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Stemmen, moet da t?
HESTER

VROEGOP

In maart had iedere stemgerechtigde in ons democratisch
bestuurde land de gelegenheid naar de stembus te komen:
een fundamenteel recht waar we allemaal gebruik van zouden
moeten maken. Natuurlijk is een recht niet automatisch een
plicht. Maar ik vind dat wanneer je ergens iets van vindt, je
dan ook de plicht hebt gebruik te maken van je stem. In mijn
welkomstwoord tijdens de politieke avond in februari sprak ik
dan ook over de waarde van het stemmen op lokale politici. Wat
hebben we aan mensen die roepen langs de zijlijn, mopperen
op het beleid wat gemaakt wordt en ondertussen aan de
keukentafel blijven zitten. Mopperen mag, commentaar leveren
ook maar dan wel op de juiste plek en op een transparante
manier, via de kanalen die hiervoor beschikbaar zijn!
In februari gaven wij als ondernemersvereniging de
fractievoorzitters van de lokale partijen de kans in debat te gaan
in het hart van onze lokale democratie, namelijk in de raadszaal
van het gemeentehuis in Dronten. Een mooie opkomst van
ondernemers uit de gemeente, leerlingen van het middelbaar
onderwijs en overige belangstellenden. Met name de verbinding
tussen onderwijs en arbeidsmarkt is wezenlijk belangrijk. De
leerlingen zijn onze toekomstige collega’s, de nieuwe werknemers
en werkgevers. Investeren in de toekomst van het onderwijs, maar
ook het bedrijfsleven is van essentieel belang. Zij zijn als het ware
de zuurstof voor het ondernemen in Dronten. Natuurlijk kwam de
spreekwoordelijke verkiezingsretoriek tijdens de politieke avond
naar voren. Logisch, dit hoort bij een politieke campagne in de
aanloop naar de verkiezingen. De kunst en de uitdaging is om
de verbinding tussen de politiek en de samenleving, waar we als
ondernemers en inwoners deel vanuit maken, ook de komende
tijd te laten leven. Daar hebben we iedereen voor nodig, namelijk
u als ondernemers, lokale bestuurders, lokale politici, leerlingen
en studenten van het onderwijs in Dronten.
Een veel gehoord geluid is: zichtbaar en toegankelijk te
blijven voor onze leden. Dat willen we als bestuurders van de
ondernemersvereniging graag zijn. Om met u in gesprek te

blijven, nodigen we u uit naar onze bijeenkomsten te komen, of
een ‘één op één’ afspraak met één van ons te maken. Door naar
de bijeenkomsten te blijven komen, een mail te sturen, in gesprek
te blijven, ontvangen wij de input waar we mee aan de slag kunnen.
Alleen op die manier kunnen we uw collectieve belangen behartigen
aan de diverse bestuurlijke tafels.
Ruimte om te ondernemen, een helder toegankelijk beleid voor
het buitengebied, de ontwikkelingen rondom Lelystad Airport, een
soepele ontsluiting t.b.v. de Roggebotsluis, kortom bereikbaarheid
in de breedste zin van het woord.
Een mooi thema waar we dit jaar als ondernemersvereniging De
Driehoek op in willen gaan zetten en waar we dit jaar met u over in
gesprek willen blijven. Dus laat u zien en horen, kom in actie en blijf
niet zitten aan de keukentafel maar laat vooral uw STEM horen!
Uw stem telt, zeker bij de OVDD! Uw input wordt opgepakt met een
servicegerichtheid die in ondernemersland zo vanzelfsprekend is.
Wij zijn niet eens in de vier jaar, maar elke dag geïnteresseerd in
wat u vindt en beweegt.
Dat dan weer wel natuurlijk!
Met een uitnodigende groet van uw voorzitter,

Hester

ondernemersvereniging

de Driehoek

Daarover praten zij
Tal van activiteiten staan voor de deur. De ALV, het
zomerfeest, bedrijfsbezoeken en het tennistoernooi,
zomaar een greep uit het aanbod de komende
periode (zie ook agenda). In de vergadering lopen
we alles langs en zetten we de puntjes op de i. Maar
er wordt vooral ook over actuele zaken en lopende
dossiers gesproken. Hanzekwartier, Passage,
Roggebot, bestemmingsplan buitengebied, het
terrassenbeleid. We proberen met alles verbinding
te houden en de belangen van jullie ondernemers
zo goed mogelijk te blijven behartigen.

NIEUWE
LEDEN
• SHK KOERIERSDIENSTEN
Dhr. A. Brokmeier
• CUET HEALTH & BEAUTY
Mevr. I.H.A. Brokmeijer
• PROMPT BUSINESS
ANALYTICS BV
Dhr. Hans Mallie
• BONFIN
Dhr. Peter Bon

• MIRJAM VERSCHUREN
FOTOGRAFIE
Mevr. M. Verschuren
• STUDIOTOF!
Mevr. W.A. van der Wekken
• STICHTING BEVEILIGING
BEDRIJVENTERREINEN
FLEVOLAND (SBBF)
Dhr. R.N. van Duijvenbode
RSE
• SERCON HOLDING B.V.
Dhr. N.T.M. Reimert

• BUITENVITAAL
Mevr. J.M. Miltenbrug

• GROENENDAAL & VAN KRIJL
GERECHTSDEURWAARDERS
LELYSTAD
Dhr. F. Vos

• YUNA SKY
Mevr. A. de Graaf

• JES TEKST
Mevr. J. van den Bergh

Over de gemeentegrens met
Kennispoort Regio Zwolle
Ondernemen is grensoverschrijdend. Ook de ondernemersvereniging kijkt verder dan de gemeentegrenzen van Dronten, bijvoorbeeld door in gesprek te blijven met de omliggende bedrijfskringen, met VNO/NCW en met Kennispoort Regio Zwolle. Voor deze
laatstgenoemde is Dronten een zogenaamde regiogemeente. Dit
houdt in dat adviseurs van Kennispoort ook hier ingezet worden
voor innovaties die de regio economisch en maatschappelijk verbeteren.
“Kennispoort stimuleert samenwerking en verbindt ondernemer,
overheid, onderwijs en onderzoeksinstellingen. Onze sterke sectoren
hebben we ingedeeld in de clusters Kunststoffen en Health,” legt
Joke Smit van Kennispoort uit. “Daarnaast hebben we het cluster
Innovatief Ondernemen benoemd. In dit cluster geven we gehoor
aan de sterke behoefte van regionale bedrijven, die (nog) niet tot de
clusters Health en Kunststoffen behoren, om ook te innoveren. Dit
betreft de thema’s agro en food, energie, logistiek en ICT.”
Samen met andere partijen in de regio organiseert Kennispoort
diverse bijeenkomsten. Het volledige aanbod hiervan is te bekijken
op www.kennispoortregiozwolle.nl.

Uitreiking Flevopenningen
Traditiegetrouw zijn in de 2e maand van het jaar de Flevopenningen
uitgereikt. Bij het gala, dat dit jaar in Almere werd gehouden, waren
ruim 400 ondernemers uit heel Flevoland aanwezig. Tijdens het
galadiner zijn de jaarlijkse Flevolandse ondernemersprijzen uitgereikt
voor: de Toponderneming en de meest Innovatieve onderneming. Dit
jaar werd voor het eerst ook de beste Comakership prijs uitgereikt
aan studenten van Windesheim Almere.
Het gala wordt al jaren ondersteund door het VNO-NCW en zes
Flevolandse bedrijfskringen. Namens de OVDD was ‘Onderneming
van het jaar’ Gavi Wijnkopers ook aanwezig bij de uitreiking: “Het is
echt groots georganiseerd. Ik was er nooit eerder geweest, maar er
hing een hele mooie sfeer. Erg leuk om daar bij te mogen zijn”, aldus
Marco Schepel van Gavi. “Voor ons was het extra leuk omdat de
wijn die geschonken werd tijdens het gala door ons bedrijf geleverd is
geweest. Dat was een mooie afspraak met de cateraar en maakt een
dergelijke gelegenheid nog specialer.”
Aan ‘grote namen’ geen gebrek tijdens de festiviteiten. Voor het
tweede lustrum van het gala was niemand minder dan minister Kamp
gestrikt. Ondanks het drukke programma nam hij alle tijd om met de
aanwezige ondernemers te praten. Marco: “Het is echt een gala. Alle
hoogwaardigheidsbekleders waren present. Jonquille en ik hebben
genoten van een erg leuk feest.”
Het Flevopenningengala wordt gezien als één van de belangrijkste
zakelijke evenementen van Flevoland.
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Zomerse borrel met muzikale
omlijsting
Op donderdag 3 april vond bij Restaurant De Klink aan de
Bremerbergdijk in Biddinghuizen de maandelijkse ‘businessborrel’
plaats, met deze keer een muzikaal en zomers tintje. Met het
mooie weer en de aankondiging vooraf, was deze dan ook drukker
bezocht dan anders.
MUZIEK ALS VOORPROEFJE
Tijdens de borrel gaf de Biddinghuizer band Zeldzaam een optreden.
Met het nummer ‘Morgen is te laat’ lieten ze werk horen uit hun
nieuwste theaterprogramma en werd een knipoog gegeven naar
de ondernemers: handel vandaag, want morgen kan het te laat
zijn. Het optreden was een voorproefje op het zomerfeest van de
ondernemersvereniging. Het zomerfeest vindt plaats op 25 juni bij
New Challenge, vanzelfsprekend volgt de uitnodiging binnenkort.
Verder vertelde Sandra Staats uitgebreid over het werk van de
sportcoaches van de gemeente Dronten.
Het prachtige weer, het informele karakter en natuurlijk de culinaire
invulling door het team van De Klink waren voldoende ingrediënten
om terug te kijken op een heel geslaagde businessborrel! Ook
eens bijpraten in informele sfeer? Dat kan iedere eerste donderdag
van de maand: op 1 mei in De Rede (Dronten) en op 5 juni bij
Shortgolf (Swifterbant).

Bedrijfsbezoek POOK Swifterbant
Op dinsdag 25 februari was OndernemersVereniging De Driehoek
te gast bij vereniging kringloopwinkel POOK te Swifterbant. Reden
van dit bezoek? POOK bestaat in 2014 alweer 30 jaar. Wat maakt
deze kringloopwinkel nou zo bijzonder, ruim 40 ondernemers vroegen het de trotse voorzitter Roelof Meester.
100% vrijwilligers inclusief het bestuur, dat is een ding wat essentieel
is aan het succes van de kringloopwinkel. Daarnaast ondersteund
POOK zoveel mogelijk goede doelen binnen de Gemeente Dronten
zoals de Timmer- en Eetclub Swifterbant, maar ook bijvoorbeeld
het Alzheimer Café in Dronten. Dit naast het recyclingtraject, waar
kapotte spullen worden verzameld en gedemonteerd om verkocht
te worden. De combinatie maakt POOK uniek en is mede daarom
één van de meest bezochte winkels van Swifterbant.
Uiteraard blijft de essentie van de winkel het inzamelen en verkopen
van tweedehands goederen. Alle goederen worden bij binnenkomst
nagekeken, eventueel gerepareerd en schoongemaakt. Kleding
bijvoorbeeld wordt gewassen in eigen wasmachines, twee vliegen
in één klap. Niet iedereen is in staat om de goederen te komen
brengen, deze kunnen door het team van POOK ook gratis
opgehaald worden en indien nodig tegen een kleine vergoeding
zelfs worden gebracht. Topservice waar je deze niet verwacht…
Recent is de winkel verbouwd wat geresulteerd heeft in meer
vierkante meters en er is een lift geplaatst. Hierdoor kunnen
minder mobiele klanten ook op de bovenverdieping komen. In het
najaar zal er een feestelijke opening plaatsvinden en zal de geheel
vernieuwde website “online” zijn.
OndernemersVereniging De Driehoek is trots om zo’n goed
georganiseerde kringloopwinkel in haar gelederen te hebben. Dank
voor het warme ontvangst en complimenten voor het bestuur en
haar vrijwilligers.

Foto Fred Docter FD2

Gemeenteraadsverkiezingen Dronten De “gezelligste huiskamer” van
Swifterbant….
Op 19 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.
De weken daarvoor voerden de partijen flink campagne.
Het eerste debat tussen alle lijsttrekkers werd georganiseerd door de
OVDD (zie artikel elders in deze Handel & Wandel) vervolgens vonden
er nog debatten plaats in de showroom van Broekhuis Opel, de studio
van Omroep Flevoland en in de Voorhof te Biddinghuizen. Tijdens alle
debatten waren de partijen duidelijk zichtbaar en de ondernemers
lieten zich goed horen, vooral tijdens het debat bij Broekhuis Opel.
Uiteindelijk was het CDA de winnaar van de verkiezingen in de
gemeente Dronten. De christendemocraten zijn ongeveer even
groot als 4 jaar geleden en gaan met 8 zetels de raad in. De
overwinning kwam voor lijsttrekker Hans Engelvaart als een grote
verrassing. Het resultaat is ook tegengesteld aan de uitslagen elders
in Nederland. Landelijk gezien verloor het CDA veel zetels.
De VVD blijft de tweede partij in Dronten, maar verliest flink
en komt op 4 zetels. De SP deed voor het eerst mee aan de
gemeenteraadsverkiezingen en haalt 2 zetels.
De winst voor de SP is ten koste gegaan van de Partij van de Arbeid,
zo stelt PvdA-lijsttrekker Suzanne Stoop. Die partij heeft nog maar
twee zetels over. De ChristenUnie boekte één zetel winst en komt
op drie, evenveel als D66. OPA-Dronten en Groep HOP hebben niet
genoeg stemmen gehaald voor een zetel.
Het opkomstpercentage in Dronten was 56,7% tegen 55.8% in 2010.

Henk Slump opende zaterdag 19 april zijn gezellige eetcafé naast zijn
AH supermarkt in Swifterbant. De nieuwe aanwinst voor Swifterbant
heeft de originele naam: “A. de Huijskamer” meegekregen.
De gasten kunnen hier vanaf donderdag t/m zondag lekker eten en
drinken voor een zeer betaalbare prijs. De formule is laagdrempelig,
‘gewoon goed’ en betaalbaar. Ook wordt er zoveel mogelijk gewerkt
met lokale producten en leveranciers.
Slump: “Het is mijn bedoeling om voor Swifterbant een gezellig en
sfeervol “eetcafé” te maken waar iedereen zich thuis voelt. We
hebben het hele pand flink onder handen genomen en ik krijg nu
al veel complimenten over de sfeervolle inrichting en de huisstijl.
Naast eten en drinken gaan we vanuit onze AH supermarkt ook
proeverijen (wijn/spijs/koffie e.d.) en Allerhande kookworkshops
geven voor volwassenen, maar ook voor kinderen (het wordt “feest
in de keuken”).
“Verder zie ik diverse kansen en mogelijkheden om de supermarkt
en het eetcafé elkaar te laten versterken en een bindende rol te laten
geven in de samenleving van Swifterbant.
Als cateraar kunnen wij weer inspelen op aanvragen voor buffetten,
(overwerk)maaltijden en feesten en partijen in Dronten e.o. Daarnaast
werken we ook zeer nauw samen met Shortgolf Swifterbant.”
Alberts “Huijskamer” ligt mooi centraal in het centrum van het dorp
en is een bruisend middelpunt voor jong en oud.

Gicom trapt 30-jarig bestaan af met bedrijfsbezoek
voor collega-ondernemers
Gicom uit Biddinghuizen bestaat 1 mei dertig jaar. Om dit lustrum
in te luiden, waren de leden van Ondernemersvereniging de
Driehoek uitgenodigd om woensdagavond 9 april exclusief ‘binnen
te kijken’ bij dit toonaangevende bedrijf voor compostsystemen,
klimaatbeheersing en metaalbewerking. De lokale ondernemers
maakten massaal gebruik van de uitnodiging, het team van Gicom
verwelkomde ruim 100 lokale ondernemers.
MAAK-BEDRIJF
‘Wat ik zo interessant vind, is dat Gicom een echt ‘maak-bedrijf’ is.
Ze creëren,’ zegt Peter Huijsmans van FoedererDFK accountants uit
Lelystad. Ook Corine Haveman van Post & Haveman uit Dronten is
enthousiast: ‘Ontzettend leuk om te zien hoe gedreven de mensen
achter Gicom zijn. Ik voel me heel welkom en zie dat Gicom bezig
is met mooie dingen. Ook boeiend om te zien hoe directeur Gé
Groenenboom zijn zoon en dochter betrekt bij het bedrijf.’
VAN FLEVOHOF NAAR MONDIAAL BEDRIJF
Begonnen als pachter op de Flevohof in 1975, richt Gé
Groenenboom in 1984 Gicom op. Naast regeltechniek voor de

door Carien v.d. Marel

champignonteelt worden later ook technische installaties voor
diverse composteringsmethoden ontwikkeld. Daarnaast is de
onderneming een veelzijdig metaalbewerkingsbedrijf. GEMA
Apparatenbouw uit Biddinghuizen werkt intensief met ze samen.
Marco Bouw: ‘Op de mensen van Gicom kun je rekenen. Ik kom
regelmatig met een vraagstuk, ze denken altijd mee om tot de
beste oplossing te komen. Bij Gicom staan ze open voor nieuwe,
innovatieve projecten, niets is te gek.’
JE VERHAAL VERTELLEN
Het bedrijfsbezoek startte met een aantal presentaties van directie
en medewerkers. Daarna stonden negen rondleiders klaar om
onder meer de soldeerafdeling, elektrowerkplaats en loods met
lasersnijmachines en lasrobots te laten zien. Op de vraag hoe zij
terugkijkt op het bedrijfsbezoek, antwoordt Monique Groenenboom:
‘Wat mij vooral opviel, was de interesse bij de ondernemers.
Natuurlijk ben je trots om je bedrijf te mogen laten zien, maar het
is toch spannend of de mensen je bedrijfsverhaal begrijpen. Wij
hebben daar een heel goed gevoel aan over gehouden, het was echt
een fantastische avond.’
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UIT HET

GEMEENTEHUIS
Het Hanzekwartier, dynamisch
gebied in onze gemeente

Leerlingbouwplaats bouwt
aan arbeidspotentieel

Als ondernemer, of als inwoner van de gemeente Dronten kan het
u onmogelijk zijn ontgaan.
De grote metamorfose welke het Hanzekwartier nu heeft
ondergaan, en wat er nog allemaal staat te gebeuren. De afgelopen
jaren zijn een aantal betrokken ondernemers als “commissie
Hanzekwartier” met enige regelmaat bijeen geweest. Dat kon zijn
om bijgepraat te worden door de gemeente, of gemeenschappelijk
een schouw te houden over het gebied.
Voor het komende jaar ligt er een bestemmingsplanwijziging klaar,
wellicht ook voor u interessant? Dus wil u betrokken zijn, of juist
meer betrokken worden bij deze ontwikkelingen? Stuurt u dan een
mailtje naar info@ovdd.nl, wij nemen uw gegevens graag op in onze
bestanden en zullen u betrekken bij de ontwikkeling van dit gebied.

Consument zeer tevreden
over schildersbedrijf Broekhuizen
Het online klantentevredenheidsonderzoek over 2013 levert het
bedrijf een score van 9 op.
Sinds 2009 maken AF-erkende schilders-, onderhouds- en
glaszetbedrijven gebruik van de gratis online klantentevredenheidsmeting via www.af-erkend.nl. Met deze resultaten kunnen de
bedrijven hun kwaliteit en service nog verder verbeteren. Jaarlijks
wordt door de Stichting AF-Erkenningsregeling bekeken welke
bedrijven de hoogste score behalen, en worden de winnaars via
een feestelijke prijsuitreiking in het zonnetje gezet. Broekhuizen
Schilders uit Dronten is één van de vijf bedrijven die de hoogste
score behaald hebben en zij kregen op 12 maart jl. de prijs uitgereikt door één van hun beste klanten.
“We willen er bij ons in het bedrijf erg graag van leren als er eventueel
fouten worden gemaakt. Het AF-klanttevredenheidsonderzoek is
daarvoor een praktisch en compact instrument. Het biedt je klant
de gelegenheid om anoniem zijn mening te kunnen geven”, zegt
Tijco Broekhuizen over het AF-klanttevredenheidsonderzoek.
“Met de resultaten kunnen wij aan de slag om onze kwaliteit
richting de klant nog verder te vergroten. We zijn dan ook erg blij
met deze prijs, die tenslotte is gebaseerd op de mening van de
klant, en die staat bij ons altijd centraal!”

BUSINESSBORREL
RESERVEER ALVAST IN UW AGENDA:

• 1 MEI - DE REDE IN DRONTEN
• 5 JUNI - SHORTGOLF IN SWIFTERBANT
• 3 JULI - RESTAURANT DE KLINK IN BIDDINGHUIZEN
• 7 AUGUSTUS - DE REDE IN DRONTEN

In Dronten plukken leerlingen in de bouw de vruchten van het
convenant dat de provincie Flevoland heeft afgesloten met 21
partijen om iets te doen aan de recessie in de bouw en te werken
aan toekomstig arbeidspotentieel. Dankzij het convenant is er
een leerlingbouwplaats nieuwe stijl gerealiseerd bij het bouwen
van een nieuw appartementcomplex voor de J.P. van den
Bentstichting op de Arnoldus Gulden in Dronten.
Gemeente Dronten heeft in haar bestek als voorwaarde
opgenomen om het bouwwerk te realiseren met leerlingen.
Daarop heeft bouwbedrijf v.d. Steeg in samenwerking met
Fundeon dit gerealiseerd door een leerlingbouwplaats op te
zetten. Op een leerlingbouwplaats werkt een groep leerlingen
onder leiding van opgeleide leermeesters die in dienst zijn van het
uitvoerende bedrijf. Zij zijn verantwoordelijk voor de voortgang
en de kwaliteit van het werk en de opleiding van de leerlingen.
Traditioneel zijn dit alleen leerlingen die de beroepsbegeleidende
leerweg volgen (BBL). In Flevoland wijken we daar nu van af.
Omdat het ook voor leerlingen in beroepsopleidende leerweg
(BOL) moeilijk is om stages te vinden, is men overeengekomen
om de regels aan te passen voor een leerlingbouwplaats. Op de
leerlingbouwplaats in Dronten zijn zowel stagiaires als BBL-ers
uit Flevoland aan het werk.
Vrijdag 28 maart j.l. heeft gedeputeerde Appelman van de
provincie Flevoland de bouwplaats bezocht samen met
wethouder Engelvaart van de gemeente Dronten. Ze kregen een
rondleiding van de heer Van der Steeg van bouwbedrijf Van der
Steeg en maakten kennis met de vier leerlingen die er aan het
werk zijn.

Waar grond is,
is toekomst!
Gespecialiseerd in:
- Aan- en verkoop landbouwbedrijven en woonerven
- Bedrijfovernames en taxaties
- Verkavelingsprojecten
- Quota en toeslagrechten
- Onteigeningszaken
Bel voor een vrijblijvende waardebepaling of afspraak
of kijk op onze website www.leyten-vdlinde.nl

Kantoor
M. van Arendonk: 06 - 51296305
D. van der Linde: 06 - 53544311

0321 - 388790
J. Bentum : 06 - 23254886
W. de Bekker: 06 - 30314739

De Oude IJssel 11A 8253PV Dronten
E-mail: info@leyten-vdlinde.nl

MEER DAN
GROEN ALLEEN

Uw risico's de
baas met Univé!
Wim Vroegop, uw persoonlijke MKB-adviseur van
Univé, denkt graag met u mee over de beheersing
van uw bedrijfsrisico's. Na een risico-inventarisatie
beoordeelt hij met u welke risico's te voorkomen, te
beperken of te verzekeren zijn. Daarna zoekt hij voor
u naar de verzekeringsoplossingen met de beste
voorwaarden tegen een scherpe prijs. U krijgt dus
altijd een advies op maat!

interieurbeplanting | duurzaam onkruidbeheer | binnentuinen
onderhoudsconcepten | haal meer uit een daktuin | budgetbewaking
integrale terreininrichting | creatief groenontwerp | tuin als visitekaartje

vrij spel voor de beleving

Donkergroen Dronten De Linge 30 - Postbus 184 - 8250 AD Dronten
T (0321) 31 45 40 - info.dronten@donkergroen.nl - www.donkergroen.nl
Kijk voor onze locaties in Nederland en België op www.donkergroen.nl
en www.donkergroenbelgie.be
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Univé Gooi-, Eem- en Flevoland
Bedrijvenafdeling
0527 - 63 61 61

www.unive.nl

Daar plukt ú de vruchten van!
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nieuws

ALV
BESTUURDERS

Ledenvergadering op 22 mei
bij bibliotheek
Op donderdag 22 mei aanstaande houden we onze Algemene
voorjaars-Ledenvergadering (ALV). Deze keer zijn we te gast op
een bijzondere locatie: de Flevomeer Bibliotheek in Dronten.
Twee keer per jaar houdt OVDD een algemene ledenvergadering.
Tijdens de vorige vergadering, afgelopen november, werd er een
combinatie gemaakt met een bedrijfsbezoek. Toen waren we te
gast bij het FabLab. Omdat dit de afwisseling van de avond ten
goede kwam, is er nu weer een ALV gecombineerd met een
bedrijfsbezoek.
TWEE DELEN
Het programma is in twee delen gesplitst. Voor de pauze wordt
de ALV gehouden. We vertellen dan onder andere over de
participatie van de OVDD en onze leden in diverse commissies
en in het bijzonder de SEA-groepen waarbij wordt samengewerkt
met de gemeente en de scholen. Ook zoeken we graag de
discussie op met jullie. Hoe kunnen we bijvoorbeeld de vereniging
verder versterken door leden mee te laten werken in één of meer
commissies of activiteiten? Na de pauze zal de gastheer van de
avond, de FlevoMeer bibliotheek, laten zien hoe de bibliotheek
in Dronten draait en wat het nieuwe programma ‘De Bibliotheek
voor Ondernemers’ inhoudt. Het belooft een inspirerende avond
te worden.
Stukken voor de vergadering zullen worden geplaatst op het
ledengedeelte van onze website.

PROFIEL
Hans Douma

Hans Douma is sinds vorig jaar bestuurslid en secretaris van de
OVDD. Hij werd voor deze functie gevraagd door oud-voorzitter
Herman Vermeer: “Wij komen allebei van de Rivierduinweg dus die
link was snel gemaakt.”
Hans is al ruim 20 jaar agrarisch ondernemer; akkerbouwer. In 2006
kwam daar Shortgolf Swifterbant bij. “Dat was ook het moment
dat ik lid werd van de ondernemersvereniging. Een mooi gemêleerd
dispuut met een goede afspiegeling van de ondernemers uit de
gemeente Dronten. En daar mag ik dan bestuurslid van zijn. Heel
leuk om te mogen doen. Ik doe het dan ook met veel plezier.”
Hans spreekt van een levendige vereniging, waarin een hoop
kan en veel mag. “Onze focus ligt vooral op het in stand houden
van de sfeer en samenwerking binnen de OVDD. Dat is ook mijn
boodschap: ondernemen doen we samen.”
Zijn eigen kerntaak ligt vooral in de het sterker maken van de huidige
recreatie- en toerismemogelijkheden in de drie dorpskernen. Maar
Hans ziet ook een andere belangrijke taak weggelegd voor hem en
het bestuur: “Belangen behartigen richting de overheid, dat wordt
meer en meer een kerntaak voor ons. De lokale overheid krijgt
steeds meer te zeggen, waardoor de invloed van verenigingen als
‘De Driehoek’ steeds groter wordt. Door toename van het aantal
taken van de lokale overheid liggen er kansen om met ze in gesprek
te gaan en de nieuwe mogelijkheden die daaruit voortkomen
optimaal te benutten. Dit moeten we dus goed in de gaten houden”,
aldus Hans Douma.
Als getrouwd man en vader van drie kinderen weet hij maar al te
goed dat nuances zoeken erg belangrijk is en dat wil hij nogmaals
benadrukken richting alle OVDD-leden: “Ik probeer problemen ook
altijd van de andere kant te zien. Een goed inlevingsvermogen is
daarbij cruciaal. We moeten het samen doen, net als ondernemen,
altijd met elkaar in gesprek blijven. Ook met ons als bestuur.” •

BEDRIJFSBEZOEK
RESERVEER ALVAST IN UW AGENDA:

• 22 MEI - FLEVOMEERBIBLIOTHEEK
• 3 JUNI - DEN HARTOG
• 12 JUNI - PROVINCIEHUIS

Studenten CAH Vilentum richten
bedrijf op “MLR-Trading’’
Zes studenten van de CAH Vilentum uit Dronten hebben het
studentenbedrijf ‘’MLR-Trading’’ opgericht. Zij kregen als opdracht
een innovatief product op de markt te brengen en hebben

een mobiel laarzenrek
ontwikkeld met de naam
MLR.
De
studenten
kwamen op het idee,
doordat er strenge hygiëneeisen gelden op varkens- en
pluimveehouderijen. Deze
bedrijven hebben vaak
meerdere
laarzenparen
staan, voor bezoekers
en vangploegen. Hoewel
schoeisel een van de grootste besmettingsbronnen vormt, is het
vaak moeilijk de laarzen goed te reinigen en te ontsmetten. Het
product onderscheidt zich door de materiaalkeuze, het mobiele
systeem en de warme lucht die door het frame geblazen kan
worden.
Met het prototype hebben de zes studenten al een eerste plaats
op hun naam gezet tijdens de pitches op de CAH Vilentum. Hierbij
versloegen ze studentenbedrijven van 2e en 4e jaars studenten.
Ze willen zich nu bekend gaan maken binnen de agrarische sector
en hun product aan de man brengen. •

Wij lopen wél warm
voor uw administratie
regelt het

www.excent.nl
Het Spaarne 39-41 8253 PE Dronten T 0321 33 37 32 info@excent.nl
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BEDRIJF
William’s Fashion For Men: &handel
“mannenmodezaak is
jongensdroom”
Klantgericht
ondernemen

Als klein jongetje droomde William van der
Kolk al van een eigen zaak. Toch duurde het
nog tot 2006 voordat die droom werkelijkheid
werd. William’s Fashion For Men is inmiddels
een begrip in Dronten en heeft een trouwe
klantenkring. Ook ondernemend Dronten weet
hem steeds beter te vinden.
VLIEGENDE START
“Zevenenhalf jaar geleden kocht ik deze winkel
na het faillissement van kledingzaak Brookhuis.
De toenmalige eigenaar dhr. Van Gelder en ik
gingen in gesprek. De vooruitzichten bleken
goed en dus ben ik in het diepe gesprongen. Een
jongensdroom kwam uit. De eerste twee jaren
waren echt bizar. Alle verwachtingen werden
ruimschoots overtroffen.”
Tweeënhalf jaar later opent hij precies tegenover
de mannenmodezaak een jeansstore: “Sindsdien
praten we hier over William’s 1 en Williams 2”,
verklapt hij. “Hiermee hebben we een prachtig
breed assortiment en met dertien topmerken
hebben we voor ieder wat wils”, aldus William
van der Kolk.
Toch zorgt het ook weleens voor problemen:
“Ik kan mezelf niet in tweeën splitsen en dat
is weleens lastig.” Gelukkig hoeft William het
allang niet meer alleen te doen. Met een team
van 5 medewerkers is er sprake van een dubbele
bezetting in beide winkels. “Ik heb lang gezocht
naar mensen aan wie ik de winkel kan overlaten.
Met de huidige bezetting heb ik nu eindelijk de
mensen gevonden aan wie ik dit toevertrouw.”
BEDRIJFSKLEDING
De winkels richten zich niet alleen op
consumenten: “Er komen hier regelmatig
ondernemers voor zakelijke kleding. Sinds

kort kunnen we deze groep klanten ook het
gerenommeerde Italiaanse merk Paul & Shark
aanbieden. Een mooi exclusief merk dat gretig
aftrek vindt bij ondernemers die stijlvol, modern
en onderscheidend gekleed willen gaan”, aldus
William van der Kolk.
Hij vervolgt: “Door ons brede assortiment en
het onderscheidend inkopen van maatpakken en
colberts vinden klanten bij ons vaak net dat ene
jasje wat ze nergens konden krijgen. Daardoor
is het voor bedrijven heel interessant om hier
kleding te kopen voor beurzen of vergaderingen.
Stijlvol, maar toch origineel voor de dag komen is
bij dat soort gelegenheden erg belangrijk en dat
hoeft lang niet altijd in pak te zijn.”
“VAN ONDERBROEK TOT SOKKEN: ALTIJD IN
MIJN EIGEN KLEDING”
De jeansstore viert dit jaar zijn vijfjarige bestaan.
“Een goed moment om die zaak nog meer op
de kaart te zetten”, vindt William. In de praktijk
betekent dit wel dat hij zelf minder vaak in de
mannenmodezaak aanwezig kan zijn: “Ik kan
dingen gelukkig redelijk goed uit handen geven.
Natuurlijk is de winkel in je hoofd altijd aanwezig.
Ik heb bijvoorbeeld altijd kleding uit mijn eigen
zaak aan, van onderbroek tot sokken alles komt
uit de winkel. Maar als de deuren sluiten dan is het
tijd voor mijn gezin. Mijn vrouw en twee kinderen
komen dan met stip op de eerste plaats.”
Dat hij een echte familieman is blijkt wel uit het
feit dat hij op de dag van interview met zijn vader
bezig is de winkel te voorzien van een nieuwe
look. Grote posters, passend bij de merken die
ze verkopen worden aan de wand gehangen. “Zo
blijf je altijd bezig he”, zegt William lachend. •

Door concurrentie van
internetwinkels als Zalando
en doordat veel vaste
klanten zonder werk zijn
komen te zitten ligt bij
William’s Fashion For Men
de focus vooral op het
meedenken met de klant
en scherpe prijzen. Als
tijdens het interview een
klant advies vraagt voor
een trouwpak komt William
direct in actie. “Wat zoek je
precies? Een pak voor de
bruiloft van je zus? Dan is
een colbert jasje met een
casual broek heel goed
mogelijk”, zo begint hij zijn
advies. De jongeman wil
nog wat andere adviezen
en maakt vervolgens een
afspraak om samen met
zijn vriendin terug te komen
en alles te passen. “Het is
altijd goed om voor zulke
gelegenheden de kleding
op elkaar af te stemmen.
De tijd nemen voor elke
klant, dat is klantgericht
ondernemen”, zo licht
William zijn consult toe.

“Klaar voor de toekomst;
drama van de brand
afgesloten”
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Bij Weevers mechanisatie in Zeewolde richt
iedereen zich weer volop op de toekomst. Na
de brand, eind vorig jaar, zien medewerkers en
directie nu vooral kansen voor een nieuwe start.
“Natuurlijk is het vreselijk als je ziet dat alles
weg is, maar wij zijn niet bij de pakken neer gaan
zitten en kijken weer vooruit”, aldus Andreas
Weevers.
Andreas was op de dag van de brand vertrokken
voor een wintersportvakantie. “Direct na het
nieuws ging ik terug naar de zaak. Toen ik hier
aankwam was alles al weg. Een ramp en een
drama.” Zijn collega Gijs de Jong zou ook op
wintersport gaan. Vlak voor de brand was hij bij
het bedrijf geweest om de lichten en radio aan te
doen. Ook had hij zijn twee honden in het bedrijf
achtergelaten. “We waren gewoon open die dag
en ons personeel kon ieder moment komen.”
Nog voor het personeel arriveerde, en vlak na het
vertrek van Gijs, brak de brand uit. De honden
zouden de ramp niet overleven: “Naast het drama
en verlies van materiaal en 30 jaar historie, was het
verlies van de honden het allerergst”, aldus Gijs.
“Maar we willen daar nu niet meer bij stilstaan.
We kijken vooral naar het hier en nu en de kansen
die deze nieuwe situatie met zich meebrengt.”
NIEUW GEBOUW
Weevers mechanisatie zit nu in een tijdelijk
onderkomen dat beschikbaar is gesteld door
collega-ondernemer Heijboer. “We zijn heel blij
met die hulp en zitten hier voorlopig goed”, zegt
Andreas “maar het voelt helemaal goed wanneer
de bouw van ons nieuwe onderkomen begint.”
Wanneer is dat? “Geen idee, we hopen zo snel
mogelijk. We zijn nu druk in overleg over de
exacte invulling. Maar één ding is zeker. Het wordt
groter, moderner en praktischer ingericht dan de
oude locatie.”
“We gaan logisch bouwen, efficiënt gebruik
maken van het nieuwe gebouw en daardoor
effectief meer bruikbare werkruimte creëren”, vult
Gijs aan.
Er is een conceptbouwplan (zie afbeelding

onderaan), maar het is nog lang niet zeker hoe
het er uiteindelijk uit komt te zien. Wel zal de
afmeting twee keer zo groot zijn als voorheen en
zal de ingang aan de Oogstweg komen te liggen.
“Eerst zat de ingang aan de Landbouwweg, maar
we hebben bewust gekozen om die te verplaatsen
naar de voorkant. Zo maken we beter gebruik van
de beschikbare ruimte”, aldus Andreas.
“Zo zie je maar weer: elke ramp en ellende is ook
weer het begin van iets nieuws”, lacht Gijs. Op het
tijdelijke kantoortje heerst een ontspannen sfeer.
Bij Weevers zijn ze volop bezig met het maken
van nieuwe plannen. “Daar vraagt de markt ook
om. We moeten met de tijd meegaan. De boeren
van nu hebben steeds meer kennis van zaken en
weten machtig goed wat ze willen. Wij moeten
daarin blijven adviseren en vooral goed luisteren
naar wat onze klanten te zeggen hebben.”
‘ROOTS’ IN GEMEENTE DRONTEN
Weevers Swifterbant doet exact dezelfde
werkzaamheden als het bedrijf in Zeewolde. “In
principe zijn we één bedrijf, maar we werken
wel zelfstandig. Uiteraard is er ook wel een
kruisbestuiving tussen de klanten van beide
locaties”, zo geeft Andreas de verhoudingen
weer. “Swifterbant is vlak na de brand wel erg
belangrijk geweest, omdat hier letterlijk alles
weg was. We hebben toen gebruik gemaakt van
hun gereedschap en service bus. Dat was heel
prettig.”
Het mechanisatiebedrijf wil vooral dicht bij de
boer staan en samen naar oplossingen zoeken.
Gijs: “Ik ben zelf opgegroeid op een boerderij aan
de Rendierweg in Dronten, dus weet heel goed
wat het boerenleven is.” Ook Andreas kreeg het
vak met de paplepel ingegoten: “Ik ben geboren
en getogen boven het pand van Weevers in
Swifterbant en ben dus praktisch in de werkplaats
opgegroeid. Hierdoor zie ik nu heel goed wat
wel en niet kan. Dat zorgt er mede voor dat we
hier elke dag met plezier werken en straks op de
nieuwe locatie zal dat alleen maar beter worden”,
besluit Andreas. •

Voorlopig bouwplan

BEDRIJF
&handel
Ambitieus
Geluk bij een ongeluk: het
nieuwe pand komt op een
goed moment. De exacte
invulling is nog niet bekend,
maar er zal zeker meer
ruimte zijn. “De werkruimte
per machine wordt veel
groter”, aldus Gijs de Jong.
“Dat is nodig want de markt
is sterk in ontwikkeling.
Ik verwacht nog meer
schaalvergroting.
Minder
klanten, minder machines
maar wel grotere. Dus
minder kansen. In plaats van
5 boeren komt er nu één.
Die ene moet je dan wel
hebben.”
“Voordeel is dat we zowel
verkoop en reparatie als
onderhoud
doen”,
vult
Andreas aan. “We zijn
dealer van Case IH en Steyr,
maar ook van vele andere
producten. Hierdoor kunnen
we alle merken aan. Als iets
niet geleverd kan worden,
dan maken we het zelf. Alles
voor de klant! Samen zoeken
naar de beste oplossing; dat
is waar Weevers voor staat.”

A sbestsanering
tot Z onne-energie

van

De Dieze 26-28 Dronten
www.ﬂevoict.nl T 0321 386 230

Uitgaan

www.SOLENTUS.nl
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“Flevo Ofﬁce 4.1,
het nieuwe werken!”

T
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IETS TE VIEREN?

Vier uw feest in Flavour

Familiefeest, jubileum of bruiloft...
Wij maken er iets speciaals van.
Voor een betaalbare prijs.
Een buffet? Wij serveren verschillende mogelijkheden. Niet alleen in
De Meerpaal in Dronten, maar ook
in de dorpshuizen in Biddinghuizen
en Swifterbant!
De Meerpaal geeft je alle ruimte!

www.meerpaal.nl/flavour | 0321 388 742
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“Aan de wilgen”
DE

COLUMNIST

Vorige week reed ik terug van een klant in Gelderland. Het was
schitterend weer, dus besloot ik bij Harderwijk om langs het
Veluwemeer terug naar huis te rijden, in plaats van over de
N305. Het rijdt dan wel wat minder snel, maar die bedrijvigheid
die je ziet rond dit waterrijke gebied blijft me fascineren.
Met de tweede vaargeul die speciaal voor de watersport wordt
toegevoegd aan het Veluwemeer zal de bedrijvigheid alleen nog
maar toenemen. Straks kun je, heb ik me laten vertellen, met
de boot veel gemakkelijker bij Harderwijk komen. Ondertussen
doemen aan mijn linkerhand de contouren van Flevonice op. Een
mooi voorbeeld van de wisseling van de seizoenen. Flevonice
kende een matig winterseizoen door het warme weer, maar
gaat zich nu ook richten op zomeractiviteiten. Zo verwachten
ze uiteindelijk het jaar door voldoende klandizie te trekken om
bestaansrecht te houden.
Inspringen op ontwikkelingen en kansen grijpen. Het past bij het
water-, winter- en zomersportgebied waar ik nu in rijd. En sport,
daar krijgen we nog heel wat van te zien dit jaar. Hoe jammer
mijn vrouw het ook vindt, het jaar is nog lang niet voorbij. Na
de Winterspelen maken we ons op voor het WK Voetbal en
voordat dat goed en wel is afgelopen is ook de Tour de France
alweer gestart. De Winterspelen. Wat lijkt het alweer lang
geleden dat ik aan de buis gekluisterd zat om Sven, Nicolien,
Michel en Sjinkie naar een overwinning toe te schreeuwen. Maar
er zijn toch echt nog geen twee maanden voorbijgegaan sinds
Sotsji. Behalve schaatsen, dat me met de paplepel is ingegoten,
geef ik trouwens weinig om wintersporten. Veel verder dan de
Vierschanzentournee op nieuwjaarsdag gaat mijn opvoeding
hierin dan ook niet. Tot het eens in de vier jaar mondiaal op het
hoogste niveau wordt beoefend. Dan krijg ik zelfs belangstelling
voor het kunstrijden en de biatlon. Het maakt ineens niet meer uit
welke sport het is, alles is spannend. Althans, spannend is het niet
altijd, maar inspirerend is het zeker. Bijvoorbeeld hoe sommige
sporters vallen en daarmee kansloos zijn voor de overwinning,
maar toch weer opstaan en doorgaan om de finish te halen. Als

ondernemers moeten we immers ook niet bij iedere tegenslag
meteen bij de pakken neer gaan zitten.
De meeste inspiratie vond ik toch bij het schaatsen terug. De
juichende schaatscoach Gerard van Velde en het Amerikaanse
schaatsteam: hoe symbolisch wil je het hebben? Van Velde had als
schaatser bij de komst van de klapschaats zijn noren al snel aan de
wilgen gehangen. Deze vernieuwing in het schaatsen had hij niet
bij kunnen benen en als dan de achterstand te groot wordt, kun je
soms maar beter stoppen. Tot iemand hem toch voldoende wist te
inspireren en te motiveren om toch te vernieuwen. Dat het op tijd
was en dat hij uiteindelijk toch Olympisch goud haalde mag gerust
een jongensdroom genoemd worden. Maar verandering is niet
altijd beter. De Amerikanen dachten met hun nieuwe schaatspak
hoge ogen te gooien, maar beleefden hun slechtste winterspelen
ooit. Voor ondernemers is het kiezen van de juiste vernieuwing op
het juiste moment minstens zo lastig.
Terwijl de weg en het water aan me voorbij schieten sta ik stil bij mijn
eigen bedrijf. Is online boekhouden nu een hype of straks niet meer
weg te denken? En hoe kan en moet ik hierin mee naar mijn klanten
toe? Voor mijn geestesoog is het water van het Drontermeer ijs
geworden. Aan de kant zitten mensen in Amerikaanse pakken op
een bankje. Voor me uit rijdt Van Velde richting horizon. Ik besluit
achter hem aan te rijden.
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54 redenen voor succesvol netwerken
met collega’s of relaties.
Golfacademie Flevoland maakt zakelijk
golfen voor iedereen toegankelijk en
betaalbaar. Op een ongedwongen manier
leren wij u en uw relaties/collega’s de
fijne kneepjes van het golfvak. In slechts
twee dagen heeft u op die manier uw GVB.
Met dit golfvaardigheidsbewijs heeft u
een officieel NGF erkende handicap 54.
Hiermee kunt u op diverse banen in
netwerken!
Nederland naar hartelust
h

Tip!

Golfen is de meest ideale sport om te netwerken!
“G
Op de golfbaan worden contacten gelegd en deals op
een persoonlijke en ontspannen manier beklonken.”

Wist
W
is u dat u bij Golfacademie Flevoland ook op het juiste adres bent voor:
s 'OLF OPFRISCURSUSSEN VOOR GEVORDERDEN
s :AKELIJKE EVENEMENTEN ISM 3HORTGOLF 3WIFTERBANT
s :AKELIJKE GOLFCLINICS IDEAAL VOOR RELATIEDAGEN OF PERSONEELSUITJES
s 'OLFREIZEN VOOR INTENSIEF NETWERKEN

Geïnteresseerd?
Meer informatie aanvragen of inschrijven voor onze zakelijke cursus kan via
info@golfacademieflevoland.nl of via onze website www.golfacademieflevoland.nl/zakelijk

De Ondernemersacademie 11 maart jl. in De Meerpaal met
gastsprekers Jacqueline Zuidweg en Erwin Korver.

SOCIAAL
ECONOMISCHE

Agenda
Workshops, actiedagen, businessdagen, symposia,
ontwikkeling foodlabel en de Ondernemersacademie.

VOORJAAR 2014

www.dronterland.nl

De thema’s van deze kerngroepen zijn:

Via de nieuwsbrief van de Sociaal Economische Agenda

Ondernemersacademie

worden activiteiten op de agenda gezet van de partners uit

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

de SEA-groepen en worden de resultaten gepubliceerd van
eerdere activiteiten. Met de uitvoering van de economische

Bedrijventerreinen

Visie ‘Koersen op Karakter’ zijn vijf SEA-groepen actief

Wervingskracht

om de relevante thema’s te borgen en initiatieven uit de

Dynamiek in de Landbouw

samenleving ruimte te geven.

SEA-groep Ondernemersacademie stimuleert kennisuitwisseling en geeft antwoord op concrete vragen als: Draagt
een ondernemersplein bij aan de toename van nieuwe
bedrijven en het aantal arbeidsplaatsen? Wat zijn redenen
van bedrijfsbeëindiging en hoe kan dit worden voorkomen?
In de SEA-groep participeren gemeente Dronten, Ondernemers vanuit de BBC en OVDD, Open Coﬀee Dronten en
Zelfstandigen Loket Flevoland. Voorzitter is Liane Wolfert.

“SOCIAL MEDIA IS BIOLOGIE”

ONDERNEMERSACADEMIE DRONTEN
VAN DE GROND
DRONTEN – Ruim 60 ondernemers kwamen dinsdag
11 maart af op de thema-avond van de Ondernemersacademie, een initiatief van SEA-groep Ondernemersacademie. De gastsprekers Jacqueline Zuidweg en
Erwin Korver zorgden daarbij voor een zeer informatieve en boeiende avond.
Beide sprekers wisten met opvallende invalshoeken het publiek in
de theaterzaal van De Meerpaal te verrassen. Jacqueline Zuidweg
werd in 2012 zakenvrouw van het jaar, juist in een jaar dat het met
haar eigen onderneming ook wat minder ging. Hoe doorsta je een
zo’n mindere periode met je bedrijf? Hoe vind je na een periode
van algemene crisis waarin de economie zit, toch de weg terug
naar groei? Kortom, wat is je Plan B? Jacqueline Zuidweg vond een
gat in de markt: het begeleiden van ondernemers met financiële

problemen. Van startende eenmanszaak
groeide haar onderneming uit tot een
florerend bedrijf met ruim 100 medewerkers. In de loop der jaren begeleidde
ze maar liefst 20.000 ondernemers met
hun financiële situatie. In veel gevallen was
er met enige begeleiding een doorstart van de
activiteiten mogelijk.
Knuﬀelen
Erwin Korver vulde de tweede helft van de avond. Korver is onder
meer bekend als trendwatcher van digitale media voor Omroep
Flevoland. Aangekondigd was dat zijn sessie over social media zou
gaan, maar hij confronteerde zijn publiek met verrassende observaties. ”Social media is geen technologie, maar eigenlijk gewoon biologie. In ondernemen blijft vertrouwen belangrijk, elkaar ontmoeten
en menselijk contact blijft nodig’’. Om dit te ervaren liet Korver alle
aanwezigen een knuffel geven aan zijn of haar buurman. ”Ook bij social media draait het om emoties”, was zijn belangrijkste boodschap.
Social media
Naast de plenaire thema-avonden van de Ondernemersacademie
konden startende ondernemers ook de diepte in door mee te doen
aan de workshop ‘Succesvol Ondernemen’. In vijf avonden kregen de
deelnemers een stoomcursus waarbij de belangrijkste aspecten van
ondernemerschap aan bod kwamen.
In het najaar van 2014 staat een nieuwe serie workshops
AGENDA
op de agenda. Opgave is per e-mail mogelijk via
Workshops
Ondernemersacademie@dronterland.nl. Kijk voor meer
informatie op www.ondernemersacademiedronten.nl.

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Christiaan Stoker van SRT in Biddinghuizen geeft
tekst en uitleg aan de bezoekende leerlingen.

“NOOIT GEWETEN DAT WISKUNDE ZO BELANGRIJK IS BIJ ARCHITECTUUR”

DERDE BEROEPENMARKT ON TOUR WEDEROM SUCCES
SEA-groep Aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt stimuleert
samenwerking tussen lokale en regionale partners uit onderwijs en bedrijfsleven. Doel is het onderwijs- en kennisaanbod
te versterken en aan te sluiten op vragen en mogelijkheden in
het bedrijfsleven. Samen met het voortgezet onderwijs en het
lokale bedrijfsleven organiseert de SEA-groep evenementen
voor studie- en beroepskeuze oriëntatie. Aan de SEA-groep
nemen deel Middelbaar Beroepsonderwijs, OVDD, ROC, Technocentrum, Voortgezet Onderwijs en gemeente Dronten.

DRONTEN - ‘Wat is werken in een kledingwinkel
leuk, je moet veel meer doen dan ik had verwacht’,
‘Nooit geweten dat wiskunde zo belangrijk is bij
architectuur’ en ‘Goed dat dit georganiseerd is, ons
keuzetraject wordt zo een stuk duidelijker’. Zomaar
wat reacties van leerlingen die deelnamen aan de
Beroepenmarkt on Tour.
De derde Beroepenmarkt on Tour (BOT) was, mede dankzij de
deelnemende ondernemers, weer een daverend succes! De
Beroepenmarkt On Tour is een uniek initiatief om onderwijs en

arbeidsmarkt met elkaar te verbinden. Leerlingen gaan letterlijk
‘on tour’. Per bus worden de leerlingen vanaf De Meerpaal naar
de bedrijven gebracht om daar een rondleiding bij te wonen. Dit
jaar deden in totaal 550 leerlingen van het voortgezet onderwijs
en 41 lokale ondernemingen mee.
Het was tijdens de rondleidingen vooral een kwestie van zien,
beleven én ervaren. Zo hebben de leerlingen onder andere een
kijkje genomen in de keuken van Partycentrum Breet, waar ze
zelf hamburgerbroodjes mochten bakken; een reclameadvertentie ontworpen bij Protief; bij PPP geleerd hoe je vliegtuigen
bestickert; worsten gemaakt bij Slagerij Van der Vlis en zijn ze bij
het theater van De Meerpaal ‘back stage’ geweest. Per rondleiding was maar één uur beschikbaar, er is dus hard gewerkt!
Trots
De SEA-groep is trots op het grote aantal lokale ondernemers,
dat in deze economisch toch wat moeilijkere periode, tijd vrij
heeft gemaakt om deel te nemen aan dit maatschappelijke
initiatief. De SEA-groep is zich ervan bewust dat niet alleen de
rondleiding op de dag zelf tijd vergt, het heeft ook de nodige
voorbereiding nodig. De deelnemende organisaties ontvingen
een taart van de leerlingen, als dank voor de gastvrijheid.
Hulp bij proﬁelkeuze
Doel van de Beroepenmarkt on Tour is leerlingen in contact te brengen met bedrijven in de
gemeente Dronten. Door de korte bedrijfsrondleidingen worden de leerlingen geholpen bij
het maken van hun profielkeuze (vakkenpakket). Het is daarbij de bedoeling dat personen
uit het bedrijfsleven de leerlingen een reëel
beeld geven van de kwaliteiten/competenties
die je moet hebben voor dat werk. VMBO-,
HAVO- en VWO-leerlingen van zowel het Ichthus College Dronten als het Almere
College doen mee. Leerlingen van
AGENDA
ROC Flevoland die tijdens deze dag
Beroepenmarkt
ondersteuning bieden, krijgen voor
on Tour
hun inzet extra studiepunten.

SCHOON, HEEL EN VEILIG
SEA-groep Bedrijventerreinen onderzoekt de staat
van de bestaande bedrijventerreinen waarbij quick
wins direct worden uitgevoerd. De groep is zichtbaar en aanspreekbaar voor ondernemers op de
bedrijventerreinen en versterkt de cohesie tussen
hen. De SEA-groep onderzoekt de mogelijkheden
voor parkmanagement op bestaande bedrijventerreinen en faciliteert de eventuele opstart daarvan.
In de SEA-groep Bedrijventerreinen participeren
de ondernemers Mark Hetsen, Erik Schaap en Jan
Bangma en Hester Vroegop (OVDD) en Caroline
Bongers en Ite Meints (gemeente Dronten).

In het najaar van 2013 vonden de Schouwen
plaats van de bedrijventerreinen, door SEAgroep Bedrijventerreinen. Collega-ondernemers, medewerkers van IMpact, vrijwilligers
en aannemers kwamen in actie om aan de
uitstraling van de bedrijventerreinen eigen
terreinen te werken.
Op korte termijn werden een aantal quick wins
gerealiseerd op het vlak van ‘Schoon, Heel en Veilig’.
De SEA-groep bedrijventerreinen faciliteerde daarbij

Bedrijventerreinen
de ondernemers door materiaal en menskracht ter beschikking te stellen.
Bloemenperken werden geschoffeld en onkruidvrij gemaakt, vieze transportdeuren werden schoongespoten, onkruid tussen de tegels werden
verwijderd en puin, bakstenen, zand en pallets
werden verwijderd. De SEA-groep gaat zet nu
AGENDA
AGENDA
acties uit voor de korte termijn en gaat dit najaar
aanschouwen of de bedrijventerreinen schoon,
Doedagen
Schouwdagen
heel en veilig zijn gebleven.

SEA-groep Wervingskracht verzorgt de overall communicatie ‘naar buiten’ namens de vijf SEA-groepen.
De SEA-groep draagt bovendien zorg voor werving van ambassadeurs en faciliteert hen. Aan de SEAgroep nemen deel: Daniëlle ter Beke (accountmanager gemeente Dronten), bedrijfsvastgoed makelaar
Cees de Bruin (voorzitter), Arthur Helling (Recron), Kees Kooijman (Stichting Flevoboulevard),
Trudy Stoker en Syberen Sybesma (OVDD), Richard Post (marketingmanager CAH Hogeschool Vilentum),
Bert Trompetter (Winkeliersvereniging SuyderSee), Huib Veldhuijsen (citymarketeer).


  

Wervingskracht

AMBASSADEURS NAAR DE BEURS
De Aardappel Themadag in De Meerpaal, een
mooie gelegenheid om Dronten te presenteren. Erik
Schaap doet het graag: “De Landbouwbeurs Noord en Centraal
Nederland organiseert de Aardappel Themadag, samen met de
Nederlandse Aardappel Organisatie, nu al enige jaren in De Meerpaal. Dit soort evenementen sluiten goed aan bij het proﬁel van
Dronten. We kunnen ons er als goede gastheer neerzetten.” Maar
niet alleen Dronten is het centrum van ontmoetingen. Landelijke
bijeenkomsten over agro&food, toerisme en recreatie, ondernemen, hoger onderwijs: er zijn er velen.
De SEA-groep Wervingskracht nodigt Dronter ondernemers en betrokken organisaties van harte uit op deze gelegenheden op te treden als ambassadeur voor
Dronten. De betrokkene krijgt een ‘Wervingspakket op maat’ mee en mag zich
vanaf dat moment rekenen tot de ambassadeurs van Dronten. Andere ambassadeurs zijn de trotse Drontenaren die hun geboortedorp inmiddels hebben
verlaten en hun talenten in een andere omgeving inzetten. Denk aan doorgebroken sporters, acteurs of politici. Voor hen wordt de Walk of Fame
geïntroduceerd. Een initiatief van Johan Vink van Corp reclamebuAGENDA
reau. De eerste plaquette voor de Walk of Fame, staat geagendeerd
voor dit najaar. De organisatie van de bloemenroute welke SEAFootprints
groep Wervingskracht in petto heeft staat geagendeerd voor 2015.

DRONTEN ‘AGRI GEZOND’

STARTERS SLAGEN VOOR
‘SUCCESVOL ONDERNEMEN’
DRONTEN - Deelnemers van
de eerste workshop-reeks
Succesvol Ondernemen hebben 21 januari hun certiﬁcaten
feestelijk in ontvangst genomen.
‘Trots! Blij! Een hele overwinning’, zijn
veelgehoorde reacties van de startende ondernemers
uit de gemeente Dronten die de serie workshops hebben gevolgd én met succes afgerond.

Dynamiek in de Landbouw
Kerngroep Dynamiek in de Landbouw heeft zich
gebogen over de gewenste strategie van de agrarische sector en het vormgeven van deze belangrijke
economische en ruimtelijk pijler. Door de kerngroep
is gezocht naar aansluiting bij ‘van nature’ aanwezige
potenties. Met deze methode wordt niets geforceerd,
maar duidelijker geproﬁleerd.
Tijdens een avond met stakeholders op 2 december
2013 in De Meerpaal kwam het proﬁel steeds meer
in zicht rond de thema’s Gezonde bodem, Gezond
product en Ondernemersklimaat.
Het meest kenmerkende van deze avond met agrarisch ondernemers, was de constatering dat de gemeente Dronten (die in
Nederland de meeste biologische boeren in haar gemeentegrenzen
heeft), een gezond gebied blijkt waar de landbouw qua kwaliteit en
duurzaamheid op zeer hoog niveau staat: dus ‘Agri-gezonD’.
Dit heeft te maken met de van oorsprong zeer vruchtbare bodem.
Met deze uitstraling kan de Dronter agribusiness zich profileren waarbij zowel de biologische ondernemers als de gangbare
agrarische bedrijven zich onderling gesterkt voelen om aan deze
profilering bij te dragen. De kerngroep heeft besloten de elementen
gezond en biologisch, breder neer te zetten, zelfs gemeente breed.
De SEA-groep neemt de ruimte om dit integraal uit te werken in een
gezamenlijke koers naar een herkenbaar en onderscheidend profiel.
Dronten, de biologische gemeente
Dronten positioneren als de biologische gemeente en aan deze kapstok een zestal actievelden ter verdieping en uitwerking te koppelen:
1. Systeemontwikkeling duurzame landbouw.
2. Bewustwording over gezond voedsel.
3. Ketenbenadering ‘van grond naar mond’.
4. Groenbeheer.
5. Biobased economy (o.m. benutten van reststoffen).
6. Ruimtelijke Ontwikkeling en bestemmingsplannen.
SEA-groep Dynamiek in de Landbouw geeft invulling aan
deelname van Dronten aan het regiocluster Agrofood in Kennispoort Regio Zwolle. De SEA-groep maakt het agrarisch onderwijs in Dronten regionaal belangrijk. In de SEA-groep participeren CAH Vilentum (Wim van de Weg, voorzitter en Corné Kocks),
fruitteler Robert Elshof, gemeente
AGENDA
AGENDA
Dronten (Harry Dubelaar en Elleke
Tichelaar), LTO (Henk Noome) en
Symposia
Streekproducten
OVDD (Jan Willem Elsenga).

Hennie Schreuder beste presentatie
Op de slotavond presenteerden alle startende ondernemers hun
ondernemingsplan. Voorzitter van de jury wethouder Paul Gach
roemde de diversiteit van de plannen: “Niet alledaags, zeer verschillend en heel lastig om te vergelijken.” Hennie Schreuder van Protief
Familiedrukwerk en Fotografie gaf volgens de jury de beste presentatie en kreeg een boeket, bokaal én de eer. “Ik stond op het punt
een foto van de winnaar te maken, toen ik mijn eigen naam hoorde!
Ik was echt compleet verrast.”
Focus
Twaalf starters hebben de workshops gevolgd. Waarom besloot
Martijn Horich, uitgever van Autopark Nederland, mee te doen?
Martijn: “Ik was op zoek naar kennis, ideeën, maar vooral feedback
op mijn eigen hersenspinsels. Door de trainingen is er lijn gekomen
in wat ik nu onderneem.” Wat hebben de workshops tekstschrijver
Jessica van den Bergh opgeleverd? “Ik heb vooral geleerd keuzes te
maken. Mijn specialiteiten zijn nu onderwijs en media.” Ook Arjan
Veerman is opgetogen: “Ik moest als ondernemer opnieuw beginnen. De workshops hebben me enorm geholpen te focussen. En
het leuke is dat ik op de laatste avond mijn nieuwe bedrijfsnaam,
Ondernemersspiegel, heb gelanceerd.”
Enthousiasme en tempo
De avonden werden begeleid door ondernemerscoach
Harry Bakker. Wat is hem het meeste bijgebleven van de training?
“Dat zijn het enthousiasme en het tempo van de groep. Als je ziet
hoe deze startende ondernemers van idee tot concreet product zijn
gekomen, dan vind ik dat heel knap.”
Nieuwe workshopreeks
De workshops voorzien duidelijk in een behoefte. Smaakt dit naar
meer? Liane Wolfert, voorzitter van de SEA-groep Ondernemersacademie, licht een tipje van de sluier op. “Er staat o.a. weer een nieuwe
reeks workshops voor dit najaar op de rol.” Aanmelden kan via
Ondernemersacademie@dronterland.nl. Voor meer inAGENDA
formatie, zie www.ondernemersacademiedronten.nl.

Workshops

Colofon
Sociaal Economische Agenda is een uitgave van de SEA-groepen.
Redactie:

Harry Dubelaar, Huib Veldhuijsen, Sandra
Velthuizen, Martin Veldwijk
Concept en advies:
Open communicatie, Groningen
Vormgeving:
Protief Reclame & Marketingcommunicatie,
Dronten
Fotografie:
Hennie Schreuder-Joesten
Programmaleider SEA: Christina Weenk, gemeente Dronten
De Rede 1, 8251 ER Dronten (0321) 388 367
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politiek

Politieke avond OVDD:
“Als de bel gaat”
Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen die vorig maand zijn gehouden werd een ‘Politieke avond’ georganiseerd in het
gemeentehuis van Dronten. Een initiatief van de OVDD en het middelbaar onderwijs in onze gemeente.
Ondernemers, leerlingen van het Almere College en alle
lijsttrekkers waren aanwezig. Na een korte introductie door alle
partijleiders (of hun vervangers) gingen de diverse politici met
elkaar in debat. Onder prikkelende leiding van Johan Massier,
een bekende oud-Drontenaar, werden actuele onderwerpen
besproken. Het debat eindigde elke keer als “als de bel gaat”,
zo werd vooraf aangegeven. Dat betekende partijstandpunten
verdedigen onder tijdsdruk, want elke keer dat de bel luidde was
Johan onverbiddelijk: ”Tijd voor het volgende debat”.
Onderwerpen van gesprek: de rol van ondernemers in het
terugdringen van de werkloosheid. Ondernemerschap in
combinatie met stimulering vrijwilligerswerk of moeten we juist
werklozen motiveren en mobiliseren? Pittige standpunten in het
debat en scherpe opmerkingen vanuit de zaal waren een voorbode
van een aantal leuke debatten over ‘Vliegveld Lelystad’ en ‘stappen
in Dronten’.
MEER UITGAANSGELEGENHEDEN,
WANT DRONTEN HEEFT ‘NIX’
Leerlingen van het Almere College vroegen aan de politiek om
meer uitgaansgelegenheden in Dronten, met name voor de 16
tot 18-jarige. Deze doelgroep zo omschreef één van de leerlingen
treffend “valt in een gat” door een strenger deurbeleid de bij
bestaande uitgaansmogelijkheden. Dit is nodig vanwege de nieuwe
leeftijdsgrens van 18 jaar voor drankgebruik. De politiek legt al snel
de bal bij de ondernemers en de jongeren zelf. De initiatiefnemers
van La Bamba, een jeugddisco, zeiden vrijwel direct hulp toe en
diverse politieke partijen maakten afspraken om naar de jongeren
toe te gaan voor een gesprek hierover. Ondanks deze handreikingen
oogstte vooral een leerling van het Almere College applaus met
haar opmerking: “Ik begrijp er niks van, laat ze eerst maar eens
duidelijk antwoord geven en met echte oplossingen komen.” Voor
deze jongeren geldt dat één feestje per maand geen uitgaan is.
Als op vrijdagmiddag de schoolbel gaat dan is dát vaak het begin
van wéér een saai weekend. “En daarom beginnen we zelf met die
‘zuipketen’ en daar gebeuren nou juist de meeste ongelukken”,
luidde ze een soort van noodkreet richting de Dronter politici.
VLIEGVELD LELYSTAD
Het luiden van noodklok wordt ook al geruime tijd gedaan als
het gaat om de uitbreiding van luchthaven Lelystad. Volgens
sommige slechts goed voor “herrie, stank en overlast” volgens

anderen een “unieke kans voor Dronten voor betere infrastructuur
en extra werkgelegenheid.” Een boeiende discussie ontstond in
de, mede daardoor, steeds warmer wordende raadszaal van het
gemeentehuis. De zorgen in Biddinghuizen, maar ook de kansen
voor ondernemers in onze gemeente werden ruimschoots belicht.
De conclusie was uiteindelijk dat tegenhouden waarschijnlijk geen
zin meer heeft want “Den Haag heeft al beslist” en “laten we
vooral de schade beperkt houden”.
WERK AAN DE WINKEL
Toen voor het laatst de bel klonk en de debatten werden gesloten
bleef bij de aanwezigen vooral ‘de goede wil’ hangen. Hoewel
concrete toezeggingen uitbleven lieten de Dronter ondernemers,
de jongeren en de politici allemaal merken graag mee te willen
werken. Zo bleek ook uit de reacties na afloop. Daardoor alleen al
kan de ‘Politieke avond’ als geslaagd de boeken in gaan. Het gaf
iedereen goed inzicht in de mogelijkheden en de onmogelijkheden.
Als voor de laatste keer de bel is gegaan is de algemene
stemming duidelijk. Het merendeel van de bezoekers gaf aan
“dat er is nog een hoop werk aan de winkel is”, zeker ook nu de
gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn. •

Stoker Reparatie Team (SRT) is dit voorjaar gestart met een speciaal
onderhoudscentrum voor caravans en campers. “Er is onder onze klanten steeds
meer vraag naar een gespecialiseerd onderhoudsbedrijf voor hun zogeheten
‘tweede huis’. Na een gedegen voorbereiding en het behalen van alle BOVAGcertificaten voor deze specifieke bedrijfstak zijn we dit voorjaar gestart met dit
nieuwe bedrijfsonderdeel”, vertelt Christiaan Stoker.

“Veilig op weg
naar camping
of badplaats”
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bedrijf

Het team van SRT bestaat uit een groep
enthousiaste medewerkers. Maatschappelijk
zeer actief, betrokken bij verenigingen, sponsor
voor clubs en vooral trots op Biddinghuizen.
SRT is een bekende naam in het dorp. Dit komt
mede dankzij de reparaties en ondersteuning
bij de autocross en natuurlijk de jaarlijkse hulp
aan de bezoekers van Lowlands. Maar SRT is
vooral een onderhouds- en reparatiebedrijf voor
personenauto’s, bedrijfswagens en aanhangers.
“De caravans en campers is hier als bedrijfstak
aan toegevoegd. We nemen deze nieuwe service
heel serieus en gaan het er niet zomaar even
bijdoen”, geeft Christiaan Stoker expliciet aan.
“Het onderhoud van een caravan of camper is
dan ook enorm belangrijk. Vooral als die een
hele winter stil heeft gestaan en dan in één
keer volop in actie moet komen voor een ‘ritje’
naar Zuid-Frankrijk. De auto wordt dan vaak
wel gecontroleerd maar de caravan wordt vaak
vergeten”, zo vult Arnold Stoker, oprichter en
eigenaar van SRT zijn zoon aan.
SNEL GEGROEID
Na een rijke carrière bij diverse bedrijven in de
automobielbranche start Arnold Stoker in 2005
met SRT: “Bij toeval kreeg ik de kans mijn droom
om eigen ondernemer te worden waar te maken.
Er stond hier een loods vrij en dus ging ik meteen
aan de bak. Na bijna tien jaar is het een sterke
onderneming met kennis en passie waarbij de
kreet: ‘zeg wat je doet, doe wat je zegt’ heel
belangrijk is.”
De loods, waar hij ooit begon, is al drie keer
uitgebreid. Daarnaast heeft Arnold ondertussen
ook hulp gekregen van zijn zoon. De 27-jarige
Christiaan werkt dagelijks op de Sales- en
Marketingafdeling in het bedrijf. Arnold en
Christiaan vullen elkaar goed aan en maken
samen ideeën voor de korte en lange termijn.
Komen ze er niet uit, dan springt de oudste zoon
bij. De 30-jarige Stephan is zelf ook actief in de
automobielbranche en denkt graag mee met zijn
vader en broer. De hele familie draagt zo zijn
steentje bij aan het succes van SRT.
Als BOVAG-erkend universeel garagebedrijf
heeft het bedrijf en zijn medewerkers alle
benodigde diploma’s die er zijn om alle klanten
optimaal te helpen. Maar daar blijft het niet bij.
Christiaan: “We zitten in een mooi dorp met heel
veel mooie bedrijven om ons heen. We prijzen

ons gelukkig dat we voor veel van die bedrijven
ook het bedrijfswagenpark mogen onderhouden.
We proberen aan al onze klanten net dat beetje
extra te geven waardoor ze altijd met een goed
gevoel naar huis gaan.”
De sfeer in het bedrijf is altijd zeer ontspannen
en dat heeft een positieve uitwerking op
het personeel: “We helpen graag mensen.
Daarom zijn we ook begonnen met de caravan
en camperafdeling. Die mensen willen zonder
pech naar hun vakantieverblijf toe. Als wij een
bijdrage kunnen leveren aan een veilige reis, dan
voelt dat heel goed”, zo legt Arnold uit tijdens
een rondleiding door het pand aan de Plantweg
in Biddinghuizen. Overal waar we lopen merk
je de passie voor het werk. Diverse monteurs
werken druk aan de auto’s en aanhangers in de
werkplaats en laten zich niet afleiden doordat wij
‘druk pratend’ voorbij lopen. Arnold: “We doen
het allemaal heel graag en werken goed samen.
Dat is onze kracht.”
“ALS HIJ MAAR IN EURO’S BETAALT”
Tijdens het gesprek wordt het steeds duidelijker:
Ze houden daar van aanpakken. ‘Stilstaan is
achteruitgang’ zijn daarbij de sleutelwoorden.
“Niet praten, maar poetsen” dat is ons motto.”
Deze lijfspreuk is nog niet uitgesproken of Arnold
voegt direct de daad bij het woord als één van
zijn monteurs binnenkomt: “Er staat een man met
een Opel voor de deur. Zijn auto moet gekeurd
worden, kan dat?” Waarop Arnold antwoord:
“Ja, doe maar gewoon. Geef de man een bak
koffie en als die andere auto klaar is help je hem
maar even tussendoor.” De monteur is niet eens
verbaasd, maar zegt alleen nog even dat de klant
“Engels spreekt.” Ook dat maakt geen verschil:
“Als hij maar in euro’s betaalt”, vult Christiaan
lachend aan.
De stap naar de invoering van een
onderhoudscentrum voor campers en caravans
is nu gezet. “Dit is heel zorgvuldig gedaan en
we willen benadrukken dat beide takken strikt
gescheiden blijven. Een automonteur doet auto’s
en een caravanexpert de caravans. Ieder zijn
vak”, zo licht Christiaan de uitbreiding toe.
Een logische stap gezien de vraag naar deze
extra service. “We werken daarin nauw samen
met omliggende bedrijven en caravanstallingen,
want als we iets doen, doen we het goed.” •

BEDRIJF
&handel
Nieuwe plannen
De mannen van SRT zitten
niet stil, want er zijn al
genoeg nieuwe plannen.
Arnold
en
Christiaan
willen een revisieafdeling
en
demontagebedrijf
erbij. Ook zijn ze in een
vergevorderd stadium om
nog dit jaar een duurzame
onderneming te worden.
“Maar de andere plannen
zullen op de langere
termijn gerealiseerd gaan
worden en behoren tot
ons tien, zeg maar gerust
vijfentwintig-jarenplan”,
aldus Christiaan. “Voor
de iets kortere termijn is
een uitbreiding richting de
watersport gepland. We
zitten vlak bij de haven en
hebben al een aantal boten
in onderhoud. Dit willen
we in de nabije toekomst
verder gaan uitbouwen”, zo
besluit Arnold Stoker.

Uitgaan

In
Dronte
n!

SPOTLIGHT

Uw activiteit in de spotlight

Personeelsfeest?
Vergadering?
Seminar?
Productpresentatie?
Beurs?
Teambuilding?
De Meerpaal geeft je alle ruimte!

Laura Lustig l.lustig@meerpaal.nl 0321 388 768
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thema
VRAAG: Laten we het niet onder stoelen of banken schuiven: veel ondernemers en

managers hebben het de laatste tijd behoorlijk voor hun kiezen gehad. Hoewel het
herstel van het consumentenvertrouwen nog erg broos is, komen er gelukkig volop
kansen om ondernemerschap nieuw leven in te blazen. Maar hoe pak je dat aan?

COPERTUNITY

PERSPECTIEF IN INTERACTIE

Organisatie ontwikkeling
:

ANTWOORD
Alle ondernemers krijgen te maken met
continue veranderende omstandigheden in de markt. Verwachtingen
van klanten, doelgroepen en stakeholders veranderen continu.
Daardoor zijn stabiliteit en continuïteit eigenlijk heel relatieve
begrippen. Daar komt bij dat door de aard van de crisis zowel klanten
als de omgeving in toenemende mate zeer kritisch zullen zijn op de
manier waarop de onderneming als geheel functioneert.
Doordat toegevoegde waarde een veel bredere betekenis heeft
gekregen, ontstaan ook nieuwe eisen aan producten of diensten.
Het moet aantoonbaar eerlijker, duurzamer, maatschappij bewuster
en transparanter. Het goede nieuws is dat er daardoor niet minder
kansen zijn (juist niet!), maar dat ze ergens anders ontstaan of op een
andere manier worden ontsloten. Dit alles vraagt om een vernieuwend
perspectief op organiseren en bewust ondernemersbeleid.
SOCIALE INNOVATIES
De afgelopen tijd heeft het fenomeen ‘sociale innovatie’ daarom een
enorme vlucht genomen. Sociale innovatie kan het beste worden
gezien als een (continue) leer- en ontwikkelproces om op een
duurzame - en maatschappijbewuste manier bedrijfsprestaties te
verbeteren. Sociale innovatie richt zich dan ook op slimmer werken
met hoogwaardige arbeidsrelaties, flexibel – en omgevingsgericht
organiseren en co-creatie van producten en diensten (met klanten of
in ketens en netwerken). Het is bij uitstek geschikt voor processen
met een hoge kennisintensiteit.
Het vakmanschap en professionaliteit rond de business (of probleem)
staan met sociale innovaties altijd centraal. En belemmerende
patronen (mentaal, sociaal en in de structuur) worden effectief
doorbroken. De kwaliteit van producten of diensten en ethiek nemen
bovendien een belangrijke plaats in bij nieuwe prestatie-indicatoren
van de onderneming. Uiteraard wordt ook integraal rekening
gehouden met de concurrentiekracht en de invloed van belangrijke
(institutionele) stakeholders (overheden of banken). Ooit wel eens
van ‘crowdfunding‘ gehoord?
WAT LEVEREN SOCIALE INNOVATIES OP?
Daarover bestaan indrukwekkende inzichten! Uit uitgebreid
wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat sociaal innovatieve
bedrijven gemiddeld 26% productiever zijn dan niet-sociaal innovatieve
1

bedrijven en dat zij daardoor gemiddeld 21% meer omzet en 18%
meer winst behalen (!). Ze zijn veel innovatiever en ook medewerkers
zijn veel meer tevreden over hun werksituatie.
TECHNOLOGISCHE INNOVATIE DANKZIJ SOCIALE INNOVATIE
Volgens werkgeversorganisatie voor de technologische industrie (FME
– CWM) dreigt onze economie achter te blijven op andere Europese
landen (met name Duitsland) doordat technologische ontwikkeling
achterblijft.
Paradoxaal genoeg – en in tegenstelling tot wat veel mensen denken - ligt
dat lang niet altijd aan de technologie of kennis zelf. Hoewel wij Hollanders
juist bekend staan om onze creativiteit, blijkt dat de belemmeringen vaak
juist zitten in de bedrijfscultuur, persoonlijke belangen en structuren. Dit
noemt men ook wel de ‘kennis- of innovatieparadox’.
Met sociale innovaties forceer je doorbraken en zorg je er juist voor dat
nieuwe combinaties van bestaande kennis mogelijk worden gemaakt
(kennisontwikkeling). Maar ook dat technologie (veel) beter wordt
afgestemd op wensen van klanten, medewerkers en partners!
BETEKENIS VOOR ONDERNEMERS EN MANAGERS
Hoewel sociale innovatie dus een fantastisch perspectief biedt voor
een toekomstgerichte en duurzame ontwikkeling van ondernemingen
en hun business modellen, is het wel van belang om een aantal
randvoorwaarden in acht te nemen.
Hoewel omzet (of winst) en de liquiditeitspositie van een onderneming
bijzonder belangrijk zijn, kan niet vaak genoeg worden benadrukt dat
tevreden klanten uiteindelijk de omzet bezorgen (!). Voorkom dus dat
je jouw onderneming uitsluitend bestuurt via ‘spreadsheets’ en zorg
voor echte toegevoegde waarde.
Daarnaast moet je het hele speelveld rond jouw onderneming of
business kunnen overzien en beschikken over competenties om met
verschillende belangen om te gaan. Het kan geen kwaad om met
humor je eigen interpretaties ter discussie te stellen.
Tot slot: experimenteren en fouten maken mogen nooit uitsluitend
worden gezien als kostenpost voor je onderneming. Ze blijken vaak
juist een bron van vernieuwing…

Vries
Steef de

Volberda, H., H. Commandeur, F. van den Bosch en K. Heij (2013). Sociale innovatie als aanjager van productiviteit en concurrentiekracht. In Management & Organisatie, september/oktober, nr. 5, pp. 5 – 34

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

www.fotostudiowierd.nl
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column

Dronten wat nu !!!
JAAP
KODDE

Om een column te schrijven is de koptekst al een belangrijk item
om de lezer te interesseren. Mijn aandacht is in deze column
gericht op hoe we Dronten in ons land en misschien wel ver daar
buiten meer in de kijker kunnen zetten.
De gemeenteraadsverkiezingen liggen al enige weken achter ons, er
moet een nieuw college gevormd worden, waarbij de toekomst van
onze gemeente een zeer belangrijk onderdeel is.
Het is bekend dat de gemeenten meer taken op het sociale domein
krijgen toegeschoven wat veel aandacht in de politiek en ambtelijk
zal gaan vragen.
Maar waar is Dronten nu eigenlijk zo goed in? Zeggen we: “Ja, dat is
Dronten of dat komt uit Dronten.”
Ik kan veel dingen benoemen, Walibi, Lowlands, de Opwekking,
de Meerpaal, de randmeren, de rust en de ruimte, winkelcentrum
Suydersee, de Hoge Landbouwschool, de windmolenparken, de
prachtige verkavelde boerderijen.
Dronten wordt sinds enige tijd ook wel ‘Dronterland’ genoemd,
schieten we daarmee wat op? De meningen hierover blijven zeer
verdeeld.
Ik mis bij mijzelf, bij het benoemen van waar men Dronten aan kan
herkennen, bedrijven in de industriële sector en ook in een aantal
kenmerkende nevenbedrijven voor de landbouw. De landbouw in
onze gemeente is een belangrijke bedrijfstak. Dronten heeft als
gemeente landelijk nog steeds een koppositie wat betreft areaal en
oppervlakte van de akkerbouwgewassen aardappelen en uien. De
grote industriële agrarische verwerking missen we.
De biologische landbouw groeit in Nederland, maar zeker ook in
Dronten telt deze sector landelijk behoorlijk mee. We laten zien dat
gangbare landbouw goed samengaat met biologische landbouw,
is dit in ons land bekend? Ik denk het niet. In tegenstelling tot een
buurgemeente van ons waar de logistieke sector een grote stempel
drukt op het bedrijfsleven hebben wij veel MKB bedrijven.
In welke bedrijfstakken zijn we daar sterk in? Metaalsector, ICT,
telecommunicatie om er een enkele te benoemen? Voor mijzelf weet
ik dit wel, maar weet BV Nederland dit wel.

Het is bekend dat in de Drontense Sociale Economische Agenda
hierover ook flink wordt gebrainstormd en mensen enthousiast maakt.
Laten we er vanuit gaan dat we snel resultaten hieruit krijgen; want
het is nodig voor Dronten.
Het prachtige industrieterrein, de Poort van Dronten ligt er al zeer
uitnodigend bij maar aan de horizon zien we verder nog geen actie
van bedrijvigheid.
Het woord recessie komt, denk ik, bij lezers van deze column ook
weer naar boven drijven maar laten we dit nu eens provocerend in de
prullenbak gooien.
Wat betreft onze bereikbaarheid focussen we ons nu geheel
op het grote knelpunt in onze Oostelijke verkeersader ‘De
Roggebotsluis’ en de aansluiting op de N50. De aandacht die onze
ondernemersvereniging recent hieraan geschonken heeft, moeten
we vanuit de politiek in goed overleg ondersteunen.
Deze verbinding zie je steeds verder dichtslibben en zal Dronten
steeds meer gaan schaden.
Zeer recent zijn de gebieden in ons land gepresenteerd waar eventueel
nog windmolenparken gerealiseerd kunnen worden waarbij Dronten
nadrukkelijk ook benoemd wordt, een complex project waarin diverse
windmolenverenigingen in een overkoepelende organisatie al gestart
zijn met verkenningen in deze.
Mijn gedachten in dit gebeuren borrelen direct op, waar worden die
windmolens gemaakt? Niet in Dronten, dat weet ik zeker, waarom niet?
Misschien wel allemaal gemakkelijke gedachten van mij, maar ik
benoem het wel.
Actueel zijn ook de ontwikkelingen rond vliegveld Lelystad, zijn er
kansen voor Dronten wat betreft werkgelegenheid? Hierop geef ik
een positief antwoord.
Biddinghuizen laat zijn tanden zien wat betreft de vliegroutes
wat ook begrijpelijk is en laten we hopen dat er oplossingen
worden aangedragen om deze belangrijke dorpskern meer gerust te
kunnen stellen.
Dronten wat nu!!! Een heel verhaal heb ik U voorgeschoteld, hopende
dat we de komende tijd positieve elementen kunnen verwachten.

Jaap

“Een fris bedrijf
met een
heldere visie”
De naam zegt eigenlijk alles: Airvisie. Een dynamisch
bedrijf met een visie. Eigenaar Marco Hazenberg
brengt deze uitdrukking dagelijks in praktijk vanaf
zijn kantoorlocatie in Dronten-West: “Ik ben ooit in
dit pand begonnen als medewerker van een bedrijf
dat soortgelijke producten verkocht. Toen ik daar
succesvol in bleek, ben ik voor mezelf begonnen.
Niet direct, want daar ging nog best veel tijd aan
vooraf. Maar toen ik eenmaal begon, wist ik een paar
dingen heel zeker: ik ga voor topkwaliteit, service &
ondersteuning en vooral ‘afspraak is afspraak’.”
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bedrijf

Hiermee zet Marco kernachtig zijn bedrijfsvoering
neer. Airvisie draait al jaren zeer succesvol in
én buiten Dronten en volgens hem is daar een
logische verklaring voor: “We zijn erg sterk in
het begeleiden van onze klanten. Goede service
en ondersteuning wordt door veel mensen
gewaardeerd en is een voorwaarde om een
langdurige relatie op te bouwen. Het is adviseren,
meedenken en kwaliteit bieden. We werken enkel
en alleen met A-merken. Onze klanten geven veel
geld uit voor een goede klimaatbeheersing en
verwachten dan ook kwaliteit en optimale service
voor, tijdens en na de installatie. Airvisie biedt dat
allemaal en dat is denk ik ook het geheim achter
ons jarenlange succes.”
CENTRALE LIGGING
De centrale ligging van Dronten is voor het bedrijf
een groot voordeel: “Als ik naar Groningen,
Utrecht, Amsterdam, Arnhem of Rotterdam
moet ben ik binnen één uur, maximaal anderhalf
uur ter plekke. Daarmee is Dronten een ideale
vestigingsplaats voor een servicebedrijf als
Airvisie.” Maar dat is niet de enige reden, zo
blijkt als we het hebben over zijn achtergrond:
“Ik ben opgegroeid in Dronten. Ik voel mij hier
thuis. Ik ken hier veel mensen en ik kom op één
of andere manier altijd hier weer terug. In mijn tijd
bij de marine heb ik veel van de wereld gezien,
maar dit is en blijft mijn plekkie”, aldus Marco.
LANDELIJKE UITSTRALING
“Maar Dronten alleen is niet genoeg om rendabel
te zijn”, vervolgt Marco. “Gelukkig hebben we
een trouwe klantenkring door heel Nederland,

waaronder enkele grote retailbedrijven als ‘The
Phone House’ en ‘T-Mobile’. Wij voorzien al hun
winkels in Nederland van klimaatbeheersing.
Dat wil zeggen Airconditioning, luchtgordijn
(blazers boven de deur, red.) mechanische
ventilatie en Cv-installaties. Als zogeheten
W-bedrijf, wat staat voor werktuigbouwkundig,
beschikken we over alle benodigde certificaten
voor koeltechnische handelingen, waaronder
de F-gassen certificering, PED en VCA. En
dat straalt vertrouwen uit, ook naar die grote
landelijke bedrijven, die al ruim 17 jaar lang vaste
klant zijn van ons. Naast de zorg en aandacht
voor onze vaste klantenkring ondersteunen we
ook veel installatiebedrijven die zelf geen airco’s
plaatsen.”
NIEUWE WETGEVING
Bij Airvisie wordt goed gekeken naar veranderingen
in wet- en regelgeving, want die zijn er zeker in
deze branche: “Het is voor ondernemers goed om
te weten dat er een EPBD-aircokeuring vanuit de
overheid aankomt. Airco’s moeten om de 5 jaar
herkeurd worden. Op basis van energieverbruik
en prestatie wordt beoordeeld of de systemen
nog wel rendabel zijn.”
Ook moeten alle chloorhoudende koelmiddelen
(zoals R22) vanaf 1 januari 2015 uit de airco’s
verdwenen zijn. Marco heeft daarom tot slot nog
een advies voor alle ondernemers: “Airvisie heeft
een inruilactie voor Airco’s waar het koudemiddel
R22 inzit. We vervangen ze op een goede en
duurzame wijze, als uit de vrijblijvende scan blijkt
dat het aircosysteem R22 bevat.” •

Bij een
temperatuur
tussen de
19 en 20
graden
wordt
de beste
prestatie
geleverd.

BEDRIJF
&handel
“Productiviteit”
De zomer is voor Airvisie
altijd de drukste periode.
“Iets wat eigenlijk best
raar is”, zo stelt Marco
Hazenberg. “Airco’s kun
je zomers en ’s winters
gebruiken voor koeling
maar ook voor verwarming.”
Volgens Marco ligt daar ook
een goede kans om energie te
besparen: “Bedrijven maken
nog veel te weinig gebruik
van de optie om warmte
uit de lucht te onttrekken
en zo flink te besparen op
het energieverbruik. Wij
adviseren bedrijven over
beheersing
van
zowel
warmte als kou.”
“Airvisie is specialist in het
leveren en installeren van
Airconditioningsystemen. Op
kantoor maar ook tijdens het
winkelen of thuis. Klimaatbeheersing is heel belangrijk.
Uit onderzoek is gebleken
dat de productiviteit lager
wordt bij (te) hoge temperaturen. Het is dus niet alleen
kostenbesparend, maar ook
efficiënter”, zo stelt Marco.

De Regge 43
8253 PG Dronten
0321 - 325 990
info@airvisie.nl
www.airvisie.nl

R22 Inruilaktie
Neem contact op voor de R22 check..!

Kli-Maatwerk
Wij leveren altijd maatwerk. Of het nu gaat om airconditioning, verwarming, warmtepompen,
ventilatie of luchtbehandeling; standaard oplossingen zijn er genoeg. Wat echt verschil maakt
is een individueel klimaatplan dat naadloos aansluit op uw omstandigheden en wensen.

Voor echte kwaliteit
Begrijpelijk advies

Verkoop

Hypotheken

Aankoop

Verzekeringen

Verhuur

Pensioenen

Taxaties

Leningen

Kop van het Ruim 13 • 8251 KD Dronten
Tel.: 0321 - 33 61 11
info.dronten@vanderlinden.nl • www.vanderlinden.nl

Het Havenplein 5 • 8254 KH Dronten
Tel.: 0321 - 31 94 44
info@hypnetdronten.nl • www.hypotheeknetdronten.nl
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thema
VRAAG: In 2013 is een record aantal van 9.689 bedrijven en instellingen failliet

verklaard. Wat houdt een faillissement eigenlijk in? Wat zijn de mogelijkheden voor
schuldeisers? En hoe kun je je als ondernemer zelf indekken tegen gevolgen van een
faillissement? En hoe zit dat met een doorstart?

WARNINK & BOTH
ADVOCATEN

Juridisch en praktisch
ANTWOORD: Een faillissement wordt officieel uitgesproken
door de rechtbank. De curator wikkelt een bedrijf af. Personeel
wordt ontslagen. Eigendommen worden verkocht. De opbrengst
wordt, na aftrek van alle kosten, verdeeld onder de schuldeisers.
In praktijk betekent dit veelal dat schuldeisers niets uitgekeerd
krijgen.
MOGELIJKHEDEN VOOR SCHULDEISERS
Schuldeisers hoeven niet helemaal met lege handen te staan.
Soms zijn goederen onder eigendomsvoorbehoud geleverd. De
leverancier kan in dat geval zijn eigendommen opvorderen bij de
curator. De leverancier moet zijn eigendom wél bewijzen. Soms
heeft een leverancier mazzel. Hij kan het recht van reclame
inroepen. Dit recht staat in de wet. De curator moet dit recht
respecteren. Na het inroepen van het recht van reclame is de
leverancier weer eigenaar van de betreffende zaak. Het recht
van reclame moet tijdig worden ingeroepen. Dat is: binnen zes
weken na opeisbaarheid van de vordering en in ieder geval binnen
60 dagen na opslag bij de koper. Vaak vergeten ondernemers dit
recht en benadelen zij zichzelf. Een andere situatie betreft een half
afgewikkelde overeenkomst. De ondernemer kan er verstandig
aan doen de curator een termijn te stellen. De curator is verplicht
binnen die termijn te laten weten of hij de overeenkomst na wil
komen of niet. Reageert de curator niet, kan de curator geen
nakoming meer vorderen. Dit kan voor de ondernemer een zeer
aantrekkelijke positie opleveren. Bijvoorbeeld: er hoeft niets meer
aan de curator betaald te worden. Tot slot heeft de schuldeiser
vaak de mogelijkheid om btw terug te vragen. Dat kan in de regel
tegen het einde van het faillissement. De btw-teruggaaf moet
gedaan worden bij de Belastingdienst met een speciaal verzoek.
LET OP
De ondernemer dient er rekening mee te houden dat ook
zíjn onderneming failliet kan gaan. Het is belangrijk dat een
onderneming wordt gedreven in een BV-structuur. Als een
eenmanszaak failliet gaat, gaat de ondernemer ook privé failliet.
Als een BV failliet gaat, doet de bestuurder er verstandig aan
betalingsonmacht tijdig bij de Belastingdienst te melden. Dit
ter voorkoming van bestuurdersaansprakelijkheid. Een ander

onderwerp betreft de financiering. Een ondernemer die geld pompt
in de werkmaatschappij, doet er verstandig aan voorwaarden
te stellen. Zo kan de ondernemer, net als een bank, pandrecht
of hypotheekrecht bedingen. Dit moet geschieden gelijktijdig
met de lening. Of in ieder geval meer dan een jaar voorafgaand
aan een faillissement. De ondernemer die ziet dat het misschien
misgaat met zijn onderneming, doet er verstandig aan zorgvuldig
te handelen. Enerzijds mag hij de onderneming voortzetten, en
daarvoor alle zeilen bijzetten. Anderzijds moet hij de belangen
van eventuele nieuwe schuldeisers niet beschadigen. Als een
ondernemer weet, of kan weten, dat een faillissement eraan zit
te komen, is het onrechtmatig om toch nog goederen te laten
leveren. De ondernemer weet dan immers dat de leverancier ‘naar
zijn centen kan fluiten’. De ondernemer kan dan privé aansprakelijk
worden voor betaling van de factuur.
DOORSTART
Bij een doorstart verkoopt de curator de machines en de voorraden
aan bijvoorbeeld een nieuwe BV. De schuldenlast blijft achter in de
oude, failliete, BV. Soms draait de nieuwe BV onder dezelfde naam
als de oude BV. Voor schuldeisers is dat soms een verwarrende en
vaak wrange situatie. Het lijkt erop dat de crediteuren niet betaald
worden en het bedrijf gewoon doordraait. Maar dat is dus niet zo.
De curator gebruikt de verkoopopbrengst om de kosten van het
faillissement te betalen, waarbij ook vaak een betaling plaatsvindt
aan bevoorrechte schuldeisers. Denk aan de Belastingdienst en het
UWV. Voor sommige werknemers is een doorstart een uitkomst.
Zij kunnen in dienst treden bij de nieuwe BV. Bijna altijd levert een
faillissement veel verliezers op. Leveranciers, de ondernemer, de
schatkist en niet in de laatste plaats de werknemers. Bijna iedereen
ondervindt schade van een faillissement.

David Warnink

“OVDD pleit voor
goede infrastructuur”
Op korte termijn betere doorstroming op N23

Historisch gezien is het een feit dat goede infrastructuur zorgt
voor economische ontwikkeling. Langs handelswegen ontstond en
ontstaat nog steeds de meeste bedrijvigheid. De laatste decennia
leek het erop dat Nederland vooral een kenniseconomie werd.
De trend is echter dat steeds meer bedrijven de productie terug
brengen naar West-Europa. Een kans voor de gemeente Dronten?
Het is nu de tijd om te investeren in goede verkeersdoorstroming
door de gemeente Dronten!

PROJECT N23
Aan het project N23 wordt de laatste jaren druk gewerkt door de
provincies Flevoland en Noord-Holland. Hierbij wordt wel gesproken
over de economische lijn tussen Alkmaar en Zwolle. De nieuwe
weg tussen Dronten en Lelystad is het meest recente uitgevoerde
voorbeeld, een 1x1 autoweg. De doorstroming stagneert nu echter
bij Dronten op de Dronterringweg, bij Roggebot en de aansluiting
met de N50. De prognose is dat de verkeersintensiteit groter
wordt in de toekomst.
De OVDD pleit voor een grondige aanpak die de doorstroming op
korte termijn verbeteren.

Bij de inspraakmomenten trekt de OVDD samen op met
organisaties als VNO-NCW en vervoersorganisaties
als EVO en TLN .

PASSAGE DRONTEN
Op dit moment wordt gewerkt aan een voorbereiding van De
Passage van Dronten. Een 1x1 autoweg rondom Dronten. Deze
weg zorgt voor een scheiding van het locale en doorgaande verkeer
met ongelijkvloerse kruisingen. De gemeente Dronten heeft het
initiatief genomen voor een versnelde aanleg. OVDD volgt deze
voorbereiding en pleit voor het vlot doorlopen van de procedures.

ROGGEBOT
In het kader van het IJsseldeltaproject komt er een bypass voor de
rivier de IJssel rondom Kampen te liggen. De Roggebotsluis wordt
dan verlegd en de doorstroom wordt daar 100 meter breed (2024).
Hier komt dan een nieuwe brug. De OVDD pleit voor een hoge brug
van 13 m hoog waardoor het wegverkeer geen hinder ondervindt
van de pleziervaart. Voorbeeld is de nieuwe Rampspolbrug.
Op de korte termijn maakt de OVDD zich sterk voor een
verbeterde doorstroom bij Roggebot. De rotonde voor de brug
moet vervangen worden door een doorgaande weg met toe- en
afritten voor het verkeer over de dijk. Een voorbeeld hiervan is te
zien bij de Nijkerkersluis. •

’13 m hoge Rampspolbrug bij Ens’. Foto: Klaas Eissens AV Producties

• OM FILES TE VERMIJDEN WORDT ER STEEDS MEER GEBRUIK GEMAAKT
VAN DE N23 VAN AMSTERDAM RICHTING ZWOLLE V.V.
• DOOR DE ONTWIKKELING VAN LELYSTAD AIRPORT EN FLEVOKUST IS ER
EEN BELANGRIJKE VERKEERSTOENAME TE VERWACHTEN.
• DOOR DEZE ACTIVITEITEN IS ER EEN TOTALE AUTONOME GROEI VAN
BEDRIJVIGHEID TE VERWACHTEN IN FLEVOLAND MAAR OOK IN DE REGIO
ZWOLLE EN KAMPEN.

Cultuur
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Beleef De Meerpaal
... Theater
... Bioscoop
... Evenementen
... Concerten
... Congressen
... CKV

... Welzijn
... Jongerenwerk
... Recreatie
... Kinderfeestjes
... Jubilea
... méér

Ook op zakelijk gebied kunt u van
alles in De Meerpaal beleven.
Vragen? Neem gerust contact op
met Laura Lustig (salesmanager),
0321 388 768. Wij helpen u graag!

www.meerpaal.nl

‘Maatwerk golfen’
nieuw concept
bij Dorhout Mees
De golfmarkt is aan het veranderen.
Afgelopen jaar was niet voor niets landelijk
gezien één van de moeilijkste jaren voor de
golfbanen in Nederland. Redenen: de crisis
en individualisering. Was golf vroeger echt
een verenigingssport, tegenwoordig deelt
de golfer graag zelf zijn tijd in en wil het
merendeel van bezoekers zelf bepalen:
wanneer, hoelang en hoeveel gebruik men
wil maken van de aanwezige faciliteiten.
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ABONNEMENTEN
Adjunct directeur Dinesh Chotoe: “We hebben
op die behoefte ingespeeld door een modulair
systeem in te voeren voor onze abonnementen.
Voorheen had je twee keuzes: een jaar lang lid
van de club of betalen per bezoek. Dat is niet
meer van deze tijd. We hebben nu een viertal
keuzes: goud, zilver, brons en platina. Hiermee
kan elke bezoeker zelf kiezen wat er in zijn
pakket zit en bepalen wat ze voor extra’s willen
toevoegen.”
Directeur en eigenaar Bert Ketelaar: “Alles is
anders geworden de afgelopen jaren. Intern
natuurlijk toen mijn vader in 2011 overleed. Dat
was een heel lastige tijd. We hebben toen echt
het respect moeten terugverdienen en bewijzen
dat wij het ook konden. Maar ook door de
crisis. Golf is een luxeproduct en dat merk je in
economische zware tijden extra hard.”
“PC HOOFTSTRAAT VAN BIDDINGHUIZEN”
Inmiddels hebben Bert en Dinesh het respect
ruimschoots verdiend en klimt het bedrijf langzaam
maar zeker weer naar de top. “We hebben een
toplocatie, veel ruimte en mooie faciliteiten. We
zijn de PC Hooftstraat van Biddinghuizen zegt
men weleens met een knipoog”, lacht Bert om
de grappige en toch ook rake omschrijving van
zijn bedrijf. “Het is natuurlijk wel zo dat onze
doelgroep zich in het hogere segment begeeft.
Maar anderzijds zijn we zeer laagdrempelig,
iedereen is hier welkom en dat stralen we ook
uit in onze gastvrijheid en service naar onze
gasten. Groepen en partijen vertegenwoordigen
het leeuwendeel van het aantal bezoekers.
Bedrijven zijn onze grootste inkomstenbron.
Vandaar dat er een speciaal Businessclub pakket
is samengesteld. Volledig op maat ingericht voor
ondernemers. Daarnaast doen we veel extra’s
binnen het bedrijfslidmaatschap. We organiseren
grote evenementen, toernooien, netwerkborrels
en relatiedagen. Die worden altijd goed bezocht
en zijn uiterst succesvol, zowel voor ons als de
ondernemers”, aldus Bert.
VERGAANDE AMBITIES
Dorhout Mees heeft zichzelf met de unieke
golfabonnementen weer echt op de kaart gezet.
Er is daarnaast hard gewerkt om bestaande
succesformules uit te bouwen en de vijf sterkste
onderdelen zijn zelfstandig gemaakt: “Voorheen
was het succes van het totaal doorslaggevend.

Tegenwoordig willen wij alle vijf onderdelen: golf,
horeca, hotel, winkel en schietbaan rendabel
hebben”, zo licht Dinesh toe. “Deze turn around
strategie is bepalend voor ons huidige succes.
Alles loopt goed momenteel.”
Bert Ketelaar: “Maar we zijn er nog lang niet.
Het gaat nu goed, maar we willen nog van
alles. We gaan ons meer richten op bedrijven
uit Dronten. We zijn ons goed bewust van de
regionale functie die wij als bedrijf daarin hebben.
Via de OVDD, maar ook bijvoorbeeld vanuit de
Flevoboulevard en de polderabonnementen.”
Golfers krijgen daarmee op diverse banen
in de buurt korting als ze lid zijn van Dorhout
Mees. De golfbaan in Dronten is er één van.
Bert: “Ook ons golf- en adventure hotel wordt
nog professioneler dankzij een uitbreiding van
43 naar 52 kamers. Daardoor kan er straks een
hele bus vol mensen hier overnachten. Wij zijn
heel blij dat het hotel is aangesloten bij de E.H.P.
hotelgroep. Per 1 juli gaat de E.H.P. groep in zee
met de Princess formule en zullen we Princess
hotel Dorhout Mees gaan heten.
TIJD VOOR HET GEZIN
Bert Ketelaar woont samen met zijn vrouw
Jeannette en drie kinderen in Zeewolde. Toch
heeft hij met al die bedrijvigheid en hobby’s nog
genoeg tijd voor zijn familie: “Mijn vader deed
altijd alles zelf, ik kan goed dingen uit handen
geven. Een privéleven hebben is belangrijk en
daar ga ik evenwichtig mee om. Mijn dochter
Lara is nu 15 en komt hier binnenkort stage
lopen. Mijn middelste zoon Marnix (13) komt hier
ook graag helpen en onze jongste zoon Ties, nu
10 jaar, is bezig met zijn golfvaardigheidsbewijs.
Ons hele gezin is bij het bedrijf betrokken, want
er is hier zoveel te doen. Ze komen hier heel
graag. Elke zondag is het feest en moeten we
goed opletten want voor je het weet zijn ze er
vandoor met een buggy of quad.”
Bert zijn ogen stralen als hij dit zegt. Hij is
duidelijk trots op het bedrijf dat zijn vader in 1983
van de familie Pon overnam. Een bedrijf met veel
potentie, landelijke uitstraling en mogelijkheden.
Een schitterende plek waar jaarlijks ruim
4.000 bedrijven worden ontvangen voor een
businessmeeting of heerlijk dagje uit. “We
gaan de toekomst met vertrouwen en ambitie
tegemoet”, besluit Bert. •
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‘Golfen langs de
jachthaven’
Na het vernieuwen van de
schietbaan, het upgraden
van de quad- en buggybaan,
het golfcafé als tweede
horecalocatie en de flexibele
golfabonnementen zou je
denken dat het voorlopig
wel even genoeg is voor
Bert en zijn mannen.
Niets is minder waar: “Als
ondernemer moet je nieuwe
dingen blijven bedenken. Wij
willen “meer met het meer”,
hiertegenover. Hoe mooi
zou het zijn als ons bedrijf
aan het water komt te liggen
of als het water aan ons
bedrijf komt te liggen. Wij
onderzoeken mogelijkheden
om bijvoorbeeld uit te
breiden met een jachthaven
in de toekomst. Het zijn
geen concrete plannen
maar als ondernemer moet
je lef hebben om te durven
dromen.
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AGENDA
• 1 MEI 2014
Bestuursvergadering
OVDD kantoor

• 12 JUNI 2014
Bedrijfsbezoek
Provinciehuis ovb

• 1 MEI 2014
Businessborrel
de Rede

• 12 JUNI- 2014
Bestuurlijk overleg
Gemeentehuis
15.00 - 16.00 uur
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Flevomeerbibliotheek
i.c.m. ALV

• 25 JUNI 2014
Zomerfeest
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• 23 MEI 2014
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• 3 JULI 2014
Businessborrel
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OVDD kantoor
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• 8 JUNI 2014
Eerste Pinksterdag
• 9 JUNI 2014
Tweede Pinksterdag
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Accountants
met boer’nverstand.

Een boerenbedrijf vereist specifieke kennis. Over de steeds wijzigende weten regelgeving. Over de gevolgen van schaalvergroting voor uw bedrijf.
En over bedrijfsopvolging. Onze agro-adviseurs begrijpen waar u mee te
maken heeft. En helpen u met nuchtere, persoonlijke en bruikbare adviezen.
Kijk op jonglaan.nl
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