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ASV Dronten

Promotie naar de hoofdklasse. Een tribune 
met witte en groene stoelen, nieuwe shirts 
met daarop een hoofdsponsor en een 
trainingskamp in Spanje. Voorzitter André 
Aasman kan zijn geluk niet op. Over succes 
en de voordelen daarvan.

Brink & Fleer

Anton Brink en Hans Fleer bemoeien zich 
overal graag mee. Daarmee doelen ze op 
de werkwijze van hun architectenkantoor. 
Bijzonder in hun benadering is de holistische 
inslag, waarbij alles samenkomt.

Woltjer

Jurgen Woltjer is sinds 1 juli eigenaar van 
Woltjer Makelaardij Dronten. Vader Dirk 
doet weliswaar een stapje terug, maar 
vindt het vak nog veel te leuk om helemaal 
niets te doen.

Opzegging van lidmaatschap van de OVDD 

kan slechts schriftelijk geschieden. Deze 

dient ten minste een maand voor het einde 

van het kalenderjaar ontvangen te zijn.
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Bloem & Thuis

‘Het is hard werken, er komt veel bij kijken, 
maar we genieten er van’. Desiree en Frank 
Manders vormen met hun ‘Bloem & Thuis’ 
een fleurig middelpunt in Swifterbant.
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Ondernemende Accountants

De Jong & Laan.
Ondernemende 
accountants.

www.jonglaan.nl
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 In de dagelijkse praktijk doen zich menig gevallen voor 

waarbij rechtsgeldig bewijsmateriaal van cruciaal belang is. 

Voorkom discussies achteraf en laat ons een proces verbaal van 

constatering, nulmeting of voor- en/of eindinspectie uitvoeren.  

Bouwhuis & Smit heeft, als een van de weinige in de regio, de 

ISO 9001 en MVO ISO 26000 certi� cering ontvangen. U bent 

dus verzekerd van een perfecte kwaliteit- en serviceverlening!

Van Dedemstraat 6-A, 3e verd.  0229 - 21 15 15
www.bouwhuis-smit.nl

Voorinspectie 
altijd een stap voor 

op de rest.

De zomer ligt al weer even achter ons wanneer deze Handel & 
Wandel op uw deurmat valt. De eerste signalen van de herfst 
dienen zich aan. Deze warme maanden zijn bij uitstek de tijd om 
als mens en ondernemer eens stil te staan en de balans op te 
maken van het afgelopen half jaar. 

Mijmerend op een terras in Oostenrijk, boek op schoot, met uitzicht 
op de witte toppen van de eeuwige sneeuw in de Alpen. Genietend 
in uw camper, achter het stuur toerend door de VS en om u heen 
die overweldigende natuur van de Grand Canyon. Wandelend 
door het Central Park in New York, de ongekende rust in zo’n 
geweldige hectische en levendige wereldstad. Die kenmerkende 
schreeuwende meeuwen op het strand van Terschelling, terwijl u 
met uw geliefde een strandwandeling maakt, al pratende over het 
afgelopen jaar, de eerste maanden van 2016 de revue te laten 
passeren. Stiltes die vallen tijdens die enkele mooie zomeravond, 
turend naar de vlinderstruik in de tuin, een koel glas rosé op de 
terrastafel...

Weet u het nog, jezelf voornemen zo nu en dan dit gevoel bewust 
op te roepen wanneer we weer in de hectiek van alle dag stappen 
na de zomervakantie? Ik wel, zowel de rust en ruimte die ik tijdens 
die gouden zomerse momenten voelde als ook weer die energie 
die boven borrelt wanneer ik denk aan de taken die weer op ons 
liggen te wachten. Het komende kwartaal nemen we als bestuur 
van de Ondernemers Vereniging De Driehoek het initiatief actief de 
samenwerking met de andere netwerkorganisaties op te zoeken. 
Samen willen wij met u op zoek naar de raakvlakken die er zijn 
op het gebied van de gezamenlijke activiteiten. Hoe kunnen we 
elkaar versterken in de netwerkbijeenkomsten die we afzonderlijk 
van elkaar organiseren? Zodat netwerkactiviteiten gezamenlijk 
kunnen worden georganiseerd, om onze volle agenda’s minder 
onder druk te laten staan. En om ons input te leveren voor het 
behartigen van de belangen van geheel ondernemend Dronten. Een 
voorbeeld hiervan zou de verkiezing van de onderneming van het 
jaar kunnen zijn. Gaat het dit jaar lukken in ondernemend Dronten 
een Onderneming van het jaar 2016 te kiezen? En gaat de OvhJ dit 

jaar komen vanuit de gehele achterban die wij als belangenbehartigers 
vertegenwoordigen? Het zou toch heel gaaf zijn de titel met trots een 
jaar te kunnen vertegenwoordigen, voor informatie raadpleeg de site 
van de ovdd, www.ovdd.nl

In een snelkookpan sessie waarvoor binnenkort de uitnodiging zal 
uitgaan, worden de actieve netwerk organisaties van binnen de 
gemeentegrenzen uitgenodigd. Wilt u hier ook bij zijn, meldt u zich dan 
vooral aan via het secretariaat van de OVDD. 

Angela Merkel deed een prachtige uitspraak het afgelopen jaar, 
‘Wir schaffen das’; we krijgen het voor elkaar. Natuurlijk kunnen wij 
dat voor elkaar krijgen in Dronten, samen zetten we de schouders 
er onder en gaan we ervoor. Dat gaat niet vanzelf, daar hebben we 
u allen als ondernemers heel hard voor nodig. Een aantal van u 
als senior ondernemers, dat zit ‘m niet in de leeftijd maar juist in de 
ervaring en expertise vanuit uw ondernemerschap, zet zich in voor 
het ‘Ondernemers.Dronten’. Eens per week op woensdagavond en 
maandelijks op de vrijdagochtend na de netwerkbijeenkomst van Open 
Coffee in de Meerpaal. Als ervaren ondernemer wilt u uw collega 
ondernemer wegwijs maken en uw ervaringen delen in het oerwoud 
- en soms moeras - aan regels die je als ondernemer tegenkomt in 
het ondernemen. Wellicht heeft u zelf ideeën of suggesties voor deze 
ontmoetingssessies, u bent van harte welkom op het serviceplein van 
de Meerpaal. 

Als bestuurders behartigen we uw belangen in ondernemend Dronten, 
input vanuit onze achterban is dan ook essentieel. Vanuit het bestuur 
hopen we u de komende maanden te ontmoeten tijdens een van de 
bijeenkomsten. Namens de bestuurstafel wens ik u succesvolle, 
inspirerende en vooral ondernemende maanden toe.

Reageren?
hester@ovdd.nl

hester vroegop | voorzitter ovdd

‘Volle agenda’s
minder onder druk zetten’

Hester

Waar grond is,
is toekomst!

Gespecialiseerd in:

- Aan- en verkoop landbouwbedrijven en woonerven

- Bedrijfovernames en taxaties

- Verkavelingsprojecten

- Onteigeningszaken
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Kernwaarden, toekomst, onderneming van het jaar, 
belangenbehartiging. Natuurlijk veel terugkerende items die 
vast op de agenda staan.

Onderneming van het jaar? Zeker! Een gemeente als Dronten en 
haar ondernemers verdient een verkiezing voor de ondernemer 
of onderneming van het jaar. Hoe? Daarover praten we dus. 

Maar het is ook kort dag, daarom is er vast een pagina op onze 
website voor de nominatie van bedrijven te vinden (zie ook ‘de 
Columnist’). In de volgende Handel & Wandel zeker meer over 
deze verkiezing.

•  folkert reclame adviseur 
De heer P.J.F. van der Vaart

•  aan de amstel, kunstuitleen en 
galerie 
Mevrouw C. Bik

•  lamesa hair and beauty 
De heer J. Horst
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daarover 
praten zij

nieuwe 
leden

De 4e dinsdag van 
september
De traditionele 4e dinsdag van september wordt dit 
jaar gehouden in het gebouw van de CAH Vilentum. De 
informatiebijeenkomst voor onze leden, met een toelichting op 
de miljoenennota en als thema Agrofood begint om 19.30 uur.

In de bijeenkomst wordt Agrofood gekoppeld aan de economische 
visie, met wellicht een beschouwing over de gevolgen van de 
boycot van Rusland voor de landbouw en het MKB. Sprekers 
zijn deze avond Geert Kuipers en Piet Boer. Geert Kuipers, 
werkzaam bij Kennispoort regio Zwolle als projectleider van het 
Agri&Food innovatie cluster, richt zich vooral op het creëren 
van nieuwe business in de sector. Hij ondersteunt daarbij 
innovatieve agro & food ondernemers. Piet Boer (Biddinghuizen) 
is voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Friesland 
Campina, eind dit jaar treedt hij af wegens het aflopen van zijn 
laatste benoemingstermijn. Daarnaast noemt Boer zich ‘fulltime 
weekendboer’.

27 September 2016, CAH Vilentum gebouw, De Drieslag 4, 
aanvang 19.30 uur. •

Nog 96 banen te gaan
Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft de eerste officiële 
resultaten van de banenafspraak gepubliceerd en die zijn 
positief. Ook Flevoland is op de goede weg. Eind 2015 stond 
de teller op 304 extra banen in totaal. Voor de regio Flevoland 
is de ambitie afgesproken om voor 2017 400 extra banen te 
realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking: 250 banen 
in de marktsector en 150 bij overheid en onderwijs. Om de 
ambitie te realiseren, moet Flevoland dus nog minimaal 96 
extra banen realiseren in 2016. En dat is haalbaar, verwacht het 
UWV. Uit de trendrapportage blijkt dat de Flevolandse opgave 
voor 2016 vooral ligt bij overheids- en onderwijsorganisaties. 
De marktsector scoort beter.

Compliment
De gemeenten Dronten, Lelystad, Almere, Urk en 
Noordoostpolder werken samen met UWV, VNO-NCW, FNV en 
CNV om meer banen te creëren voor arbeidsgehandicapten. Dit 
doen zij onder het motto ‘Flevoland Werkt’.

Dronten
Sinds 1 juli verzorgt IMpact de catering in het gemeentehuis 
en op de gemeentewerf van Dronten. Dit biedt de gemeente 
Dronten de mogelijkheid invulling te geven aan het bieden van 
werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. •

SBBF in de bres voor 
collectieve beveiliging
Apr 2015: Het bestuur van SBBF (Stichting Bedrijfs Beveiliging  
Flevoland) geeft de deelnemers aan de collectieve preventieve 
surveillance in Flevoland, bedrijfskringen, gemeenten en 
andere belanghebbenden aan de overname van Fair Bewaking 
door G4S nauwlettend te zullen volgen.

In de periode na de overname van Fair Bewaking door G4S 
werden tussen SBBF en G4S diverse verkennende gesprekken 
gevoerd en werd aandacht besteed aan het verhogen van de 
kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening door de nieuwe 
beveiliger.

De oorspronkelijke raamovereenkomst collectieve beveiliging 
tussen SBBF en G4S liep in maart 2016 ten einde. Het bestuur 
van SBBF heeft toen besloten de raamovereenkomst met G4S 
eenmalig te verlengen tot eind 2016. Dit om de dienstverlening 
van G4S te kunnen beoordelen en om voorbereidingen te kunnen 
treffen voor een aanbesteding van de collectieve beveiliging 
vanaf 1 januari 2017.

Aanbesteding
Recent heeft SBBF aan een extern bureau opdracht gegeven 
om de aanbesteding collectieve beveiliging in gang te zetten 
en te begeleiden. Diverse Flevolandse en niet-Flevolandse 
beveiligingsbedrijven zijn uitgenodigd om in te schrijven voor 
alle Flevolandse gemeenten en/of deelgebieden waar de 
dienstverlening van SBBF van toepassing is.

Het bestuur van SBBF zal de deelnemers van SBBF, 
bedrijfskringen (waaronder de OVDD) en gemeenten dit najaar 
informeren over de voortgang van de aanbesteding collectieve 
beveiliging. •

Tastbare Swifterbanter
De Swifterbanter komt rond week 38 van dit jaar terug in 
gedrukte vorm. De papieren uitgave zal eens per twee weken 
verschijnen. De uitgave wordt verzorgd door PrintOnMedia en 
wordt huis-aan-huis in het dorp bezorgd.

Een enquête die onlangs werd gehouden, wees uit dat 69,39% 
van de reflectanten ruimte ziet voor een aparte krant voor 
Swifterbant, naast  de huidige regionale kranten. 59,18% vindt 
een verschijningsfrequentie van eens per 2 weken voldoende. 
De Swifterbanter* is dagelijks al online en via Facebook te 
volgen. Met name de nieuwsvoorziening zal worden versterkt. •

* Voorbeeldopmaak nieuwe huisstijl.

De Kolk 8  • 0321-321155

Vr 05 okt   Goed foute kinderdiscoavond

Za 06 okt Inzameling oud papier

Wo 10 okt  Bij Sally.nl OPEN HUIS 14-18 uur   Bij Sally.nl OPEN HUIS 14-18 uur   Bij Sally.nl OPEN HUIS 14-18 uur

Sterhyacint 15

Vr 12 oktober Concert De Hoeksteen  

Za 20 okt  Concert Brassbant Amor Musae 

samen  met het piratenkoor de 

Blauw baarden  uit Biddinghuizen 

in De Hoeksteen

Zo 21 okt Vakantie Hoeksteen Club

Wo 24 okt  Vakantie Hoeksteen Club

Do 25 okt  Vakantie Hoeksteen Club

Vr 26 okt  Start repetities Musical

Wo 31 okt Inzameling oud papier

Za 10 nov  Uitvoering toneelvereniging 

Vr 7 dec  Markanti Kerstmarkt in de 

  Hoeksteen 16-21 uur

Za 15 dec Inzameling oud papier

Ook een punt voor Wie... Wat ...Waar? Mail ons!

redactie@deswifterbanter.nl

Ook u kunt adverteren in De Swifterbanter, op aanvraag 
ontvangt u van ons de tarievenlijst. 
Stuur een e-mail met contactgegevens naar: 
redactie@deswifterbanter.nl

WIE...WAT...WAAR?PROVINCIE MET 
DE MEESTE  KOEIEN OP STAL
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Door deze stap is de continuïteit van Heyboer voor de toekomst 
geborgd. Heyboer zal als zelfstandige unit onder dezelfde naam 
blijven draaien. Voor klanten en medewerkers verandert er niets. •

Ellerveld haakt aan
Recreatiepark Ellerveld (Biddinghuizen) is geheel volgens 
verwachting het volgende recreatiepark dat zich bij de gemeente 
heeft gemeld om permanente bewoning toe te staan. Gemeente 
Dronten wil voor Zuiderzee op Zuid een uitzondering maken, 
maar de provincie is daar fel op tegen, vooral ook omdat ze 
precedentschepping voorziet. Ellerveld lijkt het bewijs daarvan. •

10.000+
Voor het eerst in het bestaan van Flevoland is in 2015 de grens 
van 10.000 banen in de vrijetijdssector gepasseerd. In 2010 
waren dat er nog 9065. De groei heeft over de volle breedte 
plaatsgevonden: zowel in fulltime-, parttime-, als in uitzendbanen.   
De groei in de Flevolandse vrijetijdssector laat zich met name zien 
bij verblijfsaccommodaties (1.498 banen) en horeca (4.653 banen). 
De groei in banen bij verblijfsaccommodaties was enigszins te 
verwachten door de eerder gepresenteerde cijfers van het Centraal 
Bureau van de Statistiek over de groei van het aantal overnachtingen 
in Flevoland van 2.364.000 in 2014 naar 2.373.000 in 2015. •
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uit het
gemeentehuis

De promotie van Dronten vanaf 
2017, een tipje van de sluier

Het zat al een tijdje in de pen, maar dit najaar lijkt het er nu 
toch van te komen. Dronten wil vanaf 2017 meer als regisseur 
gaan optreden waar het gaat om Citymarketing. Daarnaast 
de kracht van de samenleving benutten, door niet langer zelf 
alleen invulling te geven aan de promotie van Dronten, maar dit 
gezamenlijk op te pakken in de vorm van een aparte stichting. 
Vooruitlopend op de besluitvorming alvast een korte doorkijk 
naar wat er aan gaat komen.

De bedoeling is om dit najaar een aparte stichting op te richten, 
waarbij het inrichten van de stichting vanuit de gemeente Dronten 
wordt verzorgd en het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers uit 
de samenleving. De gemeente Dronten financiert in het eerste jaar 
een parttime kwartiermaker/citymarketeer, die invulling gaat geven 
aan de stichting en zorg draagt voor het promoten van Dronten. De 
nadruk ligt daarbij op de sterke punten van Dronten, namelijk Agro 
en Leisure (sport). Vanuit deze nieuwe stichting wordt niet alleen 
regie gevoerd op de promotie van Dronten, maar tevens op de 
evenementen die binnen de gemeentelijke grenzen plaatsvinden. 

Uitvoeringsorganisatie
De beoogde stichting is een kleine slagvaardige uitvoeringsorganisatie 
die binnen de kaders van de gemeentelijke marketingvisie het 
merkprofiel van Dronten bewaakt en de algemene promotie van 
Dronten voor haar rekening neemt. De stichting is het loket voor de 
vele kansen en initiatieven die bewoners en bedrijven aandragen op 
het gebied van gebiedspromotie. Zij weegt initiatieven af, werkt ideeën 
eventueel samen verder uit of zoekt andere partijen bij het initiatief. 
De stichting heeft als belangrijkste opdracht de samenwerking tot 
stand te brengen tussen bedrijven en organisaties in Dronten en zo de 
verschillende partijen in de stad te verbinden aan de overkoepelende 
citymarketing activiteiten. Het gaat om kruisbestuivingen die de 
stichting als netwerkorganisatie tot stand kan brengen tussen onder 
meer bedrijven, evenementenorganisaties, culturele instellingen, 
verenigingen en scholen, rondom deze activiteiten. De stichting 
richt zich op de domeinen bewoners, bezoekers en bedrijven. Het 
bereiken van de doelstellingen van de stichting: het verbeteren van 
het imago van Dronten en het generen van economische spin-off 
voor de stakeholders in de gemeente. En een begin maken van 
het uitvoeren van de Strategische visie Promotie Dronten en het 
uitvoeringsplan. De manager is de spil van Stichting, die optreedt als 
merkautoriteit en marketingactiviteiten uitvoert*.

* Vervolg op pagina 27.

Onderneming van het jaar op 
Christiaan Huygens school
Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen: 
Ondernemerslessen. En wanneer je daar dan ook nog een 
wedstrijd aan toevoegt voor ‘de beste onderneming’, dan weet 
je dat schooljeugd er voor de volle honderd procent voor kan 
gaan. Bij de Christiaan Huygens school in Dronten deden ze 
het, en met verbazingwekkende resultaat.

De ‘ondernemingsplannen’ werden door een jury bestaande uit 
Kerstin van Tiggelen, Accent Grave (beoordelaar overall), Corné 
van Asselt, De Jong & Laan (beoordelaar financiën) en Janke 
Bosma, JAM marketing (beoordelaar marketing) beoordeeld.

Winnaar werd uiteindelijk het plan voor de Chocodippers. Ook al 
is chocolade niet zo gezond en kun je er dik van worden, deze 
onderneming kwam als beste uit de bus. Aanvankelijk zou OVDD 
voorzitter Hester Vroegop de prijs komen uitreiken, maar op het 
laatste nippertje moest haar taak worden overgenomen door 
Janke Bosma (Communicatie & PR OVDD). •

V2O, logisch vervolg op R2O 
en M2O
V2O staat voor View to Opportunities. Bij deze bijeenkomst, 
voor en door de bedrijvenkringen van de Noord-Veluwe en 
Flevoland, dit keer georganiseerd door De Diamant van 
Midden-Nederland, ligt het accent op mogelijkheden zien en 
kansen benutten tussen het ‘oude en nieuwe land’.

Als locatie voor 7 oktober is gekozen voor Hans & Grietje in 
Zeewolde. Een bijzondere locatie, recent uit de as herrezen. 
Eigenaar Hans Dielissen vertelt één en ander over de over de 
ups en downs van dit proces. Ron van Gent, directeur VNO-
NCW Midden leidt de middag in goede banen.

Dit zijn de thema’s en de sprekers:
Groei/Groen: Menno Smits, managing director van Antea Groep 
Nederland en voorzitter van de Stichting Vrienden van de Floriade 
2022 vult op geheel eigen wijze het thema Groei in.

Toerisme: Jean-Jacques Jouret, projectleider Congresbureau 
Regio Zwolle en commercieel manager Landstede neemt u mee 
in de wondere wereld van het zakelijke toerisme in relatie tot o.a. 
Airport Lelystad.

Bereikbaarheid: een expert van Transport en Logistiek Nederland 
doet een boekje open over de uitdagingen qua bereikbaarheid 
die onze regio heeft en te wachten staat. Gedeputeerden van 
beide provincies, Bea Schouten (Gelderland) en Jaap Lodders 
(Flevoland), sluiten de middag af met de dagvoorzitter. •

Heyboer en CAV Agrotheek 
samen
Op het gebied van kennis en innovatie werkten ze al samen, 
Heyboer BV en CAV Agrotheek BV gaan nu een intensieve 
vorm van samenwerking aan. In concreto wordt er een holding 
opgericht die de aandelen behoudt.

Heyboer bv heeft vestigingen in Biddinghuizen, Zeewolde en 
Espel. De activiteiten van Heyboer passen goed in de strategie 
van CAV Agrotheek. Deze laatste wil zich verder ontwikkelen als 
brede leverancier van de land en tuinbouw in Midden en (Noord) 
west Nederland.

reserveer alvast in uw agenda:

• 15 september - themabijeenkomst familiebedrijven

• 21 september -  miljoenennota/congres circulaire 

economie (vba)

• 27 september - vierde dinsdag van september

• 7 oktober - v2o (view 2 opportunities)

• 8 oktober - uitvaartbeurs

• 10 oktober - voorzitter gast van omroep flevoland

• 13 oktober - grow event (jong management)

agendapunten



Mechanisch Erfgoed 
op stoom
De herinneringen aan de voormalige grasdrogerij zijn voorbij. 
Het terrein heeft een uitstekende herbestemming gevonden 
in de vorm van het Mechanisch Erfgoed Centrum. Eind juni 
gingen de deuren open.

Tijdens de opening maakten de 3 O’s van Overheid, Ondernemers 
en Onderwijs hun betrokkenheid bij deze bijzondere onderneming 
kenbaar. De O van Ondernemers was weggelegd door Hester 
Vroegop, onze voorzitter. •

Zonnepompen
Op het terrein van gemaal Lovink bij Biddinghuizen worden 
mogelijk zonnecollectoren geplaatst. Als het Waterschap 
Zuiderzeeland haar plannen doorzet, wordt ruim 2000 vierkante 
meter ‘beplant’. De opgewekte energie kan worden gebruikt 
voor het bemalen van de achterliggende polders. •

Nieuwe locatie OVDD kantoor
Met ingang van 1 september vergadert het OVDD bestuur op 
een nieuwe locatie: Wouda Installatietechniek aan De Noord in 
Dronten. Het postadres van OVDD is Ganzerik 13, 8255 KD 
Swifterbant. •

nieuws
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Peter Dekker
Hij zit inmiddels in zijn tweede termijn: Peter Dekker. Aangetreden 
tot het bestuur van de OVDD in 2011. Zijn huidige functie: 
vice-voorzitter – en hij maakt daarmee gelijk deel uit van het 
dagelijks bestuur van onze vereniging. In de dagelijkse praktijk 
is Peter Registeraccountant bij de Jong & Laan – ondernemende 
accountants in Dronten.

Als vice-voorzitter richt hij zich vooral op algemene zaken binnen de 
vereniging; met een bijzondere interesse voor alles wat met financiën 
en wat daarbij hoort te maken heeft.

’Waar het gaat om cijfers, gaat 
mijn hart ietsje sneller kloppen’

Met verstand van rapportages, juridische, fiscale en economische 
zaken, niet alleen door opleiding, maar vooral ook door ervaring, is er 
binnen ondernemend Dronten volop werk voorhanden. ‘Het aardige is 
dat we met dat soort dingen van elkaar leren. En dat is echt belangrijk: 
binnen het bestuur van de OVDD heeft iedereen zijn eigen invalshoek. 
Dit bestuur heeft de vaardigheid goed te luisteren en constructief te 
denken. We komen tot goede besluitvorming. Dat kan alleen als je 
bereid bent naar elkaar te luisteren en van elkaar wilt leren. Daarnaast 
hebben we een breed spectrum aan specialisaties in huis. En dat is 
heel leerzaam.’

‘Zo vind ik het Bestuurlijk Overleg tussen OVDD en gemeente, met als 
vaste aanwezige de wethouder economische zaken, Dirk Minne Vis, 
bijzonder belangrijk. Het is de gelegenheid om zaken aan te kaarten 
die anders blijven liggen, ondersneeuwen of niet onder de aandacht 
komen. We kunnen daar ook goed aangeven hoe de gemeente wordt 
ervaren of overkomt op ondernemers. Op een nette manier begrip 
kweken, zeg maar. En er kan binnen de gemeente Dronten en het 
ondernemersklimaat nog best wat verbeteren. Bijvoorbeeld op het 
gebied van het vestigingsbeleid; zeker in vergelijking met omringende 
gemeenten. En de beleving van de gemeente met al haar afdelingen 
is ook niet optimaal. Zo’n bestuurlijk overleg is een uitgelezen kans 
om er met elkaar voor te zorgen dat het voor ondernemers prettig is 
zaken te doen in Dronten.’ En binnen de vereniging? ‘Onderneming 
van het jaar. Dat is echt een ding. Ik zie dat als een hoogtepunt van het 
bestuurlijk jaar. We hebben dus wat recht te zetten.’

bestuurders
profiel

bedrijfshuisvesting

De Bolder 2
8251 KC Dronten    
T 0321 - 318 318

Baarloseweg 6-I
8316 SE Marknesse    
T 0527 - 20 33 55

Havenzicht 72
1357 NR Almere   
T 036 - 54 90 628

Kop van Noord-Holland
T 06 - 53 62 82 82

Kop van Overijssel
T 038 - 34 46 404

Zuid West Nederland
T 078 - 303 13 21

Al 25 jaar thuis in vastgoedland www.vsomakelaars.nl

Voor al uw 
originele vastgoed-
oplossingen
VSO makelaars & taxateurs is met vestigin-
gen in Dronten, Marknesse en Almere al
jaren een begrip in de regio. Als eigenaren en
gebruikers van commercieel en agrarisch 
onroerend goed krijgt u van ons originele
vastgoedoplossingen aangereikt. VSO is ook
specialist voor beleggers in commercieel
vastgoed en (agrarische) grond.
Maak vrijblijvend een afspraak voor een
goed gesprek! 
Bel 0321 – 318 318 of mail naar 
info@vsomakelaars.nl

reserveer alvast in uw agenda:

• 6 oktober - businessborrel

• 3 november - businessborrel in combinatie met bedrijfsbezoek

• 1 december - businessborrel

businessborrel



‘Bloem & Thuis:

fleurig middelpunt in kleine 

dorpskern Swifterbant’

bedrijf
&handel

De eigenaar van de lokale bloemenzaak 
benaderen omdat je in het dorp hoort 
dat ze willen stoppen. Desiree en Frank 
Manders trokken vijf jaar geleden de stoute 
schoenen aan en deden het. Desiree wilde 
altijd al een winkel als ze ‘later groot zou 
zijn’. Ondanks de slechte tijd in de retail, 
werd dit de start voor Bloem & Thuis.

De toenmalige eigenaar was overdonderd, 
maar wilde wel praten. De overname was 
snel geregeld en het ging als een lopend 
vuurtje door Swifterbant: ‘Manders is 
terug in het dorp’. Desiree werkte eerder 
voor de familie en bleef de bloemen trouw, 
trouwde met neef Frank die een totaal 
andere passie heeft qua werk, maar zijn 
vrouw graag ondersteunt met de bezorging 
en de boekhouding. Betrokken is hij zeker, 
intussen is hij voorzitter van de lokale 
winkeliersvereniging. 

Genieten
De familie Manders bedacht bij de start dat 
de eerste twee jaar best heftig zouden zijn. 
Daarna moest er licht aan de horizon komen. 
Ondanks dat Frank en Desiree vinden dat ze 
het een beetje onderschat hebben, klopt 
de voorspelling. ‘Het is hard werken, er 
komt veel bij kijken, maar ik geniet er van’, 
aldus een stralende Desiree. Of je met 
haar praat over de laatste trends of over de 
contractonderhandelingen over de huur, de 
passie spat er af.

Contractonderhandelingen
Het oorspronkelijke huurcontract werd 
getekend voor vijf jaar. Met veel pijn en 
moeite is het opengebroken en omgezet 
naar een contract voor twee jaar met een 
verlaging van de huurprijs. Frank ervaart 
het vooral als een ingewikkeld proces. 
‘De verhuurder zit ver weg in de Randstad 
en die vindt leegstand ook prima. Maar 
wij willen iets voor het dorp doen en staan 
daar dus anders in.’ Bloem & Thuis zoekt 
graag de samenwerking op en vindt het 
daarom ook heel jammer dat de Blauwe 
Vlinder verhuisde naar Dronten en 
Marskramer de deuren sloot. Frank en 
Desiree begrijpen het wel. ‘Inwoners zijn 
niet altijd trouw aan de lokale winkeliers 
en dat is jammer. Gelukkig hebben we 
ook vaste klanten uit het Noorden die op 
doorreis langskomen.’

Samenwerken
Als voorzitter van de winkeliersvereniging 
hoopt Frank dat nog meer winkeliers 
zich aansluiten bij de ‘Pas van Dronten’. 
Pasgebruikers kunnen meedoen aan 
diverse acties. ‘Je moet het samen doen, 
ik hoop dat we zo voor nog meer loyaliteit 
kunnen zorgen.’ Een goed voorbeeld van 
samenwerking vindt hij de decemberactie 
in het dorp. ‘Kassabon inleveren en kans 
maken op een prijs. Simpeler kan het niet 
en daar kregen we veel positieve reacties 
op van de klanten.’ •

bedrijf
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Koffietafel
De grote tafel is het sociaal 
middelpunt van de winkel. Desiree 
voert er de gesprekken die ze te 
persoonlijk voor aan de toonbank 
vindt en drinkt er koffie met de 
klanten. Daar geniet ze van.

‘Geen dag is hetzelfde. De ene 
klant komt voor iets verdrietigs, de 
ander komt voor informatie over het 
geven van een bloemenabonnement 
als persoonlijk cadeau. Ik werk op 
gevoel. Soms komen ze alleen een 
bakje koffie doen. Ik ben open en 
toegankelijk en dat is mijn kracht. En 
we leveren natuurlijk topkwaliteit.’

Als u voor kwaliteit gaat! 

d o u w e d e b e e r. n l

Wij zijn gespecialiseerd in:

• jong gebruikte topmerken

• zakelijk en particulier

• aan- en verkoop

• autotaxatie

• autoimport

• onderhoud

• auto lease

10
JAAR

De Giessen 1, 8253 PR Dronten

SUPREME 
SUMMER DEALS

JAGUAR XE EN XF

Min./max. gecombineerd verbruik: 3,8-8,6 l/100 km, resp. 26,3-11,6 km/l, CO2-uitstoot resp. 99-204 g/km. Consumentenprijs Jaguar XE vanaf € 41.250 en Jaguar XF 
vanaf € 47.750 incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaarmaken. Zie voor verkoopvoorwaarden jaguar.nl. Wijzigingen voorbehouden. Actie geldig zolang de voorraad strekt.

TIJDELIJK TOT € 7.000 VOORDEEL

Jacob Schaap Lelystad
Artemisweg 17, Lelystad, 0320 41 17 11, jacobschaap.nl

21% BIJTELLING



bedrijf
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De grootste sportvereniging van Dronten 
wordt al een paar jaar gerund als een 
bedrijf. Niet gek als je bedenkt dat er 
1.250 leden en 350 vrijwilligers rondlopen. 
Een enthousiast bestuur met talrijke 
commissies zorgt er voor dat alles op 
rolletjes verloopt. Met de terugkeer naar 
de hoofdklasse verwacht voorzitter André 
Aasman dat de aantrekkingskracht van 
ASV Dronten nog groter wordt.

De voorzitter begint ‘in zijn tijd’ te voetballen 
als hij 10 jaar is. Hoe anders is dat 
tegenwoordig. Jongetjes en meisjes van 
4/5 jaar stromen in bij ‘de groentjes’. Daar 
trainen ze 1x per week en op zaterdag spelen 
ze onderlinge wedstrijdjes. ‘Er zit al veel 
meer ervaring in die jonge benen, dat is mooi 
om te zien.’ Aasman is trots op het feit dat er 
zoveel eigen jeugd in het eerste elftal speelt. 
‘Het ingezette beleid van oud-voorzitter 
Meine Breemhaar om de jeugd beter op te 
leiden, werpt echt zijn vruchten af.’ 

Scouts
Zo lopen er niet alleen interne scouts langs 
het Dronter veld om te kijken of iedereen 
in het goede team speelt. Plezier staat bij 
de jeugd voorop. Daarbij hoort dat je in een 
team van jouw niveau speelt, zo vinden ze 
bij ASV Dronten. Dat laat onverlet dat er 
regelmatig ‘bezoek’ is van clubs die betaald 
voetbal spelen. Jeugdscouts halen jongens 
en meisjes weg om op een hoger niveau te 
spelen. Aasman: ‘Clubs als Flevo Boys en 
VVOG kaapten eerder nog weleens spelers 
uit het eerste weg. Nu we na 11 jaar weer 
in de hoofdklasse spelen, zal dat naar mijn 
verwachting minder vaak gebeuren.’

Tribune met stoelen
Er hoeft niet veel te gebeuren om de club 
voor te bereiden op de hoofdklasse. ‘Ons 

sportpark is gelukkig goed geoutilleerd. We 
hebben vanaf dit seizoen ook een tribune 
met groene en witte stoelen in plaats van 
bruine banken, daar ben ik wel erg trots 
op.’ Aasman verwacht meer publiek nu er 
op hoger niveau wordt gevoetbald. Hij is 
ook meerdere malen gefeliciteerd met de 
promotie. ‘Voor zowel de sponsoren als voor 
ASV Dronten zijn er meer dan voldoende 
kansen om nog beter zichtbaar te zijn. We 
gaan in de winterstop met het eerste op 
trainingskamp naar Spanje. Voor die reis 
kan ook een selecte groep sponsoren 
aanschuiven. Dat is een andere manier van 
netwerken.’ 

Netwerkplatform
Ook van het contact met andere 
businessclubs verwacht Aasman veel voor 
sponsoren. ‘Elkaar ontmoeten komt op een 
ander niveau te liggen. Ik vind het een win-
winsituatie. Jij sponsort en wij bieden je het 
platform van voetbal en netwerken. Maar 32 
clubs in Nederland voetballen op zaterdag 
op dit niveau. Als je wilt, kom je overal.’

Handhaven en genieten
Een cadeautje voor de vereniging, zo ervaart 
Aasman de promotie naar de hoofdklasse. 
Handhaven en genieten zijn de doelen voor 
dit sportjaar. De bus met spelers reist het 
hele land door om wedstrijden te spelen. 
De voorzitter hoopt dat trouwe supporters 
ook de uitwedstrijden blijven volgen. Bij 
thuiswedstrijden is iedereen uiteraard ook 
van harte welkom. Die wedstrijden worden 
voor de vrijwilligers nog interessanter. 
Iedereen die minimaal 1 uur vrijwilligerswerk 
voor de club doet, krijgt een pas om gratis 
te komen kijken. ‘Samen moeten we de 
vereniging draaiende houden. Zo willen we 
onze vrijwilligers extra bedanken voor hun 
inzet in het jaar.’ •

Accommodatie - kopzorgen 
Punt van zorg is de financiering 
van de club. ASV Dronten is blij 
met iedere sponsor, maar daar 
redden ze het niet mee. ‘Het 
is financieel (subsidie) lastig. 
Daarbij vind ik dat wij te veel geld 
moeten betalen aan de gemeente 
voor onze sportaccommodaties.’ 

Er lijkt de komende jaren 
niet te ontkomen aan forse 
contributieverhoging. Dat 
ziet men niet zitten. ‘Voetbal 
moet in onze ogen voor 
iedereen betaalbaar zijn. Die 
buurtsportcoaches zijn leuk, 
mensen aan het sporten krijgen 
ben ik helemaal voor. Maar is het 
niet handiger om dat geld in de 
verenigingen te stoppen?’

bedrijf
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‘Meer 
aantrekkingskracht 
door promotie
hoofdklasse’



‘Samengestelde gezinnen komen steeds 
vaker voor: gezinnen met kinderen die 
geboren zijn uit verschillende relaties. 
Stiefkinderen zijn de kinderen van de 
partner uit een vorige relatie.’

Ook zonder testament worden echtgenoten door de wet 
veiliggesteld tegen de rechten van de kinderen in die zin, dat de 
kinderen hun erfdeel niet direct kunnen opeisen. Zij verkrijgen 
het erfdeel in principe pas bij het overlijden van de langstlevende 
echtgenoot. Wil men daarnaast bijvoorbeeld ook fiscaal de zaken 
op orde hebben en/of voorkomen dat de erfdelen van de kinderen 
moeten worden ‘opgegeten’ in een zorginstelling (Wet Langdurige 
Zorg), dan dient dat nader geregeld te worden in een testament. 
Vaak wordt gedacht, dat de wet gehuwden ook beschermt tegen 
de rechten van stiefkinderen. Niets is minder waar.

Stel: u bent gehuwd met een partner, die kinderen uit een vorige relatie 
heeft. Wanneer uw partner komt te overlijden, wordt u weliswaar door 
de wet beschermd tegen de rechten van kinderen die uit uw huidige 
huwelijk geboren zijn, maar niet tegen de rechten van de kinderen 
die geboren zijn uit een vorige relatie van uw overleden partner 
(uw stiefkinderen). Stiefkinderen hebben  namelijk zogenaamde 
wilsrechten. Daarmee krijgen uw stiefkinderen het recht om de 
waarde van het erfdeel, dat ze geërfd hebben van uw overleden 
partner, om te zetten in eigendom. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een 
eigen huis. U houdt als stiefouder wel het recht op het vruchtgebruik 
van de woning, zodat u daarin mag blijven wonen, maar de eigendom 
(of een deel daarvan) is van uw stiefkinderen. Met alle gevolgen van 
dien: wilt u de woning verkopen of er hypotheek op vestigen, dan 
heeft u de medewerking van uw stiefkinderen nodig. Hetzelfde geldt 
voor ondernemingsvermogen! Dat is veelal niet de bedoeling en kan 
uitsluitend worden voorkomen middels een testament.

Geïnteresseerd in nadere informatie?
Een gesprek is vrijblijvend en kosteloos. 
De Helling 126 Dronten | 0321 - 385 370
info@notarisdewilde.nl | www.notarisdewilde.nl

‘Kleine ondernemers worden groter’

Velen van u zijn waarschijnlijk als kleine ondernemers 
begonnen. Maar een klein bedrijf wordt meestal groter: soms 
door continuering van een familiebedrijf, soms door overname 
of fusie. Wat doet dat met je als ondernemer?

In mijn branche is het soms best moeilijk om groter te worden. 
Je wilt misschien niet groter worden, maar juist dicht bij de 
mensen blijven staan. Jarenlang heb ik getracht een goede 
balans te vinden tussen die groei en het nabij-zijn. Ik denk dat ik 
daar wel in geslaagd ben.

Maar toch kom je als ondernemer op een punt dat een bedrijf 
méér nodig heeft, misschien wel meer dan jij als ondernemer 
kunt geven op dat moment. Wat doe je dan?

Ik ben erg blij dat ik op dat punt niet te trots was om hulp te 
vragen bij mijn (zakelijke) raadgevers, en het resultaat is een 
zeer fijne samenwerking met een collega ondernemer die 
meer ervaring heeft in het begeleiden van een groeiend bedrijf. 
Samen brengen wij mijn bedrijf naar het volgende niveau, 
waarbij ik dichtbij de mensen kan blijven staan. Onderdeel van 
die groei is de erkenning van het bedrijf voor het Keurmerk 
Uitvaartzorg. Een structurering en professionalisering van de 
bedrijfsprocessen en een audit, zijn zaken die nu gerealiseerd 
kunnen worden. Het zal onze dienstverlening ten goede komen, 
daar ben ik van overtuigd.

Mocht u meer willen weten, vraag het mij dan gerust!
Dag én nacht staan ik én mijn team voor u klaar.

Els Jager

0321 - 316 174 
www.jageruitvaartzorg.nl  
www.balsemen.com

jager uitvaartzorg

Els Jager

‘Einde zomer bezorgt ons vooral 
wisselvalligheid. Zo is ook het 
huurklimaat  veranderd.’ 

Vanaf 1 juli 2016 is, op basis van de Wet doorstroming Huurmarkt, 
een nieuwe huurovereenkomst voor korte tijd mogelijk. Deze wet 
maakt het voor commerciële verhuurders (alle verhuurders behal-
ve woningcorporaties) mogelijk om woningen voor een kortere 
tijd (met een maximale termijn van 2 jaar) te verhuren. Er gelden 
geen beperkingen om deze tijdelijke contracten te gebruiken. In 
het huurcontract moet staan voor welke periode de overeenkomst 
wordt aangegaan en wat de einddatum is. Een dergelijke huur-
overeenkomst voor korte tijd is ook mogelijk voor onzelfstandige 
woningen, zoals bijvoorbeeld kamers. De maximale duur is in dat 
geval zelfs vijf jaar.

Het tijdelijk contract eindigt van rechtswege wanneer de afgespro-
ken verhuurtermijn is verstreken. De verhuurder hoeft dus niet op 
te zeggen, dit in tegenstelling tot wat eerder gebruikelijk was. Wel 
zal de verhuurder voor het verstrijken van de overeengekomen 
periode de huurder schriftelijk moeten informeren over het tijdstip 
van het einde van het contract. Zitten hier dan geen nadelen aan? 
Jawel, indien de verhuurder de huurder niet tijdig informeert, ont-
staat een contract voor onbepaalde tijd. Bovendien kan de huurder 
het tijdelijk contract altijd tussentijds opzeggen, maar de verhuur-
der niet. Overigens heeft de huurder dan wel een minimale opzeg-
termijn van een maand. Na afloop van de verhuurperiode kan de 
verhuurder een nieuw contract aanbieden. Dat mag niet opnieuw 
een tijdelijk contract zijn, maar wel een contract voor onbepaalde 
tijd. Ook kan het contract worden voortgezet, zonder dat er een 
nieuw contract wordt opgesteld. In dat geval is er een contract 
voor onbepaalde tijd ontstaan. De huurder krijgt daarmee volledige 
huurbescherming. Als de verhuurperiode is verlopen zonder dat 
de verhuurder dat in de gaten heeft, gaat het tijdelijk contract on-
gemerkt over in een contract voor onbepaalde tijd. Kort en goed; 
de wetswijziging zorgt voor meer mogelijkheden voor tijdelijke ver-
huur zonder dat verhuurders meteen te maken krijgen met huurbe-
scherming van de huurder.

De zomervakantie is voorbij. De Meer-
paaldagen en Lowlands zitten er weer 
op. Kinderen gaan weer naar school of 
vervolgen hun studie.

Ook in Den Haag is sinds 6 september het zomerreces voorbij 
en bereidt men zich voor op het nieuwe parlementaire jaar. Op 
de derde dinsdag in september is het Prinsjesdag. Het kabinet 
presenteert dan de plannen en de begroting voor 2017. Aangezien 
de plannen reeds in juni bekend zijn, is het de kunst om dit niet uit 
te laten lekken. 

Het kabinet heeft al een aantal plannen bekend gemaakt, met 
name de positieve maatregelen; meer geld voor zorg, onderwijs en 
defensie. In de langdurige zorg wordt 400 miljoen aan bezuinigingen 
teruggedraaid. Onderwijs ontvangt 200 miljoen voor asielkinderen 
en kinderen met een achterstand. Defensie 300 miljoen. De 
mensen zullen daar niet negatief op reageren, bijna iedereen wil 
veiligheid, goede zorg en onderwijs. Van de coalitie zal de VVD 
vooral inzetten op veiligheid en de PvdA op zorg en onderwijs. Over 
de maatregelen die de portemonnee zullen raken is vooraf nog 
maar weinig bekend; belastingen, hypotheek, eigen huis, pensioen, 
zorgverzekeringen. Is dit bewust? Waarschijnlijk wel. Die discussie 
zal gevoerd worden vlak voor de verkiezingen in 2017. Dan komen 
de zwaardere onderwerpen aan bod. Zoals het nu er uit ziet zijn 
er op korte termijn geen grote ontwikkelingen rondom eigen huis 
en hypotheek. Dit betekent stabiliteit op de woningmarkt. En die 
stabiliteit is een goede voorwaarde voor een positieve ontwikkeling 
op de huizenmarkt. Het kabinet wil overigens wel af van de regeling 
‘pensioen in eigen beheer’ voor directeuren-grootaandeelhouders 
die in hun eigen BV voor hun oudedagsvoorziening sparen. 

Als straks de plannen bekend zijn, kunnen we ook aangeven hoe 
die voor u van invloed kunnen zijn. We helpen u graag. Samen met 
onze belastingadviseurs realiseert u een optimale fiscale situatie. 
Nu en in de toekomst.

www.countus.nl

ondernemers
aan het woord

advertorial
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wet advocaten,
juristen & mediators

Mw. mr. J.W. 
(Jennie) Kempenaar 

– van Ittersum

countus accountants

& adviseurs

Roelof Tuin

notariskantoor mr. m.m. 
de wilde de ligny

Marja de Wilde
de Ligny



7 Dikke en 7 dunne jaren, dat is wat men altijd zegt. Blijkbaar 
heeft ‘men’ hierin gelijk, aangezien iedereen weet dat eind 2008 
de economische crisis de woningmarkt hard raakte. Na goede 
jaren was het in 2009 duidelijk merkbaar dat de economische 
malaise doorzette en de woningmarkt verder vast liep. De 
periode van 2009 tot en met 2012 was een neerwaartse spiraal 
waarin meer mensen hun zekerheden, zoals hun baan, verloren. 
Er kwamen meer woningen in verkoop en er werden minder 
woningen verkocht. De portefeuilles van de NVM makelaars 
namen toe. De financiële sector trok de touwtjes harder aan, 
wat leidde tot sterke daling van de gemiddelde waarde van de 
woning. Vanwege de ontwikkelingen in nieuwbouw en de komst 
van het treinstation bleek Dronten in verhouding tot Swifterbant 
en Biddinghuizen meer in trek. De verkoop van woningen op de 
Golfresidentie en Ketelhaven verliep echter stroperig vanwege 
het hogere prijssegment. 

Hand op de knip
Door de daling van de waarde van de woning versus de 
hypotheekschuld, hield men massaal de hand op de knip en wachtte 
op betere tijden. Nu na 7 lange crisisjaren staat de woningmarkt er 
héél anders voor! Eind 2015 zag de NVM makelaar mede door de 
lage hypotheekrente een kentering in de woningmarkt. Het aantal 
transacties nam toe en de gemiddelde woningwaarde bleek haar 
dieptepunt bereikt te hebben. Heel rustig aan kwam de NVM met 
positieve berichten; een gegeven dat zich bleef opbouwen naar 
de huidige situatie. Als NVM makelaar kunnen wij nu wel spreken 
van herstel van de woningmarkt en een toenemende gekte. Mede 

door het economisch herstel, de toenemende arbeidssector en de 
lage hypotheekrente is het uiterst interessant om nu te kopen. De 
gemiddelde huurprijs blijft toenemen, waardoor huren vaak duurder 
blijkt dan kopen. Met de huidige hypotheekregels is het kopen van 
een woning een mooie spaarpot waarbij de huidige hypotheekrente 
de lasten vaak lager maken dan bij het huren van een woning … 
tenslotte bouwt men nu echt iets op. De keerzijde van de toename 
van het aantal transacties is een afname van de portefeuilles van de 
NVM makelaars. Er worden momenteel al dusdanig veel woningen 
verkocht, dat inmiddels schaarste op de woningmarkt ontstaat. 
Schaarste in de aanbodzijde gaat samen met een toename in de 
waarde, wat momenteel duidelijk merkbaar is. Waar een verkoper in 
de crisisjaren alles op alles moest zetten om de woning te verkopen 
en de koper de bal in de hand had, is die bal inmiddels rustig aan naar 
de verkoper gerold en ziet de verkoper nu steeds vaker de vraagprijs 
in de koopovereenkomst terug. De prijzen van woningen stijgen en de 
vraag blijft toenemen. Al met al is nu hét moment om in te stappen, 
aangezien de hypotheekrente en gemiddelde koopsom laag staat. 
Maar of dit zo blijft?

Stevige en zekere makelaar
Makelaardij Van der Linden heeft tijdens de crisisjaren ook een daling 
in transacties meegemaakt, echter is een hele stevige en zekere NVM 
makelaar in de regio gebleken. Wij zien als grootste NVM makelaar 
de aankomende 7 dikke jaren met heel veel vertrouwen tegemoet!

Bart Wijnands NVM RMT RT
Makelaardij Van der Linden Dronten

van der linden | bart wijnands

‘Woningmarkt Dronten in de lift’

bedrijfthema
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Een aandeel in elkaar

Meld u nú aan op rabobank.nl/hetnieuwefinancieren

Ondernemers zitten vol met energie, ambities en ideeën. Iedereen die zijn plan wil

verbeteren én uitvoeren, is welkom op 29 september. Schrijf u in voor een van de

workshops. En ontvang tips en advies voor het maken van een goed plan!

29 september: Dag van het Nieuwe Financieren.

Locatie Dag van het Nieuwe Financieren in Flevoland: Rabobank Flevoland, Het Ravelijn 50 in Lelystad

financieren
wij binnen 
één dag.

Een
goed plan

Uw gasten zijn onze gasten. Bij ons staat persoonlijk 

advies en oprechte betrokkenheid voorop. 

Wij leveren maatwerk voor kleine en grote gelegenheden.

Fazantendreef 15-5 • Dronten • T. 0321-745068• www.welkombijslump.nl 

UW ZAKELIJKE EVENTS
TOT IN DE PUNTJES GEREGELD!

Personeelsfeest

Catering

Bedrijfsfeest Evenementen 

VerhuurJubileum 
Relatiedag
Opening

100%
KWALITEIT
100%

KWALITEIT

Wanbetalers kosten tijd en energie. Wij zorgen voor persoonlijk 

maatwerk, waarbij goede communicatie essentieel is. Er kan 

bijvoorbeeld betaling in termijnen besproken worden. Zo zijn 

beide partijen tevreden en behoudt u de relatie met de klant. 

Bouwhuis & Smit heeft, als een van de weinige in de regio, de 

ISO 9001 en MVO ISO 26000 certi� cering ontvangen. U bent 

dus verzekerd van een perfecte kwaliteit- en serviceverlening!

Van Dedemstraat 6-A, 3e verd.  0229 - 21 15 15
www.bouwhuis-smit.nl

Debiteurenbeheer 
met menselijke maat 

zakendoen.



Van links naar rechts:
Lennart de Jong, Christine Blok,
Hans Both, Frieda de Munnik-
Hoogendoorn en David Warnink.

Warnink & Both Advocaten
De Zate 18 | Postbus 282 | 8250 AG Dronten | telefoon (0321) 31 54 16

www.wb-advocaten.nl | info@wb-advocaten.nl

Bij ons kunt u rekenen op
een degelijk advies en ‘indien nodig’

op daadkrachtige rechtsbijstand.

KAMPEN
038 - 331 6777

DRONTEN
0321 - 315 416

De professionele studio voor:

• Reclamefotografie
• Bedrijfsreportages
• Persfotografie
• Videoproducties

www.fotostudiowierd.nl

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

Meer DaN 
groeN alleeN

interieurbeplanting | duurzaam onkruidbeheer | binnentuinen
onderhoudsconcepten | haal meer uit een daktuin | budgetbewaking

integrale terreininrichting | creatief groenontwerp | tuin als visitekaartje

‘Letterlijk uit het cirkeltje’
bedrijf
&handel

‘Het is stil, vrij, letterlijk uit het cirkeltje. 
Geen overvolle mailbox, een telefoon die 
vééél stiller is en een agenda met wel 
heel veel ruimte. Maar het is ook vreemd, 
die onnavolgbare neiging de mailbox te 
openen en naar stukken te speuren, even 
achter iets aan te bellen, een bijeenkomst 
regelen, nieuwsbrief schrijven of kopij 
vergaren voor de Handel & Wandel. Of een 
kaartje versturen aan een langdurig zieke.’
Trudy Stoker, eigenaresse van Out of Circle 
en voormalig verenigingsmanager van de 
OVDD zegt liever niet terug te blikken. 
Maar ja, tussen zeggen en doen …

Korte stilte
‘Weet je, het is meer het afkicken van 
gewoontes. Ik heb het meer dan tien jaar 
gedaan, het is enorm gegroeid, er is steeds 
meer bijgekomen. En ook al ben je dan al een 
half jaar aan het afbouwen, het is plots stil.’ 
Een stilte die maar van korte duur was, want 
het officiële afscheid van Stoker (OVDD 
Zomerfeest) was nog maar net een feit of ze 
aanvaardde de functie van secretaris  voor 
‘Samenloop voor Hoop Dronten’ en amper 
een week later werd bekend dat ze in deze 
regio ‘het gezicht’ voor Slump Catering en 
Events zou worden.

Weddingplanner
‘Daar was al even sprake van, maar ik had 
er de tijd niet voor, maar het is natuurlijk 
vanuit Out of Circle (onder andere 

evenementenorganisatie) een vrij logische 
stap, we werken al ruim 10 jaar regelmatig 
samen.’

Tot zover de zomer in relaxmodus? ‘Voor 
de politiek (Trudy is VVD fractielid) is het 
natuurlijk zomerreces, maar verder niet 
echt. Het was tijd voor een nieuwe huisstijl, 
nieuw logo, de spreekruimte en het kantoor 
zijn aangepast, de website is vernieuwd, en 
bijna ‘in de lucht’ noem maar op; een frisse 
start. Na mijn start met de opleiding voor 
weddingplanner begint de vraag daarnaar nu 
echt een vlucht te nemen. Ik organiseer de 
bruiloft van A tot Z, of delen ervan. Als je 
dit naast de zakelijke evenementen zet, dan 
is het een forse marktverbreding. Daar past 
dan ook weer de vertegenwoordiging voor 
Slump in. Want ook daar wordt steeds meer 
door particulieren een beroep op gedaan.’ 

Netwerk
Een grote rol in dat kader speelt ook haar 
netwerk van locaties, artiesten, zzp-ers, 
freelancers en haar eigen creatieve inbreng. 
Wat dat betreft zijn de voormalige OVDD 
uren al ruimschoots weer ingevuld. En 
daarmee is het cirkeltje rond. ‘De ‘circle’ 
groeit, maar ik merk dat ik toch ontzettend 
OVDD minded ben en blijf. Ik mis het 
intensieve contact met het bestuur, de 
eerste donderdag van de maand is wezenlijk 
anders. Ik hoop oprecht dat de OVDD mij 
weet uit te dagen om te blijven komen’. •

bedrijf
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We doen het anders
Out of Circle feest en evenement 
is een zeer ervaren full-service 
evenementenbureau dat ‘we doen 
het anders’ hoog in het vaandel 
heeft staan. De werkwijze is 
redelijk uniek. Naar aanleiding van 
een kennismakingsgesprek en 
korte briefing maken zij een paar 
verschillende voorstellen. Deze 
worden persoonlijk gepresenteerd. 

Volgens Out of Circle hoeft men 
daarna nog maar drie dingen te doen: 
de opdrachtbevestiging tekenen; 
vrij te nemen op de dag van het 
evenement en de factuur te voldoen. 
Uiteraard is er de keuze om delen of 
onderdelen zelf te organiseren. ‘Dan 
wordt het dus samenwerken, en 
daar zijn we dol op.’



OVDD Zomerfeest 2016
bedrijf
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Na een, in mijn ogen welverdiende, vakantie ben ik weer 
volop en met vernieuwde energie aan het werk. Althans, 
dat had ik me voorgenomen toen ik er even heerlijk een 
paar weken tussenuit was afgelopen juli. Ver van alle 
dagelijkse beslommeringen zijn voornemens makkelijk 
gemaakt. Normaal gesproken lukt het me zelfs wel aardig 
om plannen bij thuiskomst om te zetten in daden, maar dit 
jaar lijkt het maar niet te vlotten. Nog steeds zit ik in een 
soort vakantiemodus achter mijn bureau. Misschien is het 
wisselvallige weer hier debet aan en wordt het voor mij tijd 
dat we naar de herfst gaan. Dan kan de geest ook accepteren 
dat augustus niet warmer wordt dan dit.

Nu ligt het volgens mij niet alleen aan mezelf, maar toch 
zeker ook aan de bedrijvigheid in den lande. Klanten en 
leveranciers melden al sinds afgelopen mei via driftig typende 
afwezigheidsassistenten dat ze ‘wegens vakantie afwezig 
zijn tot en met …’ en dan volgt er een datum ergens in de 
toekomst. Op TV is er, in het kader van alleen uitzenden voor de 
kijkcijfers, ook al maanden niets te beleven. Gelukkig beginnen 
de mij zo geliefde talkshows nu echt bijna weer (om dan in 
november alweer van de buis te gaan, maar dat terzijde). Het 
helpt in ieder geval niet om zelf de modus op ‘ijverig’ te krijgen. 
Misschien zou het beter zijn wanneer we teruggaan naar een 
soort bouwvak, maar dan voor alle sectoren. Een periode van 
tussen de vier en zes weken waarin we onze vakanties plannen, 
in plaats van dit uit te smeren over bijna vier maanden.

Het zijn dit soort gedachten, die je gerust kunt bestempelen 
als ‘mijmeren’, die door mijn hoofd dwalen en me zo van mijn 
werk houden. En die mij doen verlangen naar donkere herfstige 
dagen, zodat de afleiding minder groot is. Maar, gisteren 
veranderde dat door een melding van Outlook die naar voren 

kwam, met hierop een korte tekst. In slechts vier letters was er 
te lezen: ‘OVHJ’. Geen omschrijving, geen tijdstip, geen andere 
genodigden, maar alleen die vier letters. Mijn associërende 
brein ging aan de slag en koppelde het eerst aan mijn gelovige 
opvoeding. Iets met een Onze Lieve Vrouwen Hebben Jaarfeest? 
Nee, dat kon het niet zijn. Onderhoud Van de Haard misschien? 
Maar ook dat leek me niet logisch. Ik legde het dus maar even opzij 
en richtte me op andere bezigheden.

’s Avonds viel ineens het spreekwoordelijke kwartje: Onderneming 
van het Jaar! Weet u het nog? Vorig jaar was er geen verkiezing 
van de onderneming van het jaar bij de OVDD. En ook al was het 
wat mij betreft een geslaagd nieuwsjaarsfeest, er ontbrak toch wat 
aan de feestelijkheid. Dus, zoals toen voorgenomen, zou ik u allen 
eraan herinneren dat dit de tijd is om bedrijven te gaan voordragen. 
Binnen de kring van leveranciers en klanten zijn er vast wel één of 
meer bedrijven die er wat u betreft uitspringen. Misschien wilt u uw 
eigen bedrijf wel voordragen. Denkt u er dan ook alvast over na dat 
u misschien één van de voorgedragen bedrijven zult worden en dat 
u dat met enthousiasme ontvangt?

In overleg met de PR van onze vereniging is er alvast een formulier 
beschikbaar gemaakt op www.ovdd.nl/nomineren-ovhj. Doet u 
mee?

Reageren?
decolumnist@handelenwandel.info

de columnist

Outlook meldt: ‘OVHJ’

De Columnist

OVDD Zomerfeest 2016



* Vervolg van pagina 9.

Raad van advies
Om invulling te geven aan de samenwerking, gaat de stichting werken 
met een Raad van Advies, waar diverse platforms / stakeholders 
uit Dronten in vertegenwoordigd zijn. Denk daarbij aan: culturele 
verenigingen, ondernemingsorganisaties en andere maatschappelijke 
organisaties. In deze Raad van Advies worden dus de krachten 
van inwoners, bedrijven, ontwikkelaars en maatschappelijke 
organisaties sectoraal gebundeld. Hiermee onderhoudt de stichting 
het draagvlak in de Dronter samenleving. De keuze voor deze 
multi-stakeholderaanpak betekent dat de operationele projecten 
die gedaan worden, zeer concreet en resultaatgericht moeten zijn. 
Alleen dan kan de uitvoering voldoende vorm krijgen en succesvol 
zijn. Dit succes vormt de basis voor het uitbouwen van activiteiten. 
Het streven is om uiteindelijk 50% van de werkzaamheden uit te laten 
voeren door (bijdragen van) externe stakeholders en 50% door de 
organisatie van de stichting. De partners dragen de promotie van 
Dronten, maar kunnen ook op een andere wijze ondersteunen. Denk 
daarbij aan het ter beschikking stellen van tijd, geld of accommodaties. 
Citymarketing is immers niet alleen een zaak van de lokale overheid 
of een externe stichting. Samen maken we Dronten.

Positioneringsstatement Dronten
De promotie van Dronten doen we op basis van een 
positioneringsstatement. Dit is een verhalende, scherpe beschrijving 
van een half A4 over de kernkwaliteiten van het gebied, die bij de 
(toekomstige) gebruikers voor het voetlicht worden gebracht. Het 

positioneringsstatement is niet alleen een onderlegger voor de marketing/
communicatie, maar biedt tegelijkertijd een richtlijn voor alle betrokken 
partijen in de gemeente. Gemeente Dronten is met haar centrale 
ligging in het agrarische landschap van Flevoland, met het grootste 
cluster aan biologische landbouwbedrijven, de directe nabijheid van 
het water langs de Randmeren en haar unieke aanbod aan outdoor 
vrijetijdsactiviteiten hét biologische wonder van Nederland waar je 
kunt telen en spelen op wereldniveau.

Evenementen; financiering en datumcoördinatie
In februari en april 2016 zijn twee avonden in de Meerpaal georganiseerd 
met evenementen-organisatoren en ondernemers uit Dronten over de 
wijze waarop er meer rendement gehaald kan worden uit events en om 
samenwerking te bevorderen. Tijdens deze sessies werd duidelijk dat er 
behoefte is aan een vorm van eventcoördinatie om het proces rond de 
evenementen te stroomlijnen. Vanuit de gemeente is daar ook behoefte 
aan om zo ook, bij mogelijke subsidies, meer te sturen op te behalen 
doelen rond de promotie van de gemeente. De bedoeling is om de 
evenementencoördinatie onder te brengen bij de stichting. Deze zorgt 
ervoor dat er een afgewogen evenementenkalender komt, passend 
bij de Dronten, en helpt evenementenorganisaties bij het vinden van 
sponsoring en promotiemogelijkheden. De stichting gaat niet over de 
vergunning voor het evenement. Binnenkort krijgen alle bij de gemeente 
Dronten bekende eventorganisaties een verzoek van de gemeente om 
tijdig hun event aan te melden.

Meer weten over de promotie en evenementen van Dronten?
Kijk dan op www.dronterland.nl/DEP.

citymarketing dronten

‘De promotie van Dronten’

bedrijf
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Dronten; hét biologische wonder van Nederland waar je kunt telen en spelen op wereldniveau. 

Agile Solutions for the Dynamic Supply Chain & Logistics
ERP • MES • WMS • TMS • DMS

Configure • Adapt • Scale

  uenessUN Consulting & Interim Management
IT + Automation 

Operational Excellence in Manufacturing 
(MESA/ISA95-WCOM)

Logistics - Supply Chain

HQ  |  Daalder 4, 8253 CN Dronten - The Netherlands  |  Phone: +31 - (0)84 - 0037100  |  Fax: +31 - (0)84 - 0037099
Email: info@iQ-pcc.com  |  Internet: www.iQ-pcc.com

Productie Magazijn Transport Consulting
Software selectie

Implementatie
SCM/Logistiek + MES analyse

Process-(re-)design
Projecten

Hoe sterk is uw pitch?
Combineer zakendoen en netwerken met een 
ontspannen rondje golf bij Shortgolf Swifterbant.

Geen golfervaring? Geen probleem! 

Golfacademie Flevoland leert u, en uw relaties, graag de fijne kneepjes van het golfvak tijdens 
een clinic of zelfs in een tweedaagse GVB training. Kijk voor meer informatie op www.golfacademieflevoland.nl

www.shortgolf.nl

100%
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KWALITEIT

Voor advies, de status van een dossier of een nieuwe 

opdracht, staan onze deurwaarders te allen tijde voor u klaar. 

Uw dossier is bij ons 24/7 online inzichtelijk. Zo bent u altijd 

op de hoogte en kunt u de focus leggen op uw onderneming. 

Bouwhuis & Smit heeft, als een van de weinige in de regio, 

de ISO 9001 en MVO ISO 26000 certi� cering ontvangen. U bent 

dus verzekerd van een perfecte kwaliteit- en serviceverlening!

Van Dedemstraat 6-A, 3e verd.  0229 - 21 15 15
www.bouwhuis-smit.nl

Incasso constructief 
en service gericht 

voor het beste resultaat.



‘Woltjer
Makelaardij na 
30 jaar over van 
vader op zoon’

bedrijf
&handel

Sinds 1 juli is Jurgen Woltjer eigenaar 
van Woltjer Makelaardij in Dronten. Vader 
Dirk doet een stapje terug, maar blijft nog 
zeker enige tijd aan het bedrijf verbonden. 
‘Ik heb nog genoeg energie en ik vind het 
vak nog veel te leuk,’ vertelt hij met een 
glimlach. Vader en zoon Woltjer doen de 
komende tijd samen het werk. ‘Met ons 
team natuurlijk.’

Drie jaar geleden stapte Jurgen Woltjer 
in het familiebedrijf. Na zijn opleiding 
Vastgoed en Makelaardij deed hij ervaring 
op bij andere makelaarskantoren en in de 
projectontwikkeling. De woningmarkt is de 
hoofdmoot van het kantoor en dat is precies 
wat Jurgen het beste ligt. ‘Verkopers en 
kopers adviseren en hen blij maken.’ Vader 
Dirk ziet een verschuiving in de markt. 
Geïnteresseerden willen tegenwoordig 
graag ’s avonds of in het weekend 
bezichtigen. ‘Dat is mogelijk, onze service 
gaat verder en stopt niet om half zes.’

Zakelijke markt
Naast de woningen doet Woltjer ook in 
het verkopen, verhuren en taxeren van 
onroerend goed voor de zakelijke markt. 
Dirk geniet van het adviseren van bedrijven 
bij huisvestingsvraagstukken. Is de prijs 
acceptabel, is het huurcontract in orde en 
spreekt de huurtermijn aan? Luisteren naar 
de wensen van de klant en dit vertalen naar 
een bedrijfspand op een geschikte locatie 
tegen de juiste condities.

Huis voor iedere portemonnee
De overdracht van het bedrijf was voor 
Jurgen aanleiding om de huisstijl aan te 
pakken. ‘Het belangrijkste is gebleven, de 
drie huizen in ons logo. Van klein naar groot, 
we bedienen de hele markt, voor iedere 
portemonnee kunnen we iets bieden.’ In 
het gesprek komt het woord realistisch naar 
voren, de heren benadrukken dat ze huizen 

verkopen door ze met een juiste vraagprijs 
en goede presentatie in de markt te zetten. 

Klant kiest voor zekerheid
Tijden veranderen. Bij de start in 1986 
was de markt minder transparant, een 
koopcontract slechts één A4-tje. ‘Nu is dat 
anders en kopers zijn mondiger geworden’, 
legt Dirk uit. ‘Ook de informatie- en 
onderzoekplicht zijn veranderd. Vroeger 
werd er zelden of nooit een bouwtechnische 
keuring uitgevoerd. De klant kiest nu voor 
meer zekerheid.

Verkoopplan voor ieder huis
‘Voor iedere woning is er een koper, onze 
uitdaging is deze vlot te vinden,’ aldus 
Jurgen. Voor elk huis is er een passend 
verkoopplan waardoor huizen vlotter worden 
verkocht. Voor de makelaars betekent dat 
niet dat ze achterover kunnen leunen. ‘We 
verlenen een dienst op maat, dat is leuk, 
maar intensief samenwerken,’ zo lacht 
Jurgen.

Leuke aangelegenheid
De laatste jaren wordt Woltjer ook vaker 
ingeschakeld als aankoopmakelaar. Jurgen 
begrijpt dat wel. ‘Het gaat om de grootste 
aankoop van je leven, dat brengt spanning 
met zich mee. Daar kunnen wij ontzorgen. 
Het kopen van een huis moet een leuke 
aangelegenheid zijn. Daarbij komt bij dat 
wij kundig zijn en dagelijks onderhandelen, 
waarde en emotie zien wij los van elkaar. Dat 
vinden mensen een prettig idee.’ 

Kwaliteit leveren
Dirk Woltjer vindt het erg prettig als klanten 
hem opnieuw benaderen. Ook is hij trots 
op de van mond-tot-mond reclame voor het 
bedrijf. ‘Dan hebben we goed werk geleverd. 
We leveren kwaliteit. Ik vind het belangrijk 
dat het verhaal dat we vertellen klopt met de 
realiteit. Eerlijk duurt het langst.’ •

Vertrouwen
In 1986 begon Dirk Woltjer zijn 
bedrijf in een bouwkeet bijna op de 
plek van het huidige kantoor aan 
de Lancasterdreef in Dronten. Zijn 
vrouw Betsie nam de boekhouding 
voor haar rekening. Adviseren 
over hypotheken en verzekeringen 
hoorde toen bij de werkzaamheden, 
nu zijn het specialismen. Waar je 
vroeger werd uitgenodigd, moet je 
tegenwoordig onderscheidend zijn 
en het vertrouwen krijgen van de 
klant.

De klant bereidt zich goed voor, is 
kritisch en kiest de makelaar die bij 
hem past. Jurgen en Dirk vinden 
dat een prima ontwikkeling. ‘Dan 
heb je de grootste kans dat het 
goed werkt voor beide partijen.’

bedrijf
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Comfort: 9
Dit is een auto zoals je hem graag ziet... wat een luxe. Mooie 
riante stoelen waar je na een lange rit nog fris uitstapt. 
De bediening op en in het dashboard zeer goed binnen 
handbereik. Het gemak van het sunroof waarbij je deze 
kunt blinderen met een rolgordijn. Navigatie en audio zeer 
goed en gebruiksvriendelijk. Wanneer je met deze auto een 
proefrit maakt, dan is de kans groot dat je er wat hebberig 
van wordt. U bent vast gewaarschuwd...

Prestatie: 9
We reden de sport uitvoering en uiteraard wil je dan ook 
(even) de sportstand proberen, 160 kilometer per uur 
stond al heel snel op de teller en de auto gaf geen krimp, 
geen rammeltjes, ruis of andere geluiden. De automatische 
versnellingsbak doet zijn werk prima en schakelt erg soepel. 
Dat in combinatie met slechts een 2 liter 4 cilinder diesel 
motor die er toch even 180 pk uitgooit. Wat dus ruim 
voldoende blijkt te zijn voor een auto van dit formaat en met 
dit gewicht. Dit is eigenlijk geen autorijden, het lijkt meer op 
zweven en kennelijk denken mede weggebruikers er net zo 
over. 

Uiterlijk: 9
Erg fraai en een echte SUV en daarmee aanwezig in het 
verkeer. Je kan er niet omheen, zo’n forse indruk maak je 
met deze prachtige auto. De blikken van medeweggebruikers 
variëren van duim omhoog en foto’s maken tot wat minder 
positieve gedragingen zoals in een file je er niet tussen laten 
ritsen. Dat laatste kwalificeren we dan maar als afgunst, 
helaas gaat het soms zo op de weg.

OVERIGE TESTRIJDERS: AUTOENONDERNEMER.NL

‘Als Autobedrijf Jacob Schaap waren wij direct enthousiast over 
deze autotest en zijn wij benieuwd naar de mening van onze 
lokale ondernemers. Elke testrijder werd op locatie ontvangen 
en kon na een korte introductie de weg op. Gedurende de 
testdagen kon de Jaguar F-Pace uitgebreid worden getest op 
zijn prestaties en technische innovaties. De testrijders hebben 
een Jaguar F-Pace R-Sport 2.0 Diesel automaat getest.’ 

Naast de positieve reacties vanuit de testrijders, trok de auto 
ook veel aandacht van het publiek. ‘Erg leuk dat onze Jaguar 
F-Pace op deze manier zoveel aandacht heeft gekregen onder 
de inwoners van Dronten. Hiervoor willen wij de testrijders dan 
ook enorm bedanken, jullie enthousiasme en ervaring waarderen 
wij zeer.’ Mocht u als lezer ook benieuwd zijn naar deze prachtige 
auto en zijn prestaties dan bent u van harte welkom op één van 
de vestigingen van Autobedrijven Jacob Schaap.

Met vriendelijke groet,

Joost Schaap, eigenaar 
Autobedrijven Jacob Schaap 
Artemisweg 17 | 8239 DD | Lelystad
0320 - 411 711 | www.jacobschaap.nl

jmc accountants en 
belastingadviseurs

Richard Onderberg

De tweede ronde was de ronde waarin de Jaguar F-Pace (SUV) uitvoerig getest ging worden. Een nieuw 

model dat niet alleen oogverblindend is, maar ook zeker uitblinkt in zijn prestaties. En waar het enerzijds een 

‘echte’ Jaguar is, is het anderzijds een geheel nieuw concept van dit Engelse ‘high society’ merk. Een SUV 

die met lef, maar vooral ook kwaliteit een plaatsje in de markt verovert.

mijn oordeel

jaguar f-pace r-sport 2.0 diesel 
een unieke ervaring 

Comfort & Prestatie: 10
Familie, gezins- en sportauto in 1. 41 jaar geleden kocht ik mijn 1e 
auto: een Fiat 600. Motortje achterin, maar al wel voorzien van een 
‘cruise control’, jawel Fiat was zijn tijd ver vooruit. Die auto vergelijken 
met deze bolide is een bijzondere vergelijking, maar toch hebben ze 
veel overeenkomsten. Je kunt met beide van A naar B, ze hebben 
beiden een stuur, een rem, gaspedaal en een stoel om op te zitten. 
Spiegels aan beide kanten (was op de 600 een optie) en een 
binnenspiegel. Kortom, alles wat nodig is om veilig auto te rijden. Maar 
ja, we zijn toch 41 jaar verder en een mens wil blijkbaar steeds meer. 
Dat krijg je in deze auto! Prachtige techniek, fijne dieselmotor, 180 
pk, goede stoelen, inclusief verwarming en zelfs stuurverwarming. 
Ook de achteruitrijcamera geeft een prima overzicht van de vrije (in)
parkeerruimte, kortom: wat een luxe. Zoals Jaguar zelf zegt: ‘Een 
praktische sportauto. Hij combineert sportieve handling en een 
prachtig design aan praktische functionaliteit en efficiency’. Heeft u 
de kans en de gelegenheid een proefrit in te plannen? Doen! Mocht 
u in dit segment een auto zoeken is dit wat mij betreft een zekere 
kandidaat.

Uiterlijk: 8
Het uiterlijk beoordelen is lastiger, wat is mooi? Wat vindt de één 
belangrijk en mooi aan een auto en zegt een ander: laat maar, heeft 
niet mijn voorkeur? Vandaar voor het uiterlijk van mij een dikke 8. Het 
grove (zie de motorkap) en de styling passen bij deze auto, maar 
ik zie graag iets meer sierlijkheid, zelfs in een SUV. Het interieur is 
‘gewoon af’. Prachtige materialen, binnenverlichting, kleur accenten 
kun je zelf kiezen en instellen. Mooi leer met dubbel gestikte naden, 
zachte materialen en veel comfort. Goed verstelbare stoelen, goed 
verstelbaar stuur en ook dat gaat elektrisch. De juiste zit/stuurhouding 
is zo simpel te vinden en in te stellen.

bleeker wagenpark-
preventie

Piet Bleeker

mijn oordeel

Comfort: 7
Een heerlijke auto om in te rijden. De hoge instap maakt het 
makkelijk om plaats te nemen op de stoelen, echter voldeed 
de stoel niet aan mijn verwachtingspatroon van een Jaguar. 
De stoel is niet geheel naar mijn wens af te stellen. Het vakje 
in de middenconsole bij de benen, werkt hier tevens niet 
bij mee. Voor de rest is het een overzichtelijk en praktisch 
ingedeelde auto, waar je veel rijplezier aan beleeft. 

Prestatie: 9 
Je rijdt al gauw te hard, zonder dat je er erg in hebt. Dit 
is mede gevolg van de stabiele wegligging van de auto. 
Door de verschillende instellingen voor de automatische 
versnellingsbak is het mogelijk om zeer zuinig te rijden; voor 
een auto van deze klasse. Eveneens was ik positief verrast 
over de geweldige trekkracht van deze luxe personenauto.

Uiterlijk: 9+
Een moderne, sportieve look met allure. Alles is mooi op 
elkaar afgestemd qua stijl. Je kunt merken dat er veel 
aandacht aan het design is geschonken. Tot in de kleine 
details is dit merkbaar. Zoals bijvoorbeeld de verlichting in 
de spiegels bij nacht, welke het merk Jaguar weergegeven. 
De verschillende kleurinstellingen in de auto; aan te passen 
naar eigen smaak. Etcetera.

ijsbrandt hoveniers

Tjerk IJsbrandt Milatz

mijn oordeel

Brandstofsponsor:

advertorial
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De jaargetijden laten in Dronten zien dat de landbouw een 
grote economische motor is. Als we een nieuw kalenderjaar 
starten, kan het landschap er kaal, saai, dus niet aantrekkelijk  
uitzien, ruime, weidse vergezichten, waarbij vooral de 
rode daken in het buitengebied opvallen. Het lijkt door de 
klimaatsverandering dat een mooi sneeuwtapijt in de wintertijd 
de poldervlakten niet meer kan sieren, de geploegde akkers 
met kaarsrechte Global Positioning System lijnen, laten het 
strakke beeld van Dronten zien.

In het voorjaar kan de kleurvariatie snel gaan, diverse 
akkerbouwproducten worden gezaaid en gepoot, een kleurrijke 
route langs het toenemende aantal bollenvelden wordt ieder 
jaar door meer belangstellenden bereden. Het groene hart van 
Dronten wordt steeds duidelijker en gewaardeerd door het 
dagtoerisme, maar ook door vakantiegangers uit eigen land 
en daarbuiten. Een kunstschilder vertelde mij eens dat het 
door de vele kleuren groen van de gewassen in het Drontense 
landschap, hoogst fascinerend is om dat in een schilderij te 
verwerken.

Deze zomer zag ik eind juni tussen die groene massa op de 
akkers, grote borden verschijnen met de tekst dat de gangbare 
landbouw bewust zijn gewassen teelt, waarbij men ook bewust 
rekening houdt met het milieu; de boer laat zich zien als een 
moderne ondernemer, die door gebruik van vele geavanceerde 
informatiebronnen zijn gewassen naar een optimale productie 
brengt, waardoor de consument bediend wordt met een 
betaalbaar en gezond voedselpakket.

Naast de gangbare landbouw is onze gemeente ook zeer 
breed vertegenwoordigd in de biologische landbouw. Ook allen 
moderne ondernemers met een visie, en passie voor hun werk 
die we respecteren. Dronten zal beide manieren van landbouw 
meer moeten uitstralen, waardoor dat Drontense groene 
polderhart tot ver over onze landsgrenzen bekend wordt.

De voorzichtige economische groei gaat ook aan Dronten 
niet voorbij, huizenverkoop weer in de lift. De bouw op het 
industrieterrein de Poort van Dronten van de nieuwe vestiging 
van   groenteverwerker Fresh Care laat zien wat voor een enorm 
complex letterlijk en figuurlijk uit de grond wordt gestampt.

Op het gebied van recreatie heeft Dronten ook niet stil gezeten. 
De realisatie van de Bremerbaai bij Biddinghuizen aan de tot 
voor kort genoemde Oostkant van Dronten is een aanwinst 
waarbij het op een prachtig aangelegd strand goed recreëren 
is. De Oostkant van Dronten heeft intussen een nieuwe naam 
gekregen: ‘Flevofunfields’, maar  geeft verwarring bij velen in 
onze gemeente. Recreatieparken, de campings, de restaurants, 
Walibi, het Evenemententerrein, Dorhout Mees, Flevonice, 
langs de randmeren, rondom het Greppelveld, het Torenbosje 
en niet te vergeten de boeren in dit gebied noemen we nu dus 
‘Flevofunfields’. Het is nog niet zo lang geleden dat je de naam 
Flevoboulevard menigmaal hoorde noemen, ‘de  Flevoboulevard 
swingt’ was een leuk muziekfestival bij het begin van de herfst.

Swingen deed het in Dronten trouwens wel tijdens het jubileum 
van de Meerpaaldagen. De vijfentwintigste editie was een groot 
feest. Je hoort, ziet en leest dat het één grote reünie was op het 
plein. Een plein overigens dat bij de opening van de Meerpaaldagen 
eindelijk een definitieve naam heeft gekregen: het Meerpaalplein.

Een goede keuze waar door de politiek, maar ook vele Drontenaren 
vele jaren over is  gediscussieerd. Benieuwd zijn we natuurlijk wel 
hoe de herinrichting het Meerpaalplein gaat worden. Misschien 
ook wel een beetje een groen hart van Dronten.

Reageren?
info@ovdd.nl

jaap kodde

‘Het groene hart van...’

Jaap

‘CO2 METINGEN’

Wekelijks krijg ik mensen in de showroom die kijken naar de 
milieucertificaten naast de auto’s. Vervolgens melden ze dat daar 
niets van klopt, want de auto die zij rijden verbruikt veel meer dan 
de fabrikant voorschrijft. Voor een leek volstrekt onbegrijpelijk. 
Maar de auto in kwestie haalt het opgegeven gebruik wel 
degelijk, immers in de door de overheid voorgeschreven meting 
met testbrandstof op een rollenbank met gesimuleerde situaties 
over een periode van 20 minuten, is dit bewezen!

Dit betekent kort gezegd dat bij een stekkerhybride die de 20 
minuten van de test grotendeels elektrisch kan overbruggen om 
vervolgens zijn dikke 1 op 3 verslindende V12 in te schakelen de 
CO uitstoot op ongeveer 50 gram per kilometer wordt vastgesteld. 
Ridicuul natuurlijk, maar wel de - cynische - werkelijkheid. Toch ben 
ik blij met het huidige systeem en maak ik mij ernstige zorgen over 
de in te voeren nieuwe meting, de WLTP (Worldwide harmonized 
Light vehicles Test Procedure), kort gezegd een verbruiksmeting 
onder normale gebruiksomstandigheden.

Op zich zou dit een prima ontwikkeling zijn, maar er is voor u als 
consument een nogal grote valkuil! In de praktijk gaat dit namelijk 
betekenen dat elke auto ongeveer 20% meer verbruikt dan 
tijdens de huidige, ik herhaal, door de overheid voorgeschreven 
meting. Het gevolg zal zijn dat de BPM op nieuwe auto’s fors 
zal stijgen, want deze wordt in een staffel volledig door de CO2 
uitstoot gereguleerd. Bij een verhoging van 20% moet je dan bij 
een Peugeot 108 of Toyota Aygo al rekening houden met een 
prijsverhoging van 1600 euro. Over grote modellen zal ik het maar 
niet hebben, maar ik beloof u dat u heel erg gaat schrikken.

Toch is dat wat de meeste mensen kennelijk willen, want die 
praktijkmeting is toch veel eerlijker? De overheid zal vervolgens 
waarschijnlijk niet zwichten om de CO2 staffel aan te passen, want 
ja, dan moeten de autofabrikanten er nu maar eens voor zorgen 
dat de auto’s echt zuiniger worden. Nergens lees ik iets over 
deze gevolgen en ik vraag mij dan ook oprecht af of dit nog bij 
niemand is doorgedrongen? Kunnen we het tij nog keren, of gaan 
we andermaal nog veel meer betalen voor onze mobiliteit dan nu 
al het geval is, zeker ten opzichte van de zo ongeveer al de ons 
omringende EU-landen. Ik hoop dat ik u aan het denken heb gezet.

Albert Brouwer

AUTO PALACE DRONTEN

100%
KWALITEIT
100%

KWALITEIT

Gaat uw debiteur na alle minnelijke incassopogingen niet 

over tot betaling? Dan kunnen wij een gerechtelijke procedure 

opstarten, gevolgd door alle mogelijke beslagen. Onze eigen 

gerechts deurwaarders hanteren een tactvolle en standvastige 

aanpak. Bouwhuis & Smit heeft, als een van de weinige in de regio, 

de ISO 9001 en MVO ISO 26000 certi� cering ontvangen. U bent 

dus verzekerd van een perfecte kwaliteit- en serviceverlening!

Van Dedemstraat 6-A, 3e verd.  0229 - 21 15 15
www.bouwhuis-smit.nl

Beslagleggen 
na een probleemloze 

gerechtelijke procedure.



Ondernemer in control
Rick heeft een heel leuk bedrijf in de zakelijke dienstverlening. Hij 
was op zoek naar een andere accountant, want hij had het gevoel 
te veel afhankelijk te zijn van zijn huidige boekhouder en wilde zelf 
meer ‘in control’ zijn. Alleen hij had geen idee hoe, maar hij wist wel 
dat zijn huidige boekhouder hem daar niet verder bij kon helpen.

Boekhouder of accountant? Haast ondenkbaar
Voor ruim 20 jaar terug was het nog heel gebruikelijk dat een 
gemiddelde ondernemer niet zelf zijn boekhouding bijhield, maar 
dat hij of zij dat liet verwerken door een boekhouder of accountant. 
Inmiddels is dat bijna ondenkbaar. De ontwikkelingen voor het 
boekhouden en alles wat daarbij komt kijken, zijn in de afgelopen 
decennia enorm veranderd. Wanneer je het goed inricht, hoeft het 
boekhouden op zich nauwelijks tijd en energie te kosten. Alleen 
was Rick nog niet zo ver. Elk kwartaal liet hij zijn boekhouding 
verwerken door zijn accountant. Die vulde netjes de BTW-aangifte 
in en dat was het dan. Geen bespreken van de omzetten, geen 
overzichten van het werkkapitaal, geen ratio’s. Wanneer Rick net 
iets te weinig banktegoeden had om zijn crediteuren te voldoen, 
liep hij zijn verkoopfacturen en bankafschriften door om na te gaan 
welke debiteuren nog niet betaald hadden. Die maande hij dan. 
Maar eigenlijk had hij ook wel door dat deze manier niet de meest 
handige manier was.

Dashboard, boekhouding 2.0
Gelukkig zijn er heel veel manieren om als ondernemer tijdig en 
eenvoudig over de juiste (financiële) informatie te beschikken. 
Dit kan met het ‘dashboard’, in combinatie met een (online) 
boekhoudprogramma. Dat hebben we Rick ook laten zien. Zelf 
zijn facturen scannen, een directe bankkoppeling en voilà: de 
boekhouding is weer verwerkt.

In de demoversie van het online boekhoudprogramma kon Rick zien 
wat de omzet van de afgelopen periode was (en deze vergelijken met 
voorgaande perioden en gestelde budgetten), dat de openstaande 
debiteuren inzichtelijk waren, wanneer er liquiditeitskrapte te verwachten 
was en nog veel meer handige en informatierijke overzichten. De 
glimlach op het gezicht van Rick werd breder en breder; dit was waar 
hij naar op zoek was!

Beide handen aan het stuur
Het zal natuurlijk geen verrassing zijn, binnen no-time had Rick voor 
zichzelf een online boekhoudprogramma, gekoppeld met het dashboard. 
Afgelopen week waren we bij hem op bezoek. Nog steeds laaiend 
enthousiast. Het budget, dat hij jarenlang op een kladje opschreef, 
heeft hij in zijn dashboard opgenomen. En dat is nog niet de laatste 
stap. Rick heeft de smaak goed te pakken en dat is terug te zien in de 
resultaten. Hij signaleert nu zelf de knelpunten, ziet waar hij nog kan 
besparen en weet zijn omzet te verhogen. Kortom, Rick heeft zijn beide 
handen stevig aan het stuur. Hij is niet meer afhankelijk van een ander 
die hem te laat vertelt dat hij moet bijsturen. De signalen om actie te 
ondernemen, komen niet meer te laat.

Meer informatie: www.jonglaan.nl/dashboard

de jong & laan | evert de graaf

‘Dashboard: met twee handen
        aan het stuur in control’

al vanaf 10 stuks te bestellen

persoonlijk maken door 
uw logo in te laten drukken

uw bedrijfsnaam is een 
jaar lang in beeld bij uw relatie

ook te bestellen met 
uw eigen foto’s

ONZE MISSIE: 
BEDANK UW RELATIES

PASSIE maakt kalenders en kaarten 
van Flevolandse bodem. Originele 
cadeaus voor uw relaties!

Onze collectie is ontworpen voor de 
zakelijke markt. U kunt de kalenders 
en kaarten helemaal eigen maken: 
met uw logo en een persoonlijke 
boodschap worden de geschenken 
compleet.

NIEUW IN 2017: 
BUREAUKALENDER FLEVOLAND

De Bureaukalender Flevoland is een pareltje op elk bureau, balie of spreektafel. 
Deze 7-bladige kalender is een mooi cadeau om weg te geven. De vormgeving is uniek: 
de kalender kan aan de voor- en achterkant gelezen worden.

ONZE AcTIE VOOR OVDD-LEDEN: 
Bestel voor 1 november 2016 uw kalenders en kaarten en ontvang 10% korting op uw 
gehele order! Vermeld tijdens het bestellen de code: OVDD2016.

WILT U ONZE cOLLEcTIE ZIEN EN VOELEN? 
Bel dan: 06 27 38 36 23. Wij komen graag geheel vrijblijvend bij u langs.

www.passievoormooiwerk.nl
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Kun je van niets een fortuin maken door steeds 
maar weer te ruilen? Ja! Ontrafel het geheim van 
dit succes en neem zelf iets te ruilen mee.

Een inspirerend en optimistisch verhaal voor 
iedereen die wel eens bang is. Marc de Hond legt 
uit waar angst vandaan komt en wat je eraan kunt 
doen.

D
e 

M
ee

rp
aa

l

www.meerpaal.nl

Uw event in de 
spotlights
Van sfeervol zakendiner tot 
bedrijfsfeest: het kan bij De Meerpaal! 
Met een capaciteit van 2 tot 2000 
personen werken we graag samen 
met u aan een succesvol evenement.

Neem voor meer info contact op met 
Emile de Vries, 0321 388 768

Ook te combineren met een driegangendiner!               

                    Reserveren via horeca@meerpaal.nl

Ruilen: van 
konijn naar fortuin

Donderdag 9 maart 2017

Marc de Hond 

thema



Een interview op een mooie zomerdag brengt het gesprek op het klimaat in 
gebouwen. ‘Een belangrijk onderdeel van het gesprek met de opdrachtgever’, 
aldus architecten Anton Brink en Hans Fleer. Maar er is meer te bespreken. ‘Het 
holistische in ons vak vinden wij heel belangrijk,’ aldus Anton. ‘Alle aspecten 
komen samen. We hebben onder meer te maken met economie, energie en 
psychologie.’ 

‘Ons werk is 
meer dan alleen
een streepje op 
papier zetten’ 
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‘We bemoeien ons graag overal mee’, zo 
legt Hans de werkwijze van het kantoor 
uit. Uiteraard bedoelt hij dit in de positieve 
zin van het woord. De architecten 
dragen alternatieven aan bij keuzes van 
opdrachtgevers en zetten niet klakkeloos 
de wensen op papier. ‘Waarom past dat bij 
jou?’ is een veel gestelde vraag op kantoor. 
Brink & Fleer wil gebouwen en woningen 
neerzetten die voor langdurig gebruik 
zijn. Daar moet goed over nagedacht 
worden. ‘Ons werk is meer dan alleen een 
streepje op papier zetten. Eigenlijk zijn we 
socioloog, econoom, estheet en bemoeial 
tegelijk.’

Onderscheid in proces
Een goed gebouw, goed georganiseerd en 
geregeld zonder veel kopzorgen. Dat is 
waar architectenbureau Brink & Fleer goed 
in is. Ze houden niet vast aan één stijl, 
maar onderscheiden zich in het proces. 
‘Het samenspel van materialen is voor ons 
belangrijk. In het gebouw moeten mensen 
zich prettig in voelen,’ aldus Anton. Hans 
vult hem aan. ‘We moeten goed luisteren 
en vertalen deze wensen naar een ontwerp. 
Wij stellen vragen aan een opdrachtgever 
over waarom het gebouw uitgebreid moet 
worden. Soms gaan ze dan nadenken 
over de toekomstvisie en wordt het totaal 
anders.”

Kritisch blijven kijken
Het kantoor van Brink & Fleer aan De 
Bolder in Dronten is zelf ontworpen, net 
als de naastgelegen Ludgeruskerk en 
gezondheidsgebouw De Schans. Zo zijn er 
veel meer panden en woningen binnen en 
buiten de gemeente ontworpen door het 
architectenbureau. Blijft dat bijzonder of rij 
je er ongemerkt langs? ‘Ik kijk er altijd naar,’ 
vertelt Anton. Hij blijft kritisch. ‘Wat had er 
beter gekund? Je streeft altijd naar Utopia. 
Of je dat bereikt is een tweede, daar mag 
een ander over oordelen.’

Ultiem crisisproject
Sinds eind vorig jaar trekt de markt weer 
aan voor de heren. Al gaat het nog wat 
stroperig. De crisis hakte er flink in. Toch 
genieten ze van de creativiteit die er van ze 
verlangd wordt. Het brengt de architecten 
op plekken die anders niet toegankelijk voor 
ze zijn. Houthaven Amsterdam is volgens 
Anton en Hans hun ultieme crisisproject. ‘De 
gemeente wilde veel woningbouw plegen in 
het gebied, maar als gevolg van de crisis in 
2007 haakten grote investeerders af,’ zo 
legt Hans uit. ‘Een mooi moment om dingen 
collectief op te pakken. We hebben een 
concept bedacht en hebben er mensen bij 
gezocht. Samen hebben we vijftig prachtige 
appartementen gerealiseerd waarbij 
eigenaren veel vrijheden kregen.’

Pionieren
Het project gaf Anton weer het gevoel te 
pionieren. ‘Een project op opgespoten zand, 
dat past bij ons. We zaten dicht op de bouw 
en op de bewoners, heerlijk.’ Het project 
had nogal wat voeten in de aarde. Rekening 
houden met de buren, met de gemeente 
en de Europese Unie omdat het gaat om 
een proefproject ‘duurzaam bouwen’. De 
energieprestatie moest de helft zijn van wat 
gebruikelijk was. Ondanks de crisis was het 
genieten.

Emotie en logistiek
Het ontwerpen van een crematorium staat 
nog op het verlanglijstje van de heren. Voor 
Anton is dit tweeledig. ‘Iedereen heeft er een 
andere belevenis bij. Het is ook een bedrijf met 
logistiek. Dit bedrijfsmatige staat los van de 
emotie van de bezoeker.’ Hans kijkt altijd naar 
de lay-out als hij in een crematorium is. ‘Het 
komende en gaande publiek mag elkaar nooit 
kruisen.’ De heren vullen elkaar passievol 
aan en bekijken het meteen van alle kanten; 
de routing, het licht en de hoeken. Het is 
overduidelijk … er komt zoveel meer kijken bij 
ontwerpen dan alleen een tekening maken. •

Samenwerken
Architectenbureau Brink & Fleer 
bestaat sinds 1988. Al tien jaar 
daarvoor begon de samenwerking 
tussen de heren. Anton Brink en 
Hans Fleer benadrukken dat het 
om samenwerken gaat. ‘Ons team 
werkt samen aan een project. De 
klant heeft één contactpersoon. 

Het bedrijf is niet van ons alleen, 
onze medewerkers zijn er ook al 
jaren. Samen kom je tot de mooiste 
producten, omdat iedereen bij ons 
op kantoor zijn eigen specialiteit 
heeft. De wens van de architecten 
is om, nu de crisis voorbij lijkt, het 
kantoor uit te breiden met nieuwe 
collega’s.
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Voorzitter, Hester Vroegop - hester@ovdd.nl
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september  

• 15 september - themabijeenkomst familiebedrijven

• 20 september - prinsjesdagcongres regio zwolle

• 21 september -  miljoenennota/congres circulaire 

economie (vba)

• 27 september - vierde dinsdag van september

oktober

• 6 oktober - businessborrel

• 6 oktober - bestuursvergadering

• 7 oktober - v2o (view 2 opportunities)

• 8 oktober - uitvaartbeurs

• 10 oktober - voorzitter gast van omroep flevoland

• 13 oktober - grow event (jong management)

november

• 3 november - businessborrel in combinatie met bedrijfsbezoek

• 3 november - bilateraal overleg ovdd/gemeente

• 3 november - bestuursvergadering

• 21 november - voorzitter gast van omroep flevoland

december

• 1 december - businessborrel

• 1 december - bestuurlijk overleg

• 1 december - bestuursvergadering

agenda
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In de Gemeente Dronten hebben wij twee vestigingen, in Biddinghuizen 
en Dronten. Wij bemiddelen met name in Technisch-, Productie-, Logistiek- 

en Kantoorpersoneel. Wij hebben aantrekkelijke tarieven, helder en 
duidelijk.  Wij bemiddelen mensen op alle niveaus in alle bedrijfstakken

 
Wij huren ook een kantoorruimte bij IMpact Dronten. Onze corebusiness is het “Reguliere 

Uitzenden”. Echter schromen wij niet om, daar waar mogelijk is, de samenwerking met IMpact op 
te zoeken. Alvorens te werven, willen wij graag eerst bij een bedrijf op bezoek gaan. Zodoende 
kunnen wij een goed beeld van een organisatie en hun bedrijfscultuur schetsen. Sfeer, normen 
en waarden en bedrijfsvisie spelen een belangrijke rol bij de aanname van een nieuwe collega.




