht, we waren er echt klaar 
voor. De website stond in de steigers, vergaande automatisering 
op stapel. Totdat er een aanbod kwam om ons pand te huren. 
Mijn hele wereld ging over de kop. Ik was 62, hoefde dan een 
hoop werk niet meer te verrichten, had toch een zeker inkomen 
en hoefde me over de toekomstige overname of voortzetting 

geen zorgen te maken. Om me heen vertrokken veel van de 
oudere ondernemers. Eigenlijk was ik op dat moment in één 
klap bijna de oudste ondernemer in het centrum geworden, dat 
stemt tot nadenken. En met zo’n aanbod ga je toch nadenken. Ik 
heb het toen weloverwogen aan DiDi verhuurd.”

Laissez faire

Het betekende een min of meer bruut afscheid van 25 jaar 
Hendriksen Mode voor de man. “Het was ook niet eenvoudig, 
maar ondanks alles een kans die ik niet kon laten lopen. Ik denk 
er zo nu en dan met weemoed aan terug, maar realiseer me ook 
dat de wereld nu sterk veranderd is. Ik denk met veel plezier te-
rug aan die jaren. De World Jamboree in 1995 bijvoorbeeld. Alle 
ondernemers van de Redepassage waren in touw, we waren 
één grote familie, we aten zelfs samen. Ook de eigenaren waren 
zeer betrokken, deden overal aan mee. Met de Nederlandse 
organisatie geregeld dat er bussen naar het centrum reden. Op 
een bepaald moment stond de winkel helemaal vol. Ik heb toen 
even snel geteld en kwam al gauw tot 18 verschillende nationa-
liteiten. Geweldig toch? Daar hebben we hele goede weken aan 
gehad. We hadden zelfs shirts en sweaters met het logo van de 
Jamboree (nooit aan vergunningen gedacht). Kwamen ze na de 
tijd op terug. Ik liet een vestigingsvergunning zien, had er niets 
mee te maken, maar het was goed. Dat ‘laissez faire’ is helaas 
verdwenen. Je moet nu op je tellen passen, bij elke handeling, bij 
iedere stap. Dat maakt het ondernemen veel ingewikkelder. 
En de kerstverlichting, dat was ook zoiets ... zelf ophangen 
vanwege de kosten. In die tijd hadden we al te maken met de 
komst van grote filialen, snelle wisseling van managers, dat gaf 
wel een probleem. Het waren eigenlijk de eerste scheurtjes in 
de saamhorigheid van winkelbedrijven. Dronten heeft nu wat 
mij betreft een mooi winkelpakket en we verkeren niet direct 
in de gevarenzone. Dat is anders op de dorpen, Swifterbant en 
Biddinghuizen, dat is een hels dilemma voor voortbestaan. 

Echte Drontenaar

Chiel Hendriksen is na het stoppen van de winkel niet terug-
gekeerd naar zijn roots. “Waarom zou ik, het is prima hier. Ik 
probeer nog steeds bij te houden wie waar zit en wie doet wat. 
Dat is in het huidige digitale wereldje wel moeilijk, maar ik blijf 
maatschappelijk betrokken. Toen ik hier pas woonde hoorde ik 
nooit wat (was Schiphol gewend), dat was zo vreemd. Er vliegt 
nu veel meer over. Ik ben opgegroeid in Amstelveen tussen 
mensen die luchtvaart gerelateerd werkten. Ik heb er nooit een 
cent in verdiend, maar wel alles gevolgd, ook de ontwikkelin-
gen in Lelystad. Ik ben een fan van de mooie oude vliegtuigfa-
brieken die we (gehad) hebben. Er zijn nog steeds vier mooie 
Fokkerbedrijven.” Niet voor niets dat Chiel nu regelmatig als 
vrijwilliger in het Aviodrome te vinden is.
Daarnaast is hij – van kinds af aan – geïnteresseerd in kunst. 
Samen met partner Anneke Kleefstra heeft hij op dat gebied 
nog een aardig project omhanden: Lixenberg. In de tuin van 
Chiel en Anneke staat een Lixenberg uit de ‘lage’ periode van de 
kunstenaar. Samen werken ze nu aan het Lixenberg project.



ECONOMIEKATERN GEMEENTE DRONTEN

Voor ondernemers in Business Zone Delta en Agripark zijn Wilco 

van Zon en Danielle ter Beke je accountmanagers. “Om onze 

economie te ontwikkelen, is ondernemersgeest nodig, en blijven 

ontdekken. Dat is pioniersgeest”, geeft Wilco aan. “Het college 

heeft in haar agenda opgenomen naast onze ondernemers te 

staan, dat is geen vrijblijvende uitspraak”, vult Danielle aan. “Dat 

betekent dat we onze agenda daarop moeten inrichten. Maar 

ook met onze wethouder, Siert Jan Lap, willen we de boer op. 

Luisteren, verhalen horen, kansen bieden en verbinden.” 

Accountmanager voor ondernemers in Biddinghuizen, 

Swifterbant en Poort van Dronten is Jacques van den Bosch. Ook 

ondernemers die op zoek zijn naar grond zijn bij hem aan het 

goede adres. “De gemeente heeft de versteviging van een duur-

zame economie hoog op de agenda staan. Ons team bezoekt 

dan ook proactief en structureel bedrijven en ondernemersbij-

eenkomsten. Grote of kleine bedrijven, MKB, retail, agro en food, 

toerisme en recreatie.” 

Tot 1 januari heeft Jacques van den Bosch ook onze retailers in 

zijn portefeuille. Vanaf 1 januari komt daar een nieuwe kracht op 

Accountmanagers Economische Zaken 
zien toekomst vol vertrouwen tegemoet

Dronten ontwikkelt. Ook waar het gaat om 

economische zaken. Het team Economische Zaken 

is weer op sterkte en dat werpt haar vruchten 

af. Bedrijfsbezoeken, contactmomenten met 

ondernemers en bovenal goed bereikbaar zijn 

en er zijn voor onze ondernemers. “Faciliteren 

en stroomlijnen is een kerntaak in Dronten”, 

zegt Jacques van den Bosch, accountmanager 

bij gemeente Dronten. Samen met Danielle ter 

Beke, Erwin Riedstra, Vital Schaeken, Sharon van 

den Bosch en Wilco van Zon maakt hij deel uit 

van het team accountmanagers dat Dronten ook 

economisch klaarstoomt voor de toekomst. Een 

team accountmanagers dat met onze ondernemers 

wil meedenken om zaken mogelijk te maken. 
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en wordt het team uitgebreid met een beleidsadviseur. Dat bete-

kent dat we in 2023 weer goed op sterkte zijn om de toekomst met 

vertrouwen tegemoet te zien. 

Sharon van den Bosch is dit jaar begonnen met haar opdracht 

als accountmanager voor ondernemers in Houtwijk/Staalwijk, 

Pioniersweg/Installatieweg en Mac3 Park. “We werken aan een 

agenda met contactmomenten voor de wethouder om samen 

verder te kijken. Een lage drempel die past bij de excellente dienst-

verlening die wij willen bieden om te zien hoe we samen zaken 

mogelijk kunnen maken. Dan sta je werkelijk naast ondernemers.” 

“We vinden het van belang een goed contact te hebben met 

Dronten marketing“, zegt Vital Schaeken, accountmanager voor 

het toeristisch en recreatieve veld. “We kunnen hier in het Huis van 

de Gemeente wel bedenken wat bijvoorbeeld aardige � etsknoop-

punten zijn, en ons ervoor inzetten dat we een gastvrije gemeente 

zijn, Dronten Marketing heeft inzicht en zet het merkverhaal in de 

markt. Dat houdt in dat we goede feeling moeten houden met de 

schrijvers ervan.”  

Accountmanager voor de agro en food sector is Erwin Riedstra. 

Naast zijn opdracht in Dronten is Erwin innovatieversneller 

voor de agrarische sector in Flevoland. Samen met de agrarisch 

ondernemers en Aeres Hogeschool werkt hij aan een meerjarig 

innovatie- en verduurzamingsprogramma 2023-2026 voor een 

toekomstbestendige landbouw. “Het is daarbij van groot belang 

om de samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid 

verder uit te bouwen en dat we de kansen pakken om voor het 

programma Europese en nationale fondsen aan te spreken.” 

Het college van Dronten vindt het van belang dat de economische 

overlegstructuur met stakeholders als OVDD, winkeliersvereni-

gingen en brancheorganisaties, goed is ingericht. Dat vraagt niet 

alleen om plannen, maar ook om uitvoering. Het uitvoeringsplan 

‘Economisch klimaat en Excellente Dienstverlening’, dat gemeente 

en ondernemers gezamenlijk opzetten, verschijnt in 2023.

v.l.n.r.

Vital Schaeken 
06 83 989 912
v.schaeken@dronten.nl

Erwin Riedstra 
06 13 012 114
e.riedstra@dronten.nl

Jacques van den Bosch 
06 46 042 638
j.van.den.bosch@dronten.nl

Sharon van den Bosch 
06 51 642 598
s.van.den.bosch@dronten.nl

Danielle Ter Beke 
06 10 448 185
d.ter.beke@dronten.nl

Wilco van Zon 
06 41 397 481
w.van.zon@dronten.nl
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Ondernemersontbijt voor 
onze eerste ondernemers
Vrijdag 18 november jl. vond de Dag van de 
Ondernemer plaats. Omdat gemeente Dronten 
50 jaar bestaat werden twaalf ondernemende 
‘polderpioniers’, of hun opvolgende generatie 
extra in het zonnetje gezet met een ontbijt op 
het gemeentehuis. 

Wethouder economie Siert Jan Lap dankte de ondernemers voor 

hun lef en doorzettingsvermogen. Hij gaf aan hoe waardevol het is 

om pioniers te hebben die de uitdaging aangingen om met weinig 

middelen toch een goed bestaan en een succesvolle onderne-

ming op te bouwen. ‘Dronten geeft je de ruimte’ is onze slogan 

en ruimte was er genoeg in 1972! “Zonder deze pioniers was de 

gemeente Dronten niet de gemeente geworden die zij vandaag 

de dag is.” Er werd gesproken over de uitdagingen van het 

ondernemen in het verleden en in het heden. Aansluitend deelde 

meneer Weevers (92 jaar) een persoonlijk verhaal over hoe hij ruim 

zestig jaar geleden als ondernemer is gestart in Swifterbant en 

onze gemeente heeft zien groeien en ontwikkelen. 

Als dank kregen de gasten een ingelijste kaart van de gemeente 

Dronten met daarop aangegeven waar zijn/haar bedrijf is geves-

tigd. Al met al een zeer geslaagd evenement dat in de toekomst 

zeker een vervolg krijgt!  

50-jarig bestaan gemeente Dronten
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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.



VOETEN UIT DE KLEIVOETEN UIT DE KLEI

“Het pionieren, de nostalgie van weleer, 
daar denk ik met genoegen aan terug”

Chris Lijs, Profi le Dronten:

Chris Lijs was 22 jaar toen hij Flevobanden oprichtte. 

Hij woonde en werkte in een caravan op een erf aan 

de Boudewijnlaan in Dronten. “De Rijksdienst maakte 

toen al regelmatig gebruik van onze pechservice en 

zo kom je in contact. Het pionieren, de nostalgie 

van weleer, daar denk ik met genoegen aan terug. 

Banden waren enorm in ontwikkeling, samen met de 

Rijksdienst mocht ik proeven doen om de bodemdruk 

van trekkers en machines op het land te verminderen. 

Vroeger waren het diagonaal banden, tegenwoordig 

zijn het allemaal radiaal banden.” 

Experimenteren
De ogen van Lijs senior stralen. “Ik zie dat Franse 

mannetje van Michelin nog komen. Wij hadden vier 

diagonaal banden met dubbellucht onder een trekker 

gezet. Hij zei tegen ons dat we er vier kleinere, smal-

lere banden van veertig centimeter onder moesten 

zetten. Dat kan nooit! dacht ik, maar warempel, het 

werkte. Door te experimenteren raakten we overtuigd 

en is de radiaal tractorband geboren. Zodoende heb-

ben we ontzettend veel kennis in huis gekregen.”

Deze uitspraken komen uit een interview met Chris en Aart Lijs 
dat zij eerder gaven, publicatie december 2020 Handel & Wandel. 
Profi le vierde toen het 50-jarig bestaan.
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Het prille begin

Begonnen in Noord-Holland (Slootdorp) besloot de familie 
Weevers in de jaren 50 te gaan pionieren in de Noordoostpolder. 
Zoon Cees kreeg de kans een smederij over te nemen in 
Luttelgeest, waarmee hij de tweede generatie ondernemer 
werd. Toen ook Oostelijk Flevoland droogviel, liet Cees zijn oog 
al snel vallen op Swifterbant. De eerste huizen waren daar 
inmiddels gebouwd en de bulten zand voor het realiseren 
van een winkelcentrum lagen al klaar. Het is dan 1964. De 
smederij in Luttelgeest wordt verkocht en er wordt verhuisd 

Vier generaties in de mechanisatie

TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Begin 2023 neemt Corné Weevers defi nitief de leiding 
over van Weevers mechanisatiebedrijf in Swifterbant. 
Andreas neemt de leiding over van de vestiging in 
Zeewolde. Daarmee zijn zij de vierde generatie die 
aan het roer staat. 

ANDREAS (34), CORNÉ (39), ANTON (65) EN CEES (90) WEEVERS:

naar Swifterbant. Terugdenken aan het prille beging doet de 
inmiddels 90-jarige Cees Weevers nog vaak. “Aan het geluk dat 
wij hebben gehad met de toewijzing (in eerste instantie werd 
Biddinghuizen toegewezen, maar daar ging Cees niet mee 
akkoord), maar ook aan het verdriet bij de afgewezenen. Het 
waren allemaal harde werkers die voor een toekomst gingen. 
Dat verdriet blijft me altijd bij.”

Oude foto

In de kantine, waar ondertussen ook Anton Weevers en Corné 
Weevers zijn aangeschoven, hangt een grote foto van het prille 
begin. Op de foto hangt mevrouw Weevers de was op, met op 
de achtergrond de eerste huizen, een cultuurboerderij en ‘kamp’ 
Swifterbant. Bulten zand duiden aan wat ‘De Poort’ moet wor-
den. Het adres waar het bedrijf nu nog steeds is gevestigd.
Saillant detail: het gefotografeerde grasveld ligt er nog steeds 
– reden om ook daar de drie generaties nog een keer te vereeu-
wigen. Ook nu op de achtergrond bouwactiviteiten: het nieuwe 
multifunctioneel centrum in wording.



“Vijfde generatie is er, 
maar of dat voor het 

bedrijf gaat gelden, is 
afwachten”

Foto: Geschiedschrijving Dronten
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50 JAAR TOEN WEEVERS

Verbazende techniek

Cees Weevers komt zo nu en dan nog een kijkje in het bedrijf 
nemen. “Af en toe kijken, maar me nergens mee bemoeien. Ik 
verbaas me steeds weer over de techniek van nu … ik kan dat 
niet meer volgen. De tractor is nu nog maar een ‘onderdeeltje 
van’. Heel anders dan in mijn tijd, toen was een hydrauliek mo-
tor al heel bijzonder en speelde de smederij nog een hoofdrol: 
om 6 uur ’s ochtends paarden beslaan. 

Voor de leeuwen

Anton Weevers was al jong in de werkplaats van het bedrijf te 
vinden. “Toen ik in 1982 een vestiging in Zeewolde ging runnen 
moest ik ook de verkoop in, dat was een nieuwe uitdaging. Ik 
was een broekie, en moest Zuid-Flevoland in. Kende geen boer 
daar, maar ik was thuis in techniek en dat was belangrijk. En 
het menselijk contact, dat is het leuke. Met boer en boerin aan 
de keukentafel. Dat is het mooie.
Als bedrijfseigenaar komt er ook best veel op je af, boekhouding 
bijvoorbeeld. Hierin heb ik altijd een enorme steun gehad aan 
mijn vrouw Karin, zij regelde dat allemaal. En ondertussen 
stond toch ’s avonds het eten altijd klaar. We moesten er met 
z’n allen voor staan. Maar ik zie het als een voorrecht dat we dat 
hebben mogen doen.” 

In 1988 verhuisde Anton terug naar Swifterbant om daar vader 
Cees op te volgen. “Dat was alleen mogelijk dankzij goede 
bedrijfsleiding in Zeewolde. En gelukkig hadden we die in de 
persoon van Gijs de Jong. Trouwens, de hele ontwikkeling van 
het totale bedrijf was alleen mogelijk dankzij de geweldige in-
zet van de medewerkers. En als ik het nu over zou moeten doen? 
Dan deed ik precies hetzelfde.”

Vierde generatie

“Maar het is goed dat er een nieuwe generatie is. Ik ben daar 
trots op. Een collega zei ooit dat je na je 55e een ander de kar 
moet laten trekken en ik zie nu dat dat ook zo is. Het voortzetten 
van het bedrijf is ook Corné’s eigen keus geweest. Hij kijkt wel 
heel anders tegen sommige zaken aan; dat is ook tijdsgeest. 
Corné daarover: “De tijden zijn sterk veranderd, we moeten met 
heel andere dingen bezig zijn. Uitdagingen als de nieuwste 
technische ontwikkelingen kunnen volgen en de schaarste aan 
medewerkers spelen een belangrijke rol. Daar komt bij dat we 
sinds kort de Noordoostpolder aan ons verzorgingsgebied heb-
ben toegevoegd voor de tractorverkoop en -onderhoud. 

Perspectief

Corné ziet perspectief in de toekomst. “Ik heb daar veel vertrou-
wen in, Flevoland is koploper op het gebied van (de ontwikke-
lingen in de) landbouw. Voor ons betekent het verschuiving in 
de markt, we gaan andere machines verkopen, zoals schoffel-
machines en machines die de rij volgen met een camera. En in 
de biologische landbouw spelen de nieuwste technologische 
ontwikkelingen een grote rol. 
Er staat veel aan te komen, we willen daar graag samen met 
de klant op inspelen en koploper zijn en blijven in de nieuwste 
ontwikkelingen.”



Afscheid en nieuw begin voor 
Van der Vlis Slagerij & Catering   

PIONIEREN TOEN, PIONIEREN NU

“Voor mij is pionieren jezelf als vakman verbeteren en 

je met je bedrijf onderscheiden van anderen”, betoogt 

Anton Smit. Ruim eenendertig jaar zit hij in het slagers-

vak en sinds begin 2020 is hij mede-vennoot bij Van der 

Vlis Slagerij & Catering aan de Gouwe in Dronten. Ook 

zijn echtgenote Ginette werkt mee in de zaak en samen 

nemen zij op 31 december 2022 het bedrijf over van 

Niek en Ina van der Vlis. De vertrouwde onderneming 

wordt voortgezet onder de nieuwe naam Anton 

Smit Slagerij & Catering. 

Wie de veertig is gepasseerd, herinnert zich vast nog wel de win-
kel van slagerij Van der Vlis in het winkelcentrum in Dronten. “In 
1981 zijn we daar samen begonnen”, vertelt Ina. “We zaten onder 
de paalwoningen, naast de hoofdingang van de passage, het was 
een unieke locatie. In de buurt had je toen nog Kok juwelier, Jamin, 
Chiel Hendriksen mode voor de man en ook De Maa herenmode. 
Onze winkel bestond uit een deel van het huidige pand van 
Van Wonderen en het pand van LinCherie. Om te mogen star-
ten, werd je aanvraag voor een winkel getoetst door de Branche 
Adviescommissie. Van daaruit werd onderzocht of er - naast sla-
gerij Klaver - plek was voor een tweede slager. Dat had wat voeten 
in de aarde, maar het ging door!” Niek en Ina kijken terug op een 
prachtige tijd. Ina: “We waren met allemaal jonge ondernemers, 
de sfeer was dynamisch. Op woensdagochtend was het markt en TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK
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PIONIEREN VAN DER VLIS

hadden we wel vierhonderd klanten in 
de winkel. Het ging goed met iedereen, 
het was een onbezorgde tijd.”

De Gouwe

In 2003 gaat het winkelcentrum op 
de schop en staan Niek en Ina op een 
kruispunt. “We konden meegaan met de 
verbouwing en een nieuwe locatie toe-
gewezen krijgen. Dat zou dan een huur-
pand worden, ons bestaande pand was 
koop. Onze aanvoer zou er op de nieuwe 
locatie niet gemakkelijker op worden. 
Daarnaast was onze doelgroep aan het 
veranderen; we bedienden niet alleen 
consumenten, maar ook instellingen en 
bedrijven met catering. Eigenlijk hadden 
we voor deze belangrijke bedrijfsactivi-
teit geen winkelpand nodig.” Het echt-
paar besluit om de winkel te verkopen 
en zich te vestigen aan de Gouwe op 
industrieterrein Businesszone Delta in 
Dronten-west. “Daar was ruimte genoeg 
voor onze slagerij en catering en konden 
we verder bouwen aan ons bedrijf. 
Klanten wisten ons gelukkig nog steeds 
te vinden”, aldus Niek.

Slagersfamilie

Niek is geboren in een echte slagersfami-
lie. Zijn opa en vader hadden een zaak in 
Ermelo, die later is voortgezet door twee 
broers van Niek. Ina is een boerendoch-
ter, geboren in Rutten en later verhuisd 
naar de Wisentweg. “Op een dag gingen 
we daar als gezin kijken, er was niets, er 
stonden alleen een paar piketpaaltjes. 
Moet je je voorstellen, niets. Toen ik Niek 
leerde kennen, wist ik wat zijn ambities 
waren. Vol overgave ben ik meegegaan 
in zijn ambitie en nu kan ik terugkij-
ken op eenenveertig jaar samen op de 
werkvloer.”

Ambacht bewaren

Anton en Ginette Smit komen uit Elburg. 
Anton heeft alle Slagersvakopleidingen 
gedaan en een managementstudie 
afgerond. Anton: “Zes jaar geleden zag 
ik de advertentie voor een Chef Slager 
staan en ben toen in gesprek gekomen 
met Niek en Ina. Wat is je ambitie? werd 
er gevraagd. Zie je het zitten om op ter-
mijn het bedrijf over te nemen? Met die 
vragen ben ik destijds naar huis gegaan. 

Op een later moment zijn we met zijn 
vieren om de tafel gegaan, mijn vrouw 
en ik wilden ervoor gaan! Na anderhalf 
jaar werken zijn de onderhandelingen 
gestart en ben ik in de v.o.f. gekomen.” 
Ginette heeft ook een achtergrond in de 
slagerswereld en waardeert het ambacht 
enorm. “Ik vind het in deze tijd heel 
bijzonder om een ambachtelijk bedrijf 
te runnen. We bereiden vers en mogen 
bestaande producten een upgrade geven. 
We willen het vak bewaren.” Naast het 
werk en vakwedstrijden neemt Anton 
ook zo’n vijf keer per jaar deel aan een 
inspiratiegroep voor slagers. Ginette 
is lid van de Werkgroep Ambachtelijke 
Slagersvrouwen.

Verfijnd assortiment

Het assortiment van Van der Vlis Slagerij 
& Catering is verfijnd, vernieuwend 
en zeer uitgebreid. Een breed scala een 
particuliere klanten, bedrijven, orga-
nisaties en instellingen weten de weg 
goed te vinden voor dagelijks vlees, een 
feestelijke barbecue, catering bestaande 
uit een warm en koud buffet, borrel-
hapjes of luxe salades. Ook voor een 
lunch, een gourmet, fondue of feestdag 
heeft de slagerij & catering een prachtig 
assortiment om uit te kiezen. Anton: 
“Ik vind het belangrijk om met veran-
derende eetgewoontes en wensen van 

mensen mee te bewegen; graag steek ik 
een bestaand product in een nieuw jasje. 
Om mezelf kritisch te houden en niet 
bedrijfsblind te worden, doe ik regelma-
tig mee aan landelijke wedstrijden van 
de Slagersbond. Onze grillworst is dit 
jaar de beste van Flevoland en geno-
mineerd bij de beste 10 van Nederland. 
Succes was er ook voor de rookworst en 
de boerdog, allebei met goud bekroond. 
Daar word je toch blij van en onze klant 
helemaal!” 

Oud & nieuw

Op 29 december organiseert Van der Vlis 
Slagerij & Catering een afscheid en een 
opening met als thema ‘oud & nieuw’. 
Vanaf 16.30 uur tot 22.00 uur is een ieder 
welkom voor het afscheid en een toast 
op het nieuwe begin. “We zijn op tijd 
begonnen met de voorbereidingen, want 
december is voor ons de drukste maand 
van het jaar”, zegt Ina. “Tijdens het feest 
gaan Niek en ik op een goede manier 
afscheid nemen. Het is goed zo, we 
dragen ons bedrijf met een gerust hart 
over. Tegelijkertijd luiden we het begin 
in van een nieuwe tijd voor Anton en 
Ginette.” Anton besluit: “Niek en Ina zijn 
in Dronten en omgeving een begrip. Als 
wij de bedrijfsfilosofie weten te bewaren, 
blijven inspelen op trends én over enige 
jaren ook dat begrip kunnen worden, 
dan is de voortzetting van dit mooie 
bedrijf voor mij geslaagd.”

“We bereiden vers en mogen 
bestaande producten een 
upgrade geven. We willen 

het vak bewaren.” 
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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.

Huijbregts Automatisering
FULL-SERVICE ICT SPECIALIST

www.j-h.nl

Sybit
SOFTWARE OP MAAT

www.sybit.nl

Gemeente Dronten
DRONTEN GEEFT JE DE RUIMTE

www.dronten.nl

Bureau LWPC
VERBINDT MENSEN

www.lwpc.nl

Studio Windtkracht
VORMGEVING & FOTOGRAFIE

www.studiowindtkracht.nl

Surplus Select BV
GEBRUIKTE MACHINES VOOR DE

PROCESINDUSTRIE

aankoop | verkoop | voorraad

EQUESS bestaat 5 jaar
PERSONAL COACHING | CORPORATE 

COACHING | HR ADVIES

www.equess.nl

Van der Marel Producties
MEER DAN MOOIE WOORDEN

www.vandermarelproducties.nl

JAM marketing
MARKETING & COMMUNICATIEADVIES

www.jammarketing.nl

Advies en Kies
VERZEKEREN IS EEN KEUZE

www.adviesenkies.nl

HairWish
PROFESSIONELE HAARWERKEN

www.hairwish.nu

Solidmoves
WERVING & SELECTIE

BEMIDDELING IN VASTE BANEN

www.solidmoves.nl | 06 40760628

Romijn Financieel Advies
HYPOTHEKEN | VERZEKEREN

romijnfinancieeladvies.nl

Uw Slijter van Gils
SPECIALIST IN BIER, WIJN 

EN GEDISTILLEERD

www.slijterijvangils.nl

ANNO2000
ONTWERPERS & HOVENIERS

www.anno2000tuinen.nl

Van Werven
INFRA EN RECYCLING
CONTAINER VERHUUR

www.vanwerven.nl

AH Swifterbant
DE BESTE SUPER IN DE BUURT

AH Jan Schuurhuis
BIDDINGHUIZEN

SwifterwinT
GROENE ENERGIE IN 
DE EIGEN OMGEVING

www.swifterwint.nl

10 voor je dag
DAGVOORZITTER EN 
PRESENTATIECOACH

www.10voorjedag.nl

Maatwerk Steigerhout
AMBACHTELIJK OP MAAT GEMAAKT

www.maatwerksteigerhout.nl

STUDIO FL!NDER 
GRAFISCHE VORMGEVING

& COMMUNICATIE STRATEGIE

www.flinder.nu | 06 13780333

AVAQ
GRIP OP RISICO’S

www.avaq.eu



Ferdinand
Zomerman
Claassen, Moolenbeek & Partners

Claassen, Moolenbeek & Partners
Dr. van Deenweg 108, Zwolle
T 088 – 263 67 40 | 06 – 23 02 27 74
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ADVERTORIALS

Hogere lonen, vacatures, stijgende energieprijzen, terug-
lopende koopkracht… ik wil je beslist niet de put in praten, 
maar we kunnen zo nog wel even doorgaan. Uitdagingen 
horen bij het ondernemen, echter op dit moment is het in 
veel gevallen wel heel erg uitdagend geworden. 

Ik kan mij goed voorstellen dat je het gevoel hebt (alle) grip 
te verliezen en van dag tot dag leeft. Maar hoe bewaak jij de 
continuïteit van je bedrijf, hoe blijf je aan zet?

Duik niet weg
Een belangrijke pijler onder je onderneming is dat je 
voldoende liquide middelen hebt om leveranciers en het 
personeel te betalen. Cash is King, maar wat als de bodem 
van je kas in zicht komt en je bedrijfsresultaten achter-
blijven? In het verleden kon je, als je een goed trackrecord 
had, in overleg met de bank werken aan een tijdelijke 
oplossing; bijvoorbeeld door het verhogen van het krediet. 
Tegenwoordig zijn banken zeer terughoudend om je door 
deze periode te leiden. Daarom is het des te belangrijker om 
tijdig in actie te komen. Als je voor je gevoel geen grip hebt 
op de situatie duik dan niet weg - door je kop in het zand te 
steken zijn de problemen niet weg - maar roep hulp in. Ook 
al is dat je eer te na. 

Stappen maken
In mijn dagelijkse praktijk kom ik regelmatig ondernemers 
tegen die zich ‘net te laat’ bij ons melden. Daardoor wordt 
het extra uitdagend om bij te sturen en soms lukt dat dan 
ook domweg niet meer. Laat het niet zover komen en neem 
contact op. In een ochtend kunnen we al veel bereiken en 
jou het vertrouwen geven om stappen te maken, zodat jij 
weer achter het stuur komt te zitten. Ook ‘de schade’ tot een 
minimum beperken, kan helaas een doelstelling zijn. Wees 
moedig, durf te bellen en… blijf aan zet.

Verhuisd
Mijn kantoor is recent verhuisd van Lelystad naar Zwolle en 
sinds deze maand heb ik ook een dependance in Dron-
ten-west aan De Dieze 34. Je bent hier van harte welkom 
voor een inspirerend gesprek of lekkere kop koffie. Bel of 
mail om een afspraak te maken.

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

BLIJF AAN ZET… 
DURF TE BELLEN

OPZEGGING CONTRACT
MOET ECHT SCHRIFTELIJK

In een recent arrest van de Hoge Raad oordeelde 
deze over de vraag of de werkgever een aanzeggings-
vergoeding verschuldigd was, omdat de werkgever 
slechts mondeling heeft meegedeeld dat de arbeids-
overeenkomst van een contract niet zou worden 
verlengd.

De wet schrijft voor dat een werkgever uiterlijk een maand 
voor het einde van de arbeidsovereenkomst schrifte-
lijk moet laten weten of de arbeidsovereenkomst wordt 
voortgezet. Blijft die aanzegging achterwege dan is een 
vergoeding verschuldigd van één bruto maandsalaris naar 
rato. De ervaring in de rechtspraktijk leert dat die aanzeg-
ging vaak helemaal niet schriftelijk, maar alleen mondeling 
gebeurt. In de rechtspraak werden deze vorderingen van 
werknemers om een aanzeggingsvergoeding regelmatig 
afgewezen, omdat het de werknemer glashelder was 
dat het tijdelijke contract niet zou worden verlengd; de 
gedachte is dan dat het ‘schriftelijkheidsvereiste’ bedoeld 
is om op tijd duidelijkheid te bieden. De gedachte is dat 
als uit alles blijkt dat de werknemer begrepen heeft dat 
de arbeidsovereenkomst eindigt, het onaanvaardbaar zou 
zijn de werknemer alsnog een vergoeding toe te kennen, 
alleen maar omdat de mededeling niet schriftelijk heeft 
plaatsgevonden. 

De Hoge Raad haalt hier een streep doorheen. Het 
karakter van de wetsbepaling brengt mee dat steeds 
een aanzegvergoeding verschuldigd is bij het niet in acht 
nemen van de ‘schriftelijkheidseis’, ´óók als het voor 
de werknemer langs andere weg duidelijk was dat de 
arbeidsovereenkomst zou worden beëindigd. Dat geldt 
ook in het geval de werknemer geen nadeel heeft geleden 
van het niet naleven van de ‘schriftelijkheidseis’.  

Hieruit blijkt het belang en de noodzaak om bij het einde 
van een tijdelijk contract altijd schriftelijk aan te zeggen 
of het contract wordt verlengd of niet. De neiging om het 
informeel te houden door alleen mondeling aan te zeggen, 
leidt tot de verplichting om een vergoeding naar rato te 
betalen. En dat is echt zonde van het geld.

Hans 
Bügel
Helmantel & Bügel Advocaten



Wat de heren gemeen hebben? Wat niet, zou je bijna zeggen. 
Roeland en Niels zijn Drontenaren, beide vijfentwintig jaar oud, 
studeerden allebei commerciële economie én delen dezelfde za-
kelijke ambitie: landelijk hét theemerk worden met duurzame 
en sociale impact. “Tijdens onze studie zijn we de onderneming 
gestart. We wisten al snel dat we een bestaand product in een 
traditionele markt wilden vernieuwen, dat was ons uitgangs-
punt. Koffie was hip, de barista’s waren upcoming. Thee ging 
wel mee, maar bleef achter. Toen zijn we thee zelf gaan ontdek-
ken”, aldus een enthousiaste Roeland.

Fairtrade theeplantages

Het ondernemersduo heeft vanaf het begin van hun product-
ontwikkeling voor ogen dat hun thee ‘duurzame en sociale 
impact’ moet hebben. Niels vertelt: “We wilden een kwaliteit-
sproduct neerzetten. De standaard theezakjes zoals iedereen 
die kent, zijn vaak gevuld met theegruis en smaakstoffen. Wij 
waren op zoek naar iets anders. Naast kwaliteit wilden we een 
verschil maken, een verandering teweeg brengen. Zowel op de 
locatie van de telers, dus in de levens van mensen, als in de ke-
ten. Na ruim een jaar onderzoek is het ons gelukt om alle scha-
kels in de keten over te slaan en thee rechtstreeks in te kopen 

TrendingTea wil hét landelijke 
theemerk met impact worden 

PIONIEREN TOEN, PIONIEREN NU

Het oorspronkelijke idee was om mensen op kantoor te laten genieten 

van eerlijke thee. Met die gedachte richtten Roeland Veen en Niels 

Schutter zes jaar geleden TrendingTea op. Toen nog een ‘student 

company’. Sinds 2020 is het bedrijf gevestigd aan de Aar in Dronten, 

hebben de twee ondernemers een team van enthousiaste mensen om 

zich heen verzameld en worden elfhonderd zakelijke klanten bediend. 

“De schakels in de keten hebben we overgeslagen, thee kopen we zelf 

rechtstreeks in het land van herkomst in.” Dit is het verhaal van de 

nieuwste generatie polderpioniers; maak kennis met TrendingTea. 

TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

“Voor ons staat pionieren voor 
onderzoeken, creëren, maar 
vooral doorzetten”
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PIONIEREN TRENDING TEA

bij twee Fairtrade theeplantages in Sri 
Lanka. De thee wordt Fairtrade geoogst 
en de boeren krijgen een Fairtrade pre-
mie. Intussen hebben we eigen recepten 
ontwikkeld; de theeblaadjes en overige 
ingrediënten worden ter plekke geblend 
(gemengd). Populair zijn onze blends 
Black tea Chai en Ginger & Lemon. Een 
lokale verpakkingsorganisatie verpakt 
de thee in composteerbare verpakkingen 
gevuld met losse thee of in duurzame 
piramidezakjes. En zo komen de produc-
ten verpakt op pallets rechtstreeks naar 
Dronten waar de orders klaargemaakt 
worden voor verdere verspreiding in het 
land.” Het bedrijf focust zich op de out 
of home market, dat zijn bedrijven, kan-
toren, overheden, instellingen, scholen, 
sportclubs en musea.

Duurzaam, sociaal én gezond

TrendingTea biedt een assortiment 
met losse thee voor extra beleving en 
daarnaast hebben de ondernemers een 
concept ontwikkeld voor locaties met 
een hogere doorloopsnelheid. Dit is een 
refill systeem, duurzame piramidezakjes 
gepresenteerd in stijlvolle displays. Ook 
deze theezakjes zijn 100% composteer-
baar en kunnen in de gft-container. “Dat 
is wat we bedoelen met duurzaam en 

sociaal; we werken plasticvrij, zorgen 
ervoor dat zoveel mogelijk materialen 
composteerbaar zijn, we geven de pro-
ducent een eerlijke prijs en zorgen in het 
land van herkomst voor banen. En ver-
geet de impact op gezondheid niet. We 
ontmoeten veel werkgevers die op zoek 
zijn naar vitaliteit op de werkvloer. Wist 
je dat het Voedingscentrum het drinken 
van drie glazen thee per dag aanraadt? 
Thee is, na water, niet voor niets het 
meest gedronken drankje ter wereld”, 
aldus Roeland.

Het mag duidelijk zijn. De onderne-
mers weten een eeuwenoud product te 
vernieuwen én de tussenhandel over te 
slaan. Als dat geen pionieren is? Roeland: 
“Voor mij staat pionieren voor onder-
zoeken, creëren, maar vooral doorzetten. 
Het is namelijk nogal wat om uit een 
traditionele markt te stappen en direct 
bij de bron in te kopen. Dat vroeg in ons 
geval veel tijd en doorzettingsvermogen. 
Ondernemen is sowieso doorzetten, niet 
gelijk opgeven bij de eerste ‘nee’. In de 
begintijd liep het niet altijd soepel, we 
hadden al een aantal keer kunnen stop-
pen. Maar ons gevoel was goed en werd 
toch ook steeds weer bevestigd. Dan ga 
je door.”

TrendingTea wil hét landelijke 
theemerk met impact worden 

Vier ondernemerstips

Hebben Roeland en Niels nog tips voor 
andere, jonge ondernemers? “Alle winst 
hebben wij in de beginjaren geherin-
vesteerd. Houd vooral in de eerste jaren 
de onnodige kosten laag. Zorg dat je 
focus houdt en laat hier ook dingen voor. 
Luister goed naar je klanten en ontwik-
kel je producten of diensten door. Wij 
zijn begonnen met de verkoop van één 
doos thee en nu een landelijk merk, dus 
het kán, houd je oog op de bal!

“We groeien hard en blijven 
uitbreiden. Ben jij een enthousiast 
en ondernemend talent en wil je 
meebouwen aan TrendingTea? 

Meld je bij ons!”

Gouden combinatie

Roeland besluit: “Onze ouders zijn 
met elkaar bevriend en wij zijn ook al 
vrienden van jongs af aan, dan hoor je 
regelmatig: ga niet samen met je vrien-
den ondernemen. Maar bij ons is het een 
gouden combinatie gebleken.”
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In hun enorme bedrijfshal aan de 
Loofklapper in Biddinghuizen bouwt 
het bedrijf woonwagens, chalets en 
mantelzorgwoningen. De woonwagens 
zijn bestemd voor permanente bewo-
ning. “Alle woonwagens zijn maatwerk, 
waarbij een aantal basismodellen als 
uitgangspunt dienen. Samen met een 
opdrachtgever, veelal woningcorpora-
ties en gemeenten, gaan we in overleg 
en zorgen we ervoor dat bij oplevering 
de woonwagens aan alle wensen en 
eisen voldoen.  
Woonwagenbouw kent strenge voor-
waarden als het om de BENG-eisen 
(energieprestatie) gaat. Ook beschikken 
wij als enige bedrijf in Nederland over 
het KOMO attest met productcertificaat 
voor woonwagens. Hiermee tonen wij 
aan dat de kwaliteit gewaarborgd is, 
wij werken volgens vooraf vastgestelde 
procedures en wij regelmatig controles 
laten uitvoeren”, licht Wendy toe. 

Wendy Kraaikamp werkt met passie 
voor kwaliteit in haar familiebedrijf

PIONIEREN TOEN, PIONIEREN NU

Na opa en vader Kraaikamp is Wendy Kraaikamp (47) de derde generatie die aan het roer staat bij Kraaikamp 

chalet- en woonwagenbouw in Biddinghuizen. Het familiebedrijf staat aan de vooravond van een grote mijlpaal, 

want volgend jaar is het vijfenzestig jaar geleden dat Kraaikamp chalet- en woonwagenbouw werd opgericht. 

Wendy vertelt gepassioneerd over haar familiebedrijf; hoe haar opa in 1958 de eerste woonwagen bouwde, hoe 

vader de onderneming wist uit te bouwen en hoe zij zelf dagelijks inspeelt op actuele ontwikkelingen in de markt. 

Kenmerkend voor alles wat Kraaikamp chalet- en woonwagenbouw doet: topkwaliteit leveren.

TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Kraaikamp loopt hierin voorop en is de 
absolute marktleider in woonwagen-
bouw in Nederland. 

Duurzaamheid

Daarnaast bouwt Kraaikamp chalets 
voor de recreatieve markt, vakantie-
parken. Opkomend is de markt van 
mantelzorgwoningen, deze zijn net 
als de woonwagens en chalets altijd 
maatwerk. Daar getuigt de enorme 
showroom wel van; vloeren, tegels, 
gordijnen, kranen, alles is voor de klant 
aanwezig om de nieuwe woonplek 
geheel naar eigen smaak in te richten. 
Bij alle bouw staat duurzaamheid 
centraal. Wendy: “Wij denken volop 
mee in het duurzaamheidsvraagstuk en 
spelen daar met de keuze van bouwma-
terialen en diverse extra opties op in. 
Denk bijvoorbeeld aan gasloos bouwen, 
het gebruik van zonnepanelen of het 
inzetten van een ‘groen’ sedum-dak.”  

Historie

Terug naar de oorsprong van het fami-
liebedrijf. Opa Kraaikamp heeft in 1958 
een doe-het-zelfwinkel in Amersfoort 
als hij klanten over de vloer krijgt die 
op zoek zijn naar een firma die woon-
wagens bouwt. Kraaikamp wordt aan 
het denken gezet, maakt een ontwerp 
en begint met bouwen. De klus mondt 
uit in de bouw van meer woonwa-
gens, ook voor de overheid, en zo wordt 
Kraaikamp woonwagenbouw geboren. 
In 1970 treedt de tweede generatie 
Kees Kraaikamp jr. in dienst. De markt 
blijft groeien en Kraaikamp ontwikkelt 
mee. In 1975 jaar verhuist het bedrijf 
van Amersfoort naar de Havenweg in 
Biddinghuizen. In 1987 volgt Kraaikamp 
jr.  zijn vader op als eigenaar. Wendy: 
“Tijdens mijn middelbare schooltijd ging 
ik al heel vaak mee met mijn vader. Na 
schooltijd woonwagens schoonmaken, 
kozijnen schilderen, kleine reparaties 
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PIONIEREN KRAAIKAMP CHALET- EN WOONWAGENBOUW

uitvoeren. Aan de Hogeschool Utrecht 
heb ik een verkorte brede opleiding 
Bedrijfskader gedaan, mijn vader zei 
altijd: ‘Wagens bouwen leer je in de 
praktijk’.”

Technische kennis

Als Wendy twintig jaar is, treedt ze in 
dienst. “Ik kreeg een mooi plekje aan 
het bureau naast mijn vader. Hij was 
beslist niet het type leraar, ik heb alles 
zelf uitgezocht. Ik ben gaan neuzen in 
de facturen, stelde vragen over allerlei 
posten. Ik ging het magazijn in, vroeg 
de medewerkers het hemd van het lijf. 
Ik deed er alles aan om mijn materiaal-
kennis te verbeteren.” Het heeft Wendy 
geen windeieren gelegd. Haar techni-
sche kennis is groot.

Meewerken

In 2007 verhuist het bedrijf vanaf de 
locatie Havenweg naar de huidige 
locatie aan de Loofklapper en de 
opdrachten worden groter. Een heel 
aantal jaren werkt Wendy mee in het 
familiebedrijf. Samen met vader zit ze 
steeds vaker aan tafel met vertegen-
woordigers van overheden, directies 
van woningcorporaties en eigenaren 
van recreatieparken als het om woon-
wagenbouw of chalets gaat. Staat er een 
overleg over een mantelzorgwoning 
gepland, dan komt ze in gesprek met 
de nieuwe eigenaren, de kinderen en 
zorgmedewerkers. 

Bedrijfscultuur

Het moment van de overname nadert 
en in 2017 bereidt Wendy dit samen 
met haar accountant voor. Sinds 2020 
is ze eigenaar van Kraaikamp chalet- 
en woonwagenbouw. “In het bedrijf 
werken tweeëntwintig mensen. Dit 
zijn timmermannen, werkvoorberei-
ders, technisch tekenaars, elektriciens, 
tegelzetters, loodgieters. De bedrijfs-
cultuur is familiair. Onze medewerkers 
werken met zoveel passie en gedreven-
heid om kwalitatief mooie producten 
af te leveren, alsof het eindresultaat 
voor henzelf is. Het verantwoordelijk-
heidsgevoel is groot”, vertelt Wendy 

met gepaste trots. “Wat mij nog elke 
dag aanspreekt, is dat we voor mensen 
een eigen plek weten te creëren. Ik wil 
kwalitatief goed werk afleveren en denk 
regelmatig: we hebben samen weer een 
prachtig project opgeleverd.”

Pionieren

Tot slot: herkent Wendy als ondernemer 
iets van het pioniersgevoel van weleer? 
“Mijn vader en opa zijn vanaf 1975 
gestart met het uitbouwen van de markt 

van woonwagens voor de overheid en 
recreatiechalets, dat was pionieren toen. 
Ik ben daarna verder gegaan in het 
bouwen van deze chalets en woonwa-
gens volgens de huidige regelgeving, 
bouwbesluit en nieuwe BENG-eisen, 
met KOMO attest en productcertificaat 
en daarnaast ook het gasloos bouwen. 
Dat was een enorme studie om een 
kwaliteitsproduct van nu te realiseren. 
Dat is gelukt, en wat mij betreft hele-
maal pionieren van nu.”
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“Mijn vader en opa zijn vanaf 1975 
gestart met het uitbouwen van de 
markt van woonwagens. Dat was 

pionieren toen.”



Zoek je pionier op in de dikke van Dale, 
dan wordt als betekenis baanbreker 
gegeven. Dat zie ik wel terug bij Elon. 
Kijk je naar de betekenis van het woord 
pionieren, dan vind je terug: als eerste 
iets moeilijks of gevaarlijks doen zodat 
anderen het daarna ook kunnen doen.

Als je (als eerste) iets moeilijks gaat 
doen en of iets gevaarlijks, met als doel 
dat anderen hier gebruik van kunnen 
maken, dan komt dat met een verant-
woordelijkheid. Bouw je een nieuwe 
machine, dan moet die worden gekeurd. 
En terecht! Heb je personeel in dienst, 
dan moet je een RI&E hebben opgesteld. 
Kortom, je bent dan verantwoordelijk… 
en wetgeving houdt je ook aan die ver-
antwoordelijkheid.
De pionier hierboven beschreven is bij 
machte 44 miljard(!) dollar te betalen 
voor een sociaal netwerk. Een indruk-
wekkend bedrag. Ik sprak een medeon-
dernemer en we hadden het over deze 

transactie. Hij vertelde; met 44 miljard 
dollar had hij een echt sociaal netwerk 
kunnen realiseren. Helemaal mee eens. 
We spreken vaak over maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen. Op de 
sociale netwerken LinkedIn, Facebook, 
Instagram en ook Twitter spreken we 

over onze rol in de maatschappij. Er zijn 
studiedagen waarop aandacht wordt 
gegeven aan jouw rol in een groep. De 
aarde teruggeven aan de jeugd. Het 
milieu niet langer zo zwaar belasten. 
Onze sociale verantwoordelijkheid, in 
welke functie dan ook.
Vroeger was het allemaal een beetje 
anders. Niet per definitie beter, wel 
anders. Als ondernemer heb ik een aan-
tal polderpioniers mogen leren kennen. 
Mannen die helaas al en tijdje niet meer 
onder ons zijn. Zij vertelden mij prach-
tige verhalen waar ik graag de tijd voor 
nam. Zo duurde een afspraak van een 
kwartier soms anderhalf uur. “Hoe dat 

Twitter, een sociaal 
dilemma

“Baanbrekend waren ze die polderpioniers! En dat ging gepaard 
met spannende en soms halsbrekende toeren” 

ging vroeger? We waren alleen op de 
weg en we gingen gewoon vol gas want 
een snelheidscontrole, daar deden ze niet 
aan in de polder.” Baanbrekend waren ze 
die polderpioniers! En dat ging gepaard 
met spannende en soms halsbrekende 
toeren. Roken was toen nog gezond en 
dat ene borreltje in het verkeer ... oogje 
dichtknijpen en doorgaan met pionieren. 
Inmiddels weten we beter en zijn de 
tijden echt veranderd. 

Maar wat blijft is dat de pionier pioniert 
en dat gaat gepaard met dilemma’s! 
Een sociaal dilemma is overigens een 
situatie waarbij mensen kunnen kiezen 
tussen hun eigen belang en het gemeen-
schappelijk belang. Tsja ...

DIRK VISSER

DIRK VISSER

VWA DIGITAL AGENCY

REAGEREN?  INFO@OVDD.NL

GASTCOLUMN

Hij werd vermogend door de verkoop van PayPal en introduceerde de elektrische auto als een haalbaar 
concept door niet alleen de auto, maar ook het netwerk te leveren. Hij wil naar Mars en hij kocht onlangs 
het sociale netwerk Twitter. Over pionieren gesproken…
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bedrijfshuisvesting

V E R K O P E N I V E R H U R E N I T A X E R E N

De Bolder 2
Dronten    
0321 - 318 318

Bolderweg 1
Almere
036 - 30 30 938

Noordzijde 2-A
Emmeloord     
0527 - 20 33 55

IJsselkade 47
Kampen    
038 - 34 46 404

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek via 088 - 3 180 180

Thuis in 
vastgoedland

Waarom ondernemers kiezen voor VSO makelaars – sinds 1988

Sterk in het verbinden van ondernemers en vastgoed

Team van enthousiaste en volledig gekwalificeerde bedrijfsmakelaars en taxateurs

Groot netwerk van investeerders, projectontwikkelaars en beleggers
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Ruim 30 jaar ervaring, dat merkt u! 

Sinds 1988 ervaring met aan- en verkoop, huur en verhuur en taxaties

Sterk in het verbinden van ondernemers en vastgoed

Team van enthousiaste en gekwalificeerde bedrijfsmakelaars, taxateurs en vastgoedspecialisten

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

www.vsomakelaars.nl  |  info@vsomakelaars.nl

De Bolder 2
Dronten
0321 - 318 318

Bolderweg 1
Almere
036 - 30 30 938

Noordzijde 2-A
Emmeloord
0527 - 20 33 55

IJsselkade 47
Kampen
038 - 34 46 404

Harselaarseweg 2
Barneveld
0342 - 42 47 71

Laan van het Omniversum 16
Apeldoorn
055 - 303 31 87

Maak een afspraak met één van onze makelaars!

Deze experts
zijn THUIS in 

vastgoedland

DIRK VISSER



Martin Steen, werkvoorbereider 
elektrotechnische installaties

“Ik heb bewust gekozen 
voor een technische 
functie in de duurzame 
installatietechniek. Mijn 
werk heeft invloed op 
veel comfort en toch 
energiezuinig verwarmen. 
Samen met mijn collega’s 
draag ik zo bij aan een 
duurzamere wereld.”

Duurzaam installeren            wouda.nl/vacatures      T 0321 38 60 60

Samen bouwen aan jouw toekomst
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