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Herman Vermeer, aftredend OVDD-voorzitter
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’ONDERNEMERS, LAAT JE ZIEN!’
In dit nummer:

> Magnatech sluit product en presentatie naadloos op elkaar aan
> Bestuurderstaak van Remko Bosma: ’Dealen op morele grond’
> Begraafplaats als etalage van Steenhouwerij Het Ambacht
> 5 jaar na dato: het leergeld van Moellies smaakt naar meer

IN DEZE UITGAVE

Sla je slag in
de Bedrijvencompetitie!
Een balletje slaan en eentje opwerpen? Met de Bedrijvencompetitie van Shortgolf combineert u sportieve gezelligheid met zakelijke inslag.

10

Op 6 zomeravonden speelt u met collega’s tegen andere bedrijven uit de regio, inclusief golfles en diner. Een GVB is niet vereist.
Al vanaf

€295,- kan uw bedrijf zich presenteren op de green.

Hoe bedreven bent u
op 18 holes? Doe mee!
De data zijn:
maandag 6/5, 27/5, 17/6, 1/7, 2/9 en vrijdag 27/9.

Geef u uiterlijk 25/4 op via info@shortgolf.nl

Kijk voor meer info op www.shortgolf.nl

Short Golf Swifterbant
Rivierduinweg 9, Swifterbant, Tel.: 0321-324403
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Niet geremd door zijn vertrouwde en eigengereide ‘stiel’ blikt de OVDD-voorzitter na
zeven jaar voortrekkerschap nog eens terug
op successen, uitdagingen, de gemeente en
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Dronten krijgt eerlijke winkelroute
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ondernemerschap.
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DE FAVORIETE HOBBY VAN…

Een vrijetijdsbesteding kun je het bijna niet
meer noemen. Want Loes Pennings van
Coozie Wonen heeft maar liefst een vierjarige
opleiding gevolgd voor haar uit de hand
gelopen passie voor klei.

25

BEGRAAFPLAATS ALS ETALAGE

In een wereld van keihard natuursteen
en zachte tissues overleven Michiel en
Mariska van Ommen van Steenhouwerij Het
Ambacht dankzij vakmanschap, innovatie
en een persoonlijke benadering.

Opzegging van lidmaatschap van de OVDD kan
slechts schriftelijk geschieden tegen het einde
van een kalenderjaar, met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste 1 maand.
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Ondernemende Accountants

ENERGIE
Het blijft lastig om te ondernemen. Telkens nieuwe ontwikkelingen die
ondernemers niet helpen. Regels waar je aan moet voldoen zijn steeds
scherper. Aanpassing van je financiering leidt vaak tot extra voorwaarden. Bedrijven waar je zaken mee doet, wachten langer met betalen. Je
merkt dat verschillende ondernemingen maatregelen moeten treffen om
te zorgen dat ze kunnen overleven. Dat is niet leuk voor de mensen die
er werken, al helemaal niet voor de ondernemer zelf. Steeds creatiever
zijn om de kosten goed in de hand te houden en opbrengsten te vergroeen degelijk advies en
Bij ons kunt u rekenen op
achtige rechtsbijstand.
"indien nodig" op daadkr

Iedere Woensdag
g ratis sp re e ku u r

ten door nieuwe markten aan te boren.
We zoeken elkaar vaker op binnen de OVDD. Ik zie geregeld nieuwe

Van links naar rechts: Frieda de Munnik-Hoogendoorn, David Warnink, Christine Blok,
Hans Both, Martine Derks-Halman, Lennart de Jong, Eva Bosch.

gezichten die meedoen aan bedrijfsbezoeken, aan businessborrels en
ook aan onze thema-avonden. Door kennis, ervaring en ideeën te delen

Biddinghuizen , “het Koetshuis”

t el. 0321 - 3 1 5 4 1 6

ontstaan weer nieuwe initiatieven. Dit leidt tot vernieuwde werkgelegenWarnink & Both Advocaten
De Zate 18, Postbus 282, 8250 AG Dronten, tel. 0321 - 31 54 16
www.wb-advocaten.nl, info@wb-advocaten.nl

heid. Ik zie dat dit nodig is, om betere aanbiedingen te doen aan
mogelijke opdrachtgevers.
Sinds april is er een nieuwe wet van kracht, die de lokale MKB-er meer
kansen biedt. Het was toch al zo, dat overheden vrij veel strikte aanvullende regels hebben voor ondernemers om mee te mogen doen in een
aanbesteding, die ook nog zin heeft. Hierdoor kwamen in de praktijk
vaak de groten van buiten wel in aanmerking, terwijl de lokale MKB-er

Beheer - en Exploitatiemaatschappij
Projectontwikkeling
Aannemersbedrijf

Hoofdvestiging:
Almeloseweg 36
Postbus 53
7670 AB Vriezenveen
Tel. 0546 - 562555
Fax. 0546 - 565505
www.bramerbv.nl
info@bramerbv.nl

HERMAN

geen schijn van kans had. Stapels dossiers die gaan over randvoorwaarden, garanties en zekerheden die aangeleverd moesten worden,
waardoor je te vaak uit de boot valt.
Nu kan de gemeente Dronten eindelijk haar status van fairtrade
gemeente verbreden naar een gemeente die eerlijke handel doet. Fair
Trade is slechts fair met ondernemingen van ver weg, op zich prima.
De nieuwe verbeterde status houdt in, dat lokale ondernemers nu ook
een eerlijke(re) kans krijgen om mee te doen aan de aanbestedingen.
Dat is goed nieuws. Het is de moeite waard om nu wel in te schrijven.
Wat ik wel wil meegeven is dat het enorm helpt als ondernemers samen
inschrijven. Zorg dat de klus iets breder gemaakt wordt, zodat je samen
ook de kracht van betrouwbare lokale partner kunt waarmaken.
De OVDD heeft mij de afgelopen jaren laten zien dat we veel mooie
bedrijven herbergen. Het was de moeite waard om U te vertegenwoordigen naar buiten toe. Het blijft de moeite waard dat het bestuur uw
belangen behartigt, maar ook om u zelf uit te dagen om in beweging te
komen en ook actief mee te doen. Hester zal daar met nieuw elan het
gezicht van worden. Bedankt.
Herman Vermeer
(voorzitter OVDD)

KORTNIEUWS

KORTNIEUWS
UIT HET GEMEENTEHUIS

PARKMANAGEMENT

FAIRTRADE
DUUR? U
KUNT ZELFS
BESPAREN

Op 25 maart jl. ondertekenden wethouder Paul Gach en
voorzitter van OVDD Herman Vermeer de intentieovereenkomst

TOON JE BETROKKEN MET
FAIRTRADE PRODUCTEN

Parkmanagement voor Poort van Dronten. Zodra de eerste onderneming zich op dit nieuwe bedrijventerrein gaat vestigen, zal de
officiële parkmanagementvereniging worden opgericht. Namens de
(toekomstige) ondernemingen op Poort van Dronten heeft Jan-Willem

VAN WERVEN HOLDING BRENGT
FAIRTRADE DICHTBIJ

De gemeente Dronten is een Fair Trade-gemeente. Dat

Peters als commissielid van de OVDD de afgelopen jaren vanuit het

betekent dat gemeente en inwoners zeer betrokken zijn bij

bedrijfsleven met de gemeente meegewerkt om tot een goede basis

fairtrade en steven naar een beter leven voor boeren en

voor parkmanagement te komen. Via parkmanagement hebben

arbeiders in ontwikkelingslanden. Hier worden dus veel

ondernemingen grote invloed op het onderhoud en de uitstraling

fairtrade producten verkocht en gebruikt. Verschillende

van hun bedrijventerrein. De achterliggende gedachte is om met een

ondernemers hebben zich via de Werkgroep Fair Trade
Gemeente Dronten al aangesloten. Zo ook Van Werven
Holding bij Biddinghuizen. Jan van de Wiel licht toe: „Wij
drinken sinds kort fairtrade koffie. De koffiemachines hebben

FRIETERIA/DUBBELDEKKER VIERT
LUSTRUM AAN DE DOMMEL

schoon, heel en veilig terrein een omgeving te krijgen en behouden
waar ook in de toekomst bedrijven zich graag willen vestigen.

we zelf gekocht. Dit geeft ons de mogelijkheid om fairtrade

we fairtrade koffie. De koffiemachines
Jan van de Wiel: “Bij de Van Werven Holding drinken
geleased. Dit geeft ons de mogelijkheid
hebben we zelf gekocht en zijn dus niet gehuurd of
De praktijk laat zien dat er
om fairtrade koffie in te kopen waar we dat maar willen.
inkoopvoordeel te behalen is van € 3,- per kg en meer.”

koffie in te kopen waar we dat maar willen. De praktijk laat

Dit jaar viert FrieteRia/DubbelDekker in Dronten haar vijfjarig bestaan

zien dat er inkoopvoordeel te behalen is van e3,- per kg en

aan De Dommel. Wat tien jaar geleden met een snackwagen begon,

meer. En eigenlijk niemand ervoer een andere smaak. Proef

is uitgegroeid tot een luxe snackbar en sfeervolle brasserie. Eigenaresse

geslaagd dus!”

Ria Dekker verbaast het dan ook dat sommige mensen nog steeds alleen
de link leggen met de snelle hap. „Je kunt bij DubbelDekker ook goed

Ga naar www.fairtradegemeenten.nl

Benieuwd? Kijk op www.fairtradegemeenten.nl of neem

terecht voor lunch, high tea, feest, buffet of vergadering. En natuurlijk

contact op met Dirk de Haan van de Werkgroep Fair Trade,

kun je altijd nog je patatje hier halen, en sinds kort glutenvrije snacks.”

tel. 0321 - 331 112 of dirk.dehaan@solcon.nl.

FLEVOLAND INVESTEERT IN ECONOMIE

GROEIGENERATOR VOOR TECHNIEK SECTOR

SOLCON BESTE PROVIDER
Solcon is door de Consumentenbond verkozen tot de beste landelijke
internetprovider van 2012. Met name de kwaliteit van internet,

Voor Flevoland is het van het uiterste belang om juist nu de econo-

bereikbaarheid van de helpdesk en de service van Solcon scoorden

mische dynamiek in de provincie aan te jagen. Dat vindt gedepu-

zeer hoog in het onderzoek. Solcon geeft consumenten realistische

Reflecton is een nieuw samenwerkingsverband, opgericht door de

De aanpak van Reflecton is vernieuwend; een deel van het aanbod

teerde economie Jan-Nico Appelman. Hij noemt de ondersteuning

informatie over internetsnelheid. Dit bleek uit de inventarisatie van de

Dronter ondernemers Bob Bennema, Hans van Groesen en Johan Vink.

wordt in productvorm aangeboden, waardoor de dienstverlening betaal-

van innovatie bij MKB-bedrijven, het creëren van een beter vesti-

Digitaalgids van de Consumentenbond. Voor wethouder Paul Gach

Reflecton helpt bedrijven in de technische sector met het realiseren van

baar, helder en resultaatgericht is. De werkwijze is coöperatief.

gingsklimaat en de Floriade 2022: „Zonder innovatie en dynamiek

waren de lovende berichten van de Consumentenbond aanleiding

groei en het benutten van kansen. Ze ondersteunt bij het verbeteren van

Dit betekent dat alle oplossingen samen met de klant worden ontwik-

is er geen economische groei.” De provincie biedt MKB-bedrijven

om namens het gemeentebestuur van Dronten de felicitaties over te

verkoopresultaten, financiële sturing, processen en personeelsontwik-

keld. Zo zijn de beoogde resultaten realistischer en passen ze beter bij

daarom opnieuw financiële ondersteuning bij het ontwikkelen van

brengen.

keling. Het gaat vaak om actuele vraagstukken als ‘Hoe vermarkt ik

de cultuur van het bedrijf. Reflecton is gevestigd in het ABC-gebouw aan

innovatieve producten en productiemethoden. Deze regeling start

mijn product’, ‘Hoe houd ik mijn liquiditeit op peil’, ‘Hoe organiseer ik

De Drieslag 30 te Dronten.

in 2013. Als het gaat om het vestigingsklimaat voor bedrijven wil

productiviteit’ en ‘Hoe haal ik meer uit mijn medewerkers?’.

Appelman de komst van de multimodale overslaghaven Flevokust
bij Lelystad ondersteunen. Tevens onderzoekt hij of de provincie
speciale economische zones kan instellen met gunstige vestigings-

ONLINE BESTELLEN BIJ AH SWIFTERBANT

voorwaarden. Tenslotte wil de provinciale overheid ondernemers
de komende tien jaar laten profiteren van economische kansen die
en agrosector, kennisinstituten en ondernemers kunnen innovaties

het aanbod van 8.000 producten wil de ondernemer vooruitlopen op de verwachte populariteit van online shoppen. Als mensen of bedrijven

op het gebied van gezond en veilig voedsel tot stand komen. Zo

online bestellen voor 12.00 uur, kunnen ze het ’s avonds na 18.00 uur, of de volgende dag afhalen of laten bezorgen. Betaling geschiedt

stellen we tien miljoen euro beschikbaar voor ’the making of’ van

online of bij grotere klanten per factuur. Kijk op www.ahswifterbant-afhaalpunt.nl voor meer informatie.

de Floriade.”
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de Floriade 2022 biedt. „Met het samenbrengen van de tuinbouwNaast de bestaande bezorgservice biedt de AH-supermarkt van Henk Slump in Swifterbant vanaf eind mei ook een online afhaalportaal. Met

‘TOPTECHNIEK IN BEDRIJF
FLEVOLAND’ CREËERT KANSEN

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

Flevoland heeft behoefte aan jonge multidisciplinair technisch opgeleiden. Het is daarom essentieel dat onderwijs, overheid en bedrijfsleven

200 jaar Richard Wagner
Film-muziek-event!

de krachten bundelen. Op 11 maart jl. was de officiële start van het
drie jaar durende project ‘TopTechniek in bedrijf Flevoland’. Als belangrijk punt werd ‘trots’ op de jonge Flevolandse generatie genoemd. Hun
talenten moeten worden benut. ‘TopTechniek in bedrijf Flevoland’ kent

“Flevo Office 4.1,
het nieuwe werken!”

drie pijlers: 1. sterk techniekonderwijs in VMBO/MBO; 2. participatie
bedrijfsleven door samenwerking met scholen en vraaggestuurd onder-

Wo 22 mei

wijs; 3. focus op aantrekkelijke en belangrijke nieuwe technieken zoals

20.00 uur
livestream

r!
Bereik mee

robotica en domotica. Technocentrum Flevoland uit Almere coördineert
het project. Zij slaat al twaalf jaar een brug tussen onderwijs, techniek
en bedrijven in Flevoland. Via evenementen in samenwerking met

in de bioscoop

Flevolandse bedrijven en opleidingen promoot ze de sector techniek.
Jan-Nico Appelman, gedeputeerde economie, vat samen: „We creëren
zo banen en maken Flevoland een aantrekkelijke vestigingsplaats voor

Live vanuit
Baden Baden Duitsland

www.meerpaal.nl

bedrijven.”

LED'S GEVEN
VERLICHTING
IN DE MEERPAAL

MIDDENSTAND VERVULT WENSEN DE REGENBOOG
Enkele Dronter middenstanders hebben
belangeloos de wensen van bewoners van
woonzorgcentrum De Regenboog vervuld.
Aanleiding was een wensboom die ter

PrintDruk.nl
Flyers • Uitnodigingen
• Programma's
• Brochures • Posters
• Entreebewijzen
Voor alle activiteiten en evenementen
Voordelige combinatiemogelijkheden
van flyers, posters e.d.

De Meerpaal in Dronten is afgelopen

gelegenheid van het 25-jarig jubileum van

maanden voorzien van nieuwe verlich-

de woongemeenschap was neergezet. Daar

ting. Aanleiding was het verbod op

mochten bewoners hun droom in ophangen,

verkoop van nieuwe gloeilampen. Het

waarvan een aantal wordt verwezenlijkt. Op

kenmerkende lichtplan in de Meerpaal

25 februari werd de wens van achttien bewo-

bevatte veel van deze pitjes, waardoor

ners vervuld met een bijzonder driegangen-

Installatiebedrijf Wouda een flinke klus

menu. Bewoners wilden de ervaring proeven

had. Zowel de garderobe als bioscoop

van het gevoel om uit eten te gaan. Lunchcafé

zijn inmiddels voorzien van led-verlichting.

Moellies stuurde daarop chef-kok Sander om

En ook de karakteristieke lampjes rond

de Drontenaren te verrassen. Keurslager Klaver

de kleedkamerspiegels zijn in één kleed-

stelde het vlees beschikbaar, groenteman

kamer als proef vervangen. Bedrijfsleider

Koekoek leverde de groenten. „Het smaakte

Berend Brink van Wouda licht de voorde-

voortreffelijk”, was de beleving.

len toe: „Een led-lamp heeft een zes keer
zo hoge aanschafwaarde, maar gaat
wel veel langer mee: minstens 25.000

www.fotostudiowierd.nl
De professionele studio voor:
Reclamefotografie
Bedrijfsreportages
Persfotografie
Videoproducties

ZATERDAG 1 JUNI: DRONTEN@LIVE

gloeilamp. Daarnaast bespaar je maar
liefst 90% stroom. Overigens kunnen veel

Wie van goede muziek houdt, kan zaterdag 1 juni niet om Dronten@Live in De Meerpaal heen.

bedrijven besparen op hun lichtplan, ik

Een groots, muzikaal spektakel met optredens van diverse artiesten voor jong en oud. Met optre-

schat wel 50%.” In De Meerpaal hoeft

dens van Vrienden van Amstel Live, Ben Saunders en DJ Jean. Het feest start ’s middags op het

de koeling in de ruimtes ook minder te

Feestplein voor de allerkleinsten. ‘s Avonds krijgt het een stevig vervolg voor iedereen vanaf 18

draaien vanwege de veel lagere warm-

jaar. Dronten@Live is ontstaan naar aanleiding van het vorig jaar gegeven Bol/Wouda feest in

teafgifte. De kwaliteit van led-verlichting

De Meerpaal. Een aantal ondernemers uit Dronten heeft de handen ineen geslagen om een jaar-

is uitstekend volgens Brink. „Je ziet geen

lijks terugkerend spektakel te organiseren. Kijk op www.drontenatlive.nl voor meer info. Kaarten

verschil meer in de lichtkleur.”

zijn verkrijgbaar bij De Meerpaal, Café de Overkant, Café La Vie en Slijterij Klein.
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branduren tegenover 1.000 van een

Ralph Wijnholds van Magnatech International uit Dronten:

PRODUCT EN PRESENTATIE NAADLOOS LATEN AANSLUITEN
De strakke watergang voor het Dronter kantoor en
de moderne inrichting van het bedrijfspand sluiten
naadloos aan op het imago van Magnatech
International. „Het product moet goed zijn, maar
de presentatie telt internationaal zeker op dit
niveau”, aldus eigenaar Ralph Wijnholds.

Ralph Wijnholds leidt ons rond in de bedrijfslocatie aan De Amer in

Pipe welding onder één ‘tentendak’

Dronten. Het pand, amper drie jaar oud, is geordend en opgeruimd. Dit

De techniek van pijplijnlassen is gebaseerd op het lassen (ver-

terwijl de core business van het internationaal opererende bedrijf zich

binden) met een kant-en-klare oplossing die, gelijktijdig met twee

voornamelijk afspeelt in de industriële wereld van olie-, gas- en water-

laskoppen, een lasnaad (verbinding tussen twee pijpen) feilloos

pijplijnen. Op uitgestrekte locaties in Saoedi-Arabië, Rusland, Europa,

aan elkaar verbindt. De onderdelen voor de mobiele lastractoren

Nigeria en Midden-Amerika. „Maar hier komen wel eens besluitvormers

komen uit heel Nederland, waarna in Dronten de eindmontage

uit die regionen op bezoek. Dan is je pand toch je visitekaartje, en dat

plaatsvindt. De tien lastractoren in de montageruimte demonstreren

geldt ook voor je gehele presentatie naar buiten toe.”

de bijzondere constructie die Magnatech levert. Elke lastractor
is voorzien van een lastent, aangekleed met alle techniek om op

Telefoontje uit Dubai

locatie om de twaalf meter pijp een las te produceren.

De expertise van Magnatech International is het gemechaniseerd en
vakkundig aan elkaar lassen van pijpen. En daarin heeft het Dronter
bedrijf een zeer goede naam. Wijnholds jr. blijft er rustig onder. „Eigenlijk weet ik niet beter dan dat we over de hele wereld zaken doen met
agenten en contractors van grote olie- en gasmaatschappijen. Regelmatig reis ik die kant op. Ook nu verwacht ik eigenlijk nog een telefoontje
om morgen naar Dubai af te reizen voor de ondertekening van een
deal. Een dergelijke omgeving als Dubai heeft een luxe uitstraling, maar
ik waardeer het telkens weer om in Nederland terug te zijn.”
Magnatech voet aan de grond te krijgen met een verbeterde methode

combinatie van proces en bediening. Zo maakt ze bijna altijd gebruik

Amerikaanse techniek vermarkten

en proces in de pijplasindustrie. „We wilden namelijk een hoger

van lokale mensen om de apparatuur te bedienen. Wel zorgt ze met

Magnatech LLC begon ooit in de Verenigde Staten. Wijnholds sr. trad

rendement bereiken met onze lassystemen. Wat we nodig hadden was

zelf opgeleide mensen voor begeleiding van het traject. „Zelf doe ik

er in 1988 in dienst om het orbitaal lassen (ofwel rond lassen) in Europa

een systeem dat met geringe aanpassingen verschillende materialen en

dat niet meer, maar voorheen heb ik zelf vaak genoeg in de zandbak

te vermarkten. Dit product wordt met name toegepast voor kleinere

diameters van pijpen kan lassen.”

gestaan om mensen te trainen en de contractors te overtuigen van onze
techniek.”

zag senior kans onder de naam High Tech Systems de lastechniek in

Topproduct en fossiele rijkdom

Elburg en later Dronten te verfijnen. In 2000 kwam zoon Ralph in de

De bewezen techniek bij het orbitaal lassen maakt Magnatech tot

Verhuur in de pijplijn

achter het huidige pand op Business Zone Delta een nieuwe grote loods

zaak, waarna ze samen verder gingen onder de onderscheidender

een veelgevraagd leverancier voor de grotere pijplijnprojecten. „We

De laatste jaren maakt het bedrijf een flinke groei door. Van vijf werkne-

te bouwen. En dan is er een optie op nog eens 4.000 m². „Nu verko-

naam Magnatech International. Waar senior vooral technisch talent

hebben ondanks een hogere prijs toch het vertrouwen. En er is nog zo

mers in 2008 naar zestien nu, van techneuten tot accountmanagers. En

pen we nog veel combinaties, maar verhuur past binnen de bedrijfs-

had, wist junior commercieel munt te slaan uit hun producten. Na de uit

ontzettend veel aan fossiele bronnen beschikbaar; werk genoeg dus”,

de groei is er nog lang niet uit, blijkt ook uit de slogan ‘Always moving

strategie en dit pakken we serieus op. Maar daar hebben we wel de

Amerika geïmporteerde hoogwaardige techniek van orbitaal lassen wist

stelt Wijnholds. Wat Magnatech beter doet dan de concurrentie is de

forward’. Dat pakken ze letterlijk op met vergevorderde plannen om

ruimte voor nodig om ze te stallen en te onderhouden.”
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diameter pijpen. Toen het Amerikaanse bedrijf overging van eigenaar,

OVDDNIEUWS

ondernemersvereniging

de Driehoek

DAAROVER PRATEN ZIJ

AGRO FOOD IN
SMAAKMAKENDE REGIO
Regionale ondernemers, OVDD en vertegenwoordigers van de

Het bestuur van de OVDD vergadert ie-

samenwerkingsverband, gericht op de agrosector, is onderdeel van de

dere eerste donderdag van de maand. In

Economische Regio Zwolle. Doel is om partners uit de agrofood-keten

’Handel & Wandel’ informeert het bestuur

kennis uit te laten wisselen. Dat kan dan weer leiden tot cross-overs

de leden over de zaken die

met Health en Care en kan innovatieve samenwerking tot stand

besproken zijn of aan de orde komen.

laten komen. Inmiddels heeft dit initiatief op 8 maart jl. geleid tot het

Hebt u suggesties of onderwerpen die

symposium Agro Food in de CAH te Dronten. Namens de OVDD was

u bij het bestuur onder de aandacht wilt

Hester Vroegop van Primofin medeorganisator, waar zo’n 70 betrok-

brengen? Neem dan even contact op met

kenen uit de samenwerkende regio aanwezig waren. Centraal stonden

Trudy Stoker van het bestuurssecreta-riaat

inleidingen en workshops met diverse deskundige lectoren van de CAH.

(0321 - 33 55 95).

De verwachting is dat juist Dronten door haar grote agrarische aandeel

De haperende economie creëert her en der leegstand op verschil-

veel verbindingsmogelijkheden biedt. En daarmee kunnen de onder-

lende Dronter mkb-locaties. In hoeverre biedt dit ruimte aan een

nemingen in de smaakmakende regio zich prima profileren.

andere invulling? Remko Bosma neemt als OVDD-bestuurslid en lid

DEALEN OP MORELE GROND

van de Brancheadviescommissie stelling: „Ik vind dat we met de
Op 5 juli as. vindt een volgende bijeenkomst in Ommen plaats. Heeft

Detailhandelnota duidelijk zijn over brancheverdeling binnen de

u belangstelling voor dit Cluster Agro Food? Neem dan contact op met

diverse locaties. Natuurlijk zijn er buiten de normen om altijd enkele

de OVDD.

grijze gebieden. Daar buigen we ons dan over.”

HELDERE ONTVANGST BIJ
OMROEP FLEVOLAND

NIEUWE LEDEN OVDD

Partners zijn de gemeente Dronten, winkelcentrum SuyderSee,

Op 21 maart zijn de leden van de OVDD op werkbezoek geweest bij de provinciale

SAVE SUPPORT

OVDD. „We vormen een goed werkend geheel, met luisterend oor

mediatrots, Omroep Flevoland, op bedrijventerrein Larserpoort. Gerard Hullegie, manager

Mevrouw S. Velthuizen

voor argumenten. Neem een zaak die groothandel combineert met

sales, marketing & communicatie van het publieke mediakanaal leidde het gezelschap rond

JW INTERIM MANAGEMENT

particuliere verkoop. Dergelijke discussiegevallen moet je zorgvuldig

in een wereld van korte en lange lijnen. Hullegie viel op dat veel leden niet een concreet

De heer J. Wisman

afwegen, want je praat ook over werkgelegenheid. Toch kunnen

beeld voor ogen hadden bij de organisatie. „Ik vond het fijn om te kunnen laten zien dat

NEW CHALLENGE OUTDOOR & EVENTS

we niet altijd meegaan in de wensen. Overigens hoeven we slechts

Omroep Flevoland een moderne, professionele organisatie is, die in medialand vooroploopt

De heer R.J. van Westendorp

enkele keren per jaar in actie te komen. Dat zegt veel over de

op het gebied van techniek en automatisering. De leden waren erg geïnteresseerd.” Zakelijk

ROGGEBOTHUYS BV

duidelijkheid van de Detailhandelnota.”

gezien ervoer Hullegie een vooroordeel rond de advertentiekosten op radio en televisie. „Die

De heer G.H.M. Haverkamp

kosten zijn absoluut niet zo hoog, als men denkt. Voor ieder budget zijn er mogelijkheden en

HENKE PROJECTSTOFFERING

het bereik is groot.” Leden die alsnog een bezoek willen brengen of meer informatie wensen,

De heer W.R. Henke

zijn bij deze uitgenodigd om contact op te nemen.

DE MEERHOF
De heer A.H. Robaard

BESTUURDERSTAKEN

gemeente Dronten zijn nauw betrokken bij het Cluster Agro Food. Dit

Kamer van Koophandel, Hoofdbedrijfschap Detailhandel en de

MKB GASTHEER TIJDENS
BEROEPENMARKT ON TOUR

Bosma snapt dat ondernemers wel eens afwijkende vestigingswensen hebben, maar daar wil hij niet aan toegeven. „We willen de
bedrijventerreinen en winkelcentra mooi en gezond houden. Als we
toestaan dat bijvoorbeeld kleine detailhandel op de goedkopere
grond van een industrieterrein mag, dan krijg je valse concurrentie

OOK BUSINESSBORRELEN
IN DE KLINK

Op 23 januari en 14 februari jl. hebben een paar honderd VMBO-

en stromen winkelcentra leeg. We hebben de afspraak met en

en Havo/VWO-leerlingen meegedaan aan de Beroepenmarkt on

morele verplichting jegens de winkelcentra om dat niet te doen.”

Tour. Onder de aansprekende naam #BOT2 konden scholieren hun
licht opsteken over de inhoud van verschillende beroepen.

„De economie loopt terug en veel winkels hebben daar last van.

De gemeente Dronten heeft samen met het Ichthus College, Almere

En de impact wordt alleen maar groter met een groeiend internet-

College, het ROC-Flevoland en OVDD deze #BOT2 opgezet.

aandeel. Eigenlijk zou Dronten - zoals de doelstelling was - nu al

De Klink is de nieuwe ‘Biddinghuizen-locatie’ voor de maande-

De beroepspraktijk staat vaak namelijk nog ver van scholieren af.

10.000 inwoners meer moeten hebben om het winkelbestand

lijkse OVDD-businessborrel. Voor Dronten en Swifterbant blijven

Door scholieren echt te laten kijken op de werkvloer, krijgen ze

in balans te houden. Maar sowieso tot die tijd steunen wij het

respectievelijk ‘De Rede van Dronten’ en ‘Shortgolf’ de locaties.

meer beleving bij een keuze. Circa veertig regionale bedrijven

gevoerde beleid. Wel zie je dat elders soms heel anders wordt

Iedere eerste donderdag van de maand bent u welkom op een

hebben de deuren opengezet.

omgegaan met bestemmingsplannen. In Almere Poort bijvoorbeeld
komt een groot nieuw centrum, terwijl haar stadshart 10% leegstand

Vanaf 17.15 uur kunt u op geheel informele wijze kennismaken met

Wilt u volgend jaar ook een bijdrage leveren aan een betere aan-

kent. Dat moet je toch niet willen. Verder zijn de laatste jaren diverse

collega-ondernemers, en onder het genot van een hapje en drankje

sluiting tussen theorie en praktijk? Neem contact op met organisator

nieuwe winkelcentra gebouwd met een regionale functie. Dat sluit

bijpraten. Kijk op de website van OVDD waar de maandelijkse

Lyda Winata van Reclamecentrum Solana, tel. 0321-337140, of

niet op elkaar aan. Daarom pleit ik ook voor een grotere regionale

businesborrel gehouden wordt.

kijk op http://aoadronten.nl.

afstemming door bijvoorbeeld de provincie, die veel beter naar de
samenhang tussen de regionale mkb-locaties moet kijken.”
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businessborrel in één van de drie kernen van onze gemeente.

WIE DURFT?
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Op 19 maart 2014 mogen we weer naar de stembus. Deze keer voor
de gemeenteraad. Mijn Calvinistische inslag zegt dat ik moet gaan,
maar eigenlijk doe ik dat met tegenzin. Als mensen mij er naar vragen,
probeer ik uit te leggen waarom ik denk dat we in een schijndemocratie
leven. Eigenlijk is dat niets anders dan dat we de indruk wekken dat we
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in een democratie leven, maar dat we feitelijk helemaal niets te zeggen
hebben. Voor de verkiezingen krijgen we de mooiste beloftes, direct erna
vervagen die onder druk van coalitiebesprekingen. Op dat moment is de
run naar de macht belangrijker dan de eerder gedane toezeggingen aan
de kiezers. Het pluche lonkt. Gemeenteraden missen bovendien de kwaliteit om hun colleges bij de les te houden. En politieke spelletjes hebben
een veel te grote invloed op een efficiënte en een op resultaat gerichte
besluitvorming. Om over de uitvoering nog maar te zwijgen. Want als
‘de vierde macht’ iets niet wil, dan zijn ze in staat om de ‘democratische
besluiten’ ook nog eens te frustreren.
Dit is voor mij de kern van het huidige bestuurlijke en politieke model in
ons land. Wie daar in functioneert, voelt zich er blijkbaar thuis en zal
zich met hand en tand verdedigen tegen nieuwe inzichten. Het is dan
ook niet zo vreemd dat we in de discussie met Plasterk over provinciale
herindeling vooral maar naar onze eigen vierkante meters kijken. Is
er dan niemand die constateert dat we in een verlammend stoffig
model zitten dat hoognodig opgeschud moet worden? Provincie- en
gemeentegrenzen zijn veelal bepaald door historische gebeurtenissen

OP ONS KUNT
U REKENEN

zonder enige actualiteitswaarde. Is er dan niemand die vindt dat we naar
veel minder en veel grotere gemeenten moeten met veel meer kennis en
slagvaardigheid? En naar vier of vijf grote provincies waarin alle (semi)
overheidsinstellingen zijn geïntegreerd?

JMC Accountants en Belastingadviseurs
De Oude IJssel 3 8253 PV Dronten
T. 0321 – 317 944 E. info@jmcaccountants.nl
www.jmcaccountants.nl

Ondernemers die zich hadden gehouden aan de waarden van de 19e
en 20e eeuw, waren er nu niet meer geweest. Waarom mogen overheden voor hun bestaansrecht dan wél terugvallen op het eeuwenoude

Cijfers zijn net mensen. Op verschillende
momenten kunnen ze wat anders zeggen.
Bij ons krijgt u duidelijkheid.

Thorbecke-stelsel? Geniaal was hij…., maar de houdbaarheid van zijn is

Of het nu om uw administratie, periodiek overzicht of
jaarrekening gaat, de cijfers moeten boekdelen spreken.
Wij spreken in cijfers en verstaan u als ondernemer.
Voor wat betreft uw (online) boekhouding, fiscale
advisering of startersbegeleiding. U kunt rekenen op
onze expertise.

NCW, MKB Nederland én van de regionale bedrijfskringen de insteek

visie is verstreken. We moeten heel snel naar een ‘vernieuwde’ overheid.
Te beginnen bij de gemeenten. Want ondernemers zijn gebaat bij een
slagvaardige overheid die van aanpakken weet. Dat zou voor VNOmoeten zijn bij de eerstvolgende verkiezingen. Als er één partij is die dat
in haar programma durft op te nemen, weten ze zeker dat ze mijn stem
hebben. Wie durft?

Koos in ’t Hout
Hoofdredacteur en ondernemer

KOOS

Beschikt u over de juiste
cijfers voor uw plannen?

Voorzitter Herman Vermeer legt de OVDD-hamer neer.

„VOORDEEL EN VERBINDING ZOEKEN IN VERDIEPING”

Na zijn ‘ambts’periode van zeven jaar legt Herman Vermeer (55) binnenkort de voorzittershamer van de
OVDD neer. Desgevraagd benoemt de Swifterbanter vergaderboer de plussen en minnen van een mooie
tijd. Over adresseren, cohesie zoeken en verbindingen leggen.

1. Wat beschouw je als bestuurlijk hoogtepunt?

zaken proberen we continu te adresseren om onze regio in ontwikkeling

„Eigenlijk was het één groot feest. Zo zijn we in ledental van 350 naar

te houden. Een andere kans is de cirkeleconomie. Integreer processen

we de samenwerking met de ambtelijke organisatie naar een hoger

425 gegaan. We worden dus gezien als een belangenbehartiger. We

die nu nog allemaal apart worden opgepakt. Het parkmanagement

plan moeten tillen. Te vaak lopen OVDD en ondernemers nog aan tegen

zijn als OVDD met 50% de netwerkvereniging met hoogste dichtheid in

op de Poort van Dronten is daar mee bezig. Door gezamenlijk als

denken in beperkingen in plaats van kansen. Denk bijvoorbeeld aan

Flevoland. We zijn erin geslaagd met een combinatie van netwerken

ondernemers zaken als inkoop, veiligheid en energiewinning te regelen,

gronduitgifte. Ik hoop op een gemeentelijke verschuiving van beheren

en verdieping de leden actief mee te krijgen en cohesie te vormen.

kunnen we nieuwe bedrijven trekken. Oudere industriële gebieden, zo-

naar jagen. Elders zie ik dat het wel kan. Ik geef een 6,5; uitnodigend

Denk aan de bijeenkomsten op Lelystad Airport, of de sessies over

als de Hout- en Staalwijk zouden ook kunnen revitaliseren door op die

om beter te doen en niet demotiverend.”

de superprovincie en de glasvezelaansluiting. Overigens is dat ook

manier samen te werken. Let op, het is geen idealisme, maar gewoon

mogelijk geworden doordat we de bestuursstructuur hebben aangepast

rendabel.”

lokale ondernemerschap?

aan de tijdsgeest.”
4. Welke knelpunten moeten opgelost worden?

„Ik zie overal serieuze ondernemers, waarvan sommige bedrijven echte

drie bijeenkomsten zou een mooie norm zijn. Ook de winkeliers van

2. Wat heeft de OVDD weten te bereiken?

Liever praat Vermeer over uitdagingen: „Knelpunten smaken als azijn;

innovators en eyecatchers zijn. Rode draad zijn drie takken van sport:

SuyderSee nodig ik uit om hun invloed en kennis meer aan te wenden.”

„Neem de realisatie van de Detailhandelnota, de herstelde leefbaarheid

uitdagingen als stroop, daar krijg je energie van. We moeten nog aan

toerisme/recreatie, agribusiness en staal-/productie-industrie. De helft

op het Hanzekwartier en de in gang gezette infrastructuuraanpassing bij

de slag met bedrijventerreinen waar je te maken hebt met verschillende

van de leden heeft minder dan vijf medewerkers. Daar zijn we een be-

8. Ga je de voorzittershamer en OVDD missen?

Roggebot. En ik ben trots op het smoel geven aan Dronten. De stations-

eigenaren. Als je al die eigenaren eens om tafel hebt, kun je beter

langrijke partner voor. Kleinere bedrijven zijn vaak lid om te netwerken,

„Ja, toch wel. Met mijn eigen ’stiel’ heb ik geprobeerd altijd een collegi-

zone aan noordelijke zijde hebben we als OVDD een impuls gegeven.

afspraken maken over de aankleding. Want hoe je het ook wendt,

de grotere zien het als maatschappelijke betrokkenheid; de binding is er

ale voorzitter te zijn die graag de credits geeft aan anderen en verbin-

Nu wil ik de ondernemers uitdagen om de handschoen op te pakken en

het zijn wel de visitekaartjes, waar we onze klanten ontvangen. Die

wel en ik vind ook dat we ons op alle leden moeten blijven richten.”

dingen legt binnen en buiten de gemeente. Gelukkig blijft er een breed

er iets moois neer te zetten. Wij wat, zij wat!”

awareness moet iedereen krijgen.”
7. Wat wil je ondernemers meegeven?

de OVDD groeit naar 500 leden als sterke lokale professionele partner

3. Waar liggen kansen voor ondernemers?

5. Welk cijfer krijgt de gemeente van je?

„Laat je vooral zien, binnen en buiten de OVDD. Het is van belang om

voor alle ondernemers, waaronder ook mijn eigen projectadviesbedrijf.”

„Dat begint bij het parkeerplaatsenbeleid rond het station. Het belang

„Met de wethouder en beleidsadviseur heb ik altijd een goed contact

je kennis op niveau te houden. Dat doe je door anderen te ontmoeten.

van een goede mobiliteit kaarten wij aan bij de gemeente. Dergelijke

gehad. Ze laten hun gezicht zien en pakken zaken op. Toch vind ik dat

Ik snap best dat je niet altijd van de partij kunt zijn, maar twee van de

georiënteerd team zitten en ben ik blij met mijn opvolging. Ik hoop dat
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6. Hoe zie je de kwaliteit van het

Uw bedrijfspand
verkopen of verhuren?

DE FAVORIETE HOBBY VAN...

Makelaars

Het is bij ons
in goede handen
Complexe onroerend
goed vraagstukken en
taxaties zijn zaken waar
VSO makelaars &
taxateurs al ruim 20 jaar
vertrouwd mee is.
VSO is ISO gecertificeerd
zodat u gewaarborgd
bent van een goede
dienstverlening.
De Bolder 2
8251 KC Dronten
T 0321 318 318
Baarloseweg 6-I
8316 SE Marknesse
T 0527 20 33 55

www.vsomakelaars.nl

Loes Penning van Coozie Wonen:

„KLEIEN IS ZO HEERLIJK AARDS”
“Ik verwacht van
mijn accountant dat hij
niet alleen doet, maar
vooral ook luistert.”
Partners in business
Ondernemers zoals u zijn de pioniers, de durfals en de motoren van de maatschappij. Ondernemen daagt u uit, dwingt u om
creatief bezig te zijn. Het inspireert u altijd te zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Als sparringpartner staan we naast
u met een duidelijk advies, regionale betrokkenheid en een transparante aanpak. Groei en continuïteit van uw bedrijf is ons doel.
We monitoren uw bedrijfsvoering, geven u handvatten, zodat u - als dat nodig is - direct kan bijsturen om succesvol te ondernemen.

„Het mooie van klei is dat je vies wordt. Het is heerlijk aards. Als ik een

bewerkelijk en kan in de oven gemakkelijk scheuren, als je er teveel aan

paar uur in mijn atelier aan huis draai, veeg ik met mijn handen wel

getrokken of gedrukt hebt. Eigenlijk heeft klei een geheugen; dat is de

eens door mijn haar en zit ik eronder. Ondanks mijn schort. Inmiddels

basis van de laagjesstructuur, waar het steeds weer naar terug wil. Dus

weet ik bijna alles van keramiek. En het blijft leuk, hoewel ik aan beide

bouw ik het laagje voor laagje op. Ik maak zowel vrije vormkunst als

schouders blessures heb opgelopen. Soms werk je met stukken klei van

ronde vormen met de draaitafel. Officieel zijn mijn kleiwerkjes sculptu-

wel zestien kilo, waarbij op de draaitafel flinke middelpuntvliedende

ren, maar ik benoem het zoals het eruitziet. Dat kan het poppetje met

krachten gaan werken.”

brede heupen zijn, de twee vogeltjes of de zwerfkattenfamilie.”

„Tien jaar geleden kwam ik op de Vrije Academie voor Beeldende

„Met verschillende objecten exposeer en verkoop ik in galerijen, kunst-

Kunst in aanraking met keramiek. Altijd was ik al creatief met tekenen,

markten en natuurlijk in onze winkel Coozie Wonen. Vaak trek ik op met

schilderen, knutselen en naaien, maar met klei was ik minder bekend. Ik

vier vriendinnen uit ons Kleicollectief; dan boetseren we bijvoorbeeld

ben me er in gaan verdiepen via een vierjarige keramiekopleiding van

samen rond een thema. Hoewel ik het hobbymatig doe, is het leuk dat

twee dagen per week. En daarna heb ik de specialisatie ‘glazuren’ ge-

mijn kunst een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Zo heb ik een vaas

volgd, want daar kun je je als kunstenaar mee onderscheiden. Eigenlijk

gemaakt, waar een kenner wel duizend euro voor over heeft. Maar die

vormt het mijn handtekening.”

vind ik zo mooi dat ik ‘m nooit weg zal doen.”

De Kromme Rijn 1, 8253 RG Dronten, T. (0321) 38 52 52, www.flynth.nl

Ondernemen inspireert.

lenbak in dan dat het geslaagde beelden of vazen oplevert. Klei is
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„De kick van het kleien is mijn drijfveer. Maar er gaat meer de prul-

Gemeentebreed

DRONTEN KRIJGT EERLIJKE WINKELROUTE

In oktober 2008 besloot de gemeenteraad unaniem millenniumgemeente te
worden. Het accent voor Dronten ligt
daarbij op de millenniumdoelen op het
gebied van duurzaamheid en fairtrade.
Het was toen al de wens van de
gemeente Dronten om de titel ‘Fairtrade
gemeente' in de wacht te slepen.

Dronten werd in 2011, als 15e gemeente van Nederland, Fairtrade gemeente. Eén van de

Begin 2009 heeft er een verkennend
overleg plaatsgevonden tussen de

actiepunten die met de samenleving wordt nagestreefd is het ontwikkelen van een eerlijke winkelroute.

gemeente Dronten en vertegenwoordigers uit de Drontense samenleving.

‘De eerlijke winkelroute door het centrum van Dronten is nu zo goed als gerealiseerd’, stelt wethouder

Onderzocht werd of Dronten op
termijn fairtrade gemeente zou kunnen

Van Amerongen trots. Winkeliersvereniging SuyderSee, Ondernemersvereniging De Driehoek en

worden. Uit de inventarisatie bleek dat
er gemeentebreed animo aanwezig

IVN-afdeling gemeente Dronten (Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid) werken sinds november

was. Om dit te realiseren werd er een
werkgroep in het leven geroepen met

samen aan de eerlijke winkelroute van Dronten.

daarin vertegenwoordigers van: de
wereldwinkel Dronten, Protestantse
kerken Dronten, IVN afdeling

Het doel van de eerlijke winkelroute is om klanten kennis te laten

het belang van fairtrade en duurzame producten zodat ook het aanbod

Dronten, AFOS/ de Naaste veraf,

maken met ‘eerlijker’ en ‘duurzamer’ consumeren. Eerlijker in termen

groter wordt. Wethouder Van Amerongen nodigt dan ook alle winkeliers

Winkeliersvereniging SuyderSee, Oost

van fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor arbeiders en duurzamer

in de gemeente uit om zich aan te melden via de IVN website.

Flevoland Woondiensten, Christelijke

in termen van het produceren en transporteren op een manier die

(www.ivm.nl)

Agrarische Hogeschool Windesheim,
Ondernemersvereniging De Driehoek,

gericht is op behoud van de aarde. Deze eerlijke winkelroute gaan de
deelnemende organisaties en bedrijven aanbieden in de vorm van een

SuyderSee

Dorpsbelangen Biddinghuizen en de

route met meer informatie over de winkels en deelnemende partijen.

In eerste instantie richt de duurzame winkelroute zich op Stadscentrum

gemeente Dronten.

Tweede doelstelling is dat ook andere aanbieders bewuster worden van

Dronten SuyderSee en de winkels en marktkramen rondom en op het

plein aan De Rede. Meteen daarna wordt de winkelroute uitgebreid

Scholieren

naar de andere kernen en het buitengebied van Dronten.

Dertig scholieren, afkomstig van het Ichthus College (4VWO) en het
Almere College (4HAVO), hebben veertig lokale ondernemingen

Wethouder Van Amerongen benadrukt dat de gemeente Dronten, als

gescand op duurzame aspecten, zoals energieverbruik, afvalverwerking

gemeente maar zeker ook als gemeenschap werk maakt van duur-

en eerlijke herkomst van producten. In opdracht van de gemeente

zaamheid. De gemeente is zowel Millennium gemeente als Fairtrade

Dronten bezoeken de leerlingen winkeliers, supermarkten en hore-

gemeente, en is actief deelnemer aan de IVN-duurzaamheidscampagne

cabedrijven. Op basis hiervan hebben ze aanbevelingen gedaan.

Duurzame Dinsdag. Bedrijven die ook actief willen deelnemen aan de

Wethouder van Amerongen reikt aan het meest duurzame bedrijf een

Duurzame Dinsdag in het najaar kunnen zich inschrijven via de website

oorkonde uit. De gemeente is ook opdrachtgever van dit onderwijspro-

www.duurzamedinsdag.nl.

ject, waarbij gemeente, onderwijs en lokale ondernemers samenwergedrag, en gaan op pad met een scorekaart waarmee zij ondernemers

op de website van IVN afdeling Dronten: www.ivn.nl (afdeling/

bevragen op energie- en milieugedrag, eerlijk inkoopbeleid en arbeids-

dronten/activiteiten/eerlijke-winkelroute-dronten). Ondernemers die

omstandigheden. Via de Fairtrade-werkgroep hebben de ondernemers

mee willen doen kunnen zich daar opgeven. In november 2012 startte

aangegeven mee te willen werken aan dit project.

de inventarisatie van bedrijven die eerlijke producten aanbieden. De

De gemeente vindt het belangrijk scholieren bij duurzaamheid te

intentie is dat nog voor de zomer van 2013 de eerlijke winkelroute kan

betrekken. Daarom mogen zij zelf de eindpresentatie verzorgen en met

worden gepresenteerd.

aanbevelingen komen, om het lokale bedrijfsleven nog duurzamer te

Zaterdag 18 juni 2011 heeft wethouder Ton van Amerongen als voorzitter van de "Werkgroep fairtrade gemeente Dronten" de titel Fairtrade gemeente uitgereikt gekregen van Peter

maken. Alle onderzochte ondernemingen krijgen tips van de scholieren

D'Angremond, jurylid Fairtrade en directeur Max Havelaar (midden).

om de duurzame bedrijfsvoering nog verder te verbeteren.
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ken. De HAVO-scholieren krijgen les in duurzaamheid en duurzaam
Meer informatie over deelname aan de eerlijke winkelroute is te vinden
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DAGDROMEN
Het voorjaar wil maar niet op gang komen. Eind maart ligt het Dronter
land er nog troosteloos bij, de akkers nog kaal. Zelfs op de koopzondag
van maart is het koud. Héél koud. Samen met Ria toch maar even naar

Wilt u graag laten zien wat u in huis hebt?
En uw relaties daarbij verwennen?

ons mooie centrum. „Misschien is het vandaag wel de koudste 24 maart

Geen probleem. Met onze materialen richten wij
uw bedrijf feestelijk in. Bar en buffet om uw gasten
te ontvangen en stands en verlichting om uw
producten in de spotlight te zetten.

graad te hoog is om van een record te kunnen spreken. Via haar prach-

Onze medewerkers die uw gasten voorzien van
een hapje, en een gebakje aanbieden met uw
bedrijfslogo daarop. Ziet u het al voor u?

hopen. Het treinkaartje is immers ook niet goedkoop. Het blijft dus gissen.

ooit”, zeg ik nog tegen haar. Maar nee, zo erg is het ook weer niet. Een
deskundige vertelt ons via de autoradio dat de temperatuur een tiende
tige entree via De Noord heet Dronten ons welkom. De prachtige facelift
heeft effect. Het ‘Park en Ride’ terrein bij het station staat vol met auto’s.
Allemaal shoppers die naar de grote steden gaan? Laten we het niet

En terwijl ik mij besef dat het op deze manier een pessimistische column
gaat worden, verzet ik mijn zinnen. Het dagdromen over hoe De Noord

Het Rister 11
8314 RD Bant

0527 - 27 43 27
www.partyserviceslump.nl

er over tien jaar uitziet, kan beginnen. Het scholencomplex bij het station
komt er. Dan snel verder over de Noord. Het Hanzekwartier staat al
ruim tien jaar op de agenda om ontwikkeld te worden. Maar ja, de
recessie hé! Daar hebben we dat akelige woord weer. En als zo’n jonge
gemeente als Dronten al met verpaupering te maken krijgt, hoe gaat dan
verder in de rest van ons land? Ondertussen lopen we door het winkelcentrum. Geen massaal publiek. Komt het werkelijk door de kou? Een

In spagaat met
uw accountant?
regelt het

detaillist stelt ons gerust. Het valt gelukkig mee vandaag. Toch dagdroom
ik verder. Want hoe zal ons mooie centrum er over tien jaar uitzien?
Treffen de problemen van leegstand ons ook? Ik probeer hoop te putten
uit mijn positieve geest. Want weet u bijvoorbeeld dat er jaarlijks in onze
gemeente 700.000 overnachtingen zijn? En dat de oostkust van Dronten
als economische pijler sterk groeit? Toerisme in eigen land wordt steeds
belangrijker in tijden van recessie.
Dagdromen is niet anders dan even tot jezelf komen, vooruit kijken op
de positieve verwachtingen die je hebt. Ondertussen zoeft de trein al
weer vijf maanden op een kleine zeshonderd meter langs onze boerderij.
We zijn er nog niet helemaal aan gewend en de hond blaft ook nog
geregeld naar de gele monsters. De Hanzelijn…, onze Hanzelijn. Wat

Jaap Kodde

www.excent.nl
Het Spaarne 39-41 8253 PE Dronten T 0321 33 37 32 info@excent.nl

JAAP

zal die ons over tien jaar gebracht hebben?

Michiel en Mariska van Ommen van Steenhouwerij Het Ambacht in Dronten:

„BEGRAAFPLAATS ALS BESTE ETALAGE”
Realiteitszin volop in Steenhouwerij Het Ambacht in Dronten-West. Het is een roeping, zo vertellen de
eigenaren Michiel en Mariska van Ommen: „Het is geen branche waar je veel geld in verdient; het
draait vooral om dienstverlening.”

Het bedrijfspand aan De Regge in Dronten ademt een zekere rust uit

garanderen en de naamsbekendheid te vergroten. Onder andere door

met aan de zijkant een aantal opgestelde grafzerken. „Een monumen-

de markt revolutionair open te breken met het vermelden van de tarieven

tentuin noemen we dat, net zoals we binnen een toonzaal hebben”,

op internet. „Dat geeft mensen duidelijkheid”, weet Mariska. Adverten-

aldus Mariska van Ommen die vooral actief is met de in- en verkoop,

ties in kerkblaadjes en mond-tot-mondreclame zijn goede klantenbinders.

administratie en klantencontacten. „Maar de beste etalage is een be-

„80% van de grafstenen in Dronten komt van ons”, schat Michiel.

graafplaats. Daar halen mensen vaak een idee vandaan.”

„Daarnaast komt onze ervaring en familienaam in het wereldje van pas,
omdat deze branche toch sterk van een goede naam en netwerken

Van wieg tot grafsteen

afhangt. En persoonlijke binding is belangrijk, heb ik gemerkt.”

Haar man Michiel - actief met het bewerken, transporteren en plaatsen
van stenen - groeide op in de bedrijfstak. Al in 1932 startte opa in

Regionale en persoonlijke samenwerking

Kampen met Steenhouwerij Van Ommen. Onder zijn zoon groeide het

Toch laten de Van Ommens de contacten met grote landelijke uitvaart-

bedrijf uit. „Het waren gloriejaren met zeven medewerkers en soms

ondernemers voorbij gaan vanwege de te betalen provisie. Dat drijft

wel twintig stenen per week die gehakt en gebeiteld werden.” Michiel

de prijs voor de klant onnodig op, vinden de ondernemers. Liever gaat

werkte parttime in het bedrijf en bij een hogeschool als facilitair mede-

Het Ambacht in zee met regionale zelfstandige uitvaartbegeleiders,

werker. Ambitie om de steenhouwerij in 2004 over te nemen had hij

vertelt Mariska: „Net als zij vinden wij een persoonlijke, gemoedelijke

niet, waardoor de zaak in andere handen kwam.

benadering belangrijk, waarbij uiteindelijk de nabestaanden worden
geholpen bij hun wensen. Daar zit veel tijd in, maar we vinden het

Eigen werkplaats en ervaring

belangrijk dat mensen hun verhaal kwijt kunnen. Niet voor niets staan

Toch pakte Michiel in 2006 de ondernemershandschoen op. De regio

hier altijd tissues op tafel.”

Dronten bleek nog een witte vlek, dus streek de ondernemer onder de
naam Het Ambacht hier neer, vooral om de ambachtelijke manier van
werken te duiden. „Er zijn met internet zoveel andere aanbieders op
de markt gekomen; maar velen zijn slechts tussenpersoon. Bestellen in
China en hier laten afleveren, zonder enige technische vaardigheid.
Van rots tot grafmonument

Als er iets aan moet worden hersteld of bijgewerkt, lukt dat niet.” Daar

Samen met nabestaanden kijkt Het Ambacht naar de mogelijkheden van een grafsteen of

onderscheidt Het Ambacht zich in met een eigen werkplaats en veel

herinnering. Alles is bespreekbaar. Na een definitief ontwerp wordt de steen in China of

ervaring. Met oog voor de gevoelens van de klant probeert ze te

India besteld en op maat gemaakt. Meestal van natuursteen, maar materiaal als glas en

vernieuwen. Naast producten, materialen en vormen van grafstenen - en

roestvrijstaal komt op. Voor gemiddeld 2.200 euro levert Van Ommen grafsteen, dekplaat en

incidenteel een keukenblad - werkt ze momenteel aan andere markten.

betonconstructie. Eenmaal in Dronten werkt Michiel van Ommen de steen af en zorgt dat de

Eén voor gedenktekens voor huisdieren, de andere voor herinneringsarti-

juiste tekst op de steen komt. Sinds een jaar of dertig gebeurt dit met digitale ondersteuning

kelen voor gecremeerde personen.

verzorgt voor Het Ambacht met een mobiele kraan het zorgvuldige vervoer en plaatsen van

Kracht van kerkblaadjes

de steen op het kerkhof.

Al snel vond Van Ommen zijn weg, maar vanwege de tijdsinspanning
stapte Mariska in om de bereikbaarheid - zes dagen per week - te
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en door middel van zandstralen. De beitel komt er bijna niet meer aan te pas. Een stelploeg

!
T
S
N
U
IJK, K

K

Hoe vergaat het startende ondernemers in onze
regio? Starters delen hun ervaring in een serie van

www.meerpaal.nl

De Rede 80 | 8251 EX Dronten | 0321 388 770

vier. Deze keer Perry en Agnes de Moel van caférestaurant Moellies in Dronten.

Uw risico's de
baas met Univé!
Wim Vroegop, uw persoonlijke MKB-adviseur van
Univé, denkt graag met u mee over de beheersing

„LEERGELD SMAAKT NAAR MEER”

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!

PER

A DV I E S
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de
vrijblijven p
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Maa
Vroego
met Wim
afspraak

www.unive.nl

We steken er veel energie en tijd in. Tot dusver is de omzet elk jaar

den op het nieuwe Havenplein hebben gekozen. Het voordeel is hier

gestegen. Toch moeten we de kosten in de gaten houden, bijvoorbeeld

dat je onderdeel van het winkelrondje bent. Mensen weten je te vinden.

van personeel en inkoop. Enkele jaren geleden hebben we geïnvesteerd

We hebben publiek uit alle lagen van de bevolking, van personen

in een nieuwe kassa. Dat kost wat, maar heeft de efficiëntie vergroot.

die alleen even een kop koffie drinken, tot gezinnen die hier komen

We hebben wel leergeld betaald. Geen echte fouten, maar we hadden

lunchen. En men kan hier dineren of een feestje tot tachtig personen

efficiënter kunnen werken. Zo hadden we ons eerder moeten profileren

organiseren.”

met de mogelijkheid om hier prima te kunnen dineren.”

Agnes: „Zonder horeca-ervaring zijn we begonnen. We wilden zelf

Agnes: „Zowel hier als thuis hebben we het over Moellies. We vullen

nog eens iets nieuws beginnen, en de sfeer en dienstverlening van de

elkaar goed aan. Perry de contacten met leveranciers, ik bijvoorbeeld

horeca spraken ons erg aan. Helemaal in je eigen dorp waar je de

de administratie. We beginnen vaak ’s ochtends al om 7.00 uur en zijn

mensen kent. Maar we wilden ons wel onderscheiden om gasten iets

de hele week open tot 22.00 uur. Maar we hebben het er voor over,

extra’s te bieden. Daarom maken we veel streekgebonden producten

omdat het je eigen zaak is. Wel hebben we drie fulltime medewerkers

zelf, zoals onze taarten, koekjes, broodjes en frites. Het kost tijd, maar

en enkele flexibele invalkrachten. Dat werkt prima. Zo kunnen we de

het zijn onze lokkertjes, waar gasten voor langskomen.”

zondag vrij houden. Toch komen we vaak even langs om naar de live
bands te luisteren, waar we ook mee gestart zijn. Het zijn experimenten

Daar plukt ú de vruchten van!

Perry: „Sinds een half jaar ben ik gestopt met mijn parttime baan
naast Moellies. Dat betekent dus ook dat we er helemaal voor gaan.

om meer gasten te trekken. Want ondernemen is eigenlijk vooral doen.”
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Univé Midden
Bedrijvenafdeling
0527 - 63 61 61

Perry: „We zijn nog steeds blij dat we in 2006 deze locatie hier mid-

DE MEERPAAL

biddinghuizen
tel. 0321 - 33 16 49
www.hedibouw.nl

Online communicatie
is één groot feest!

KRACHTEN BUNDELEN
De Meerpaal wil meer bedrijfsevenementen in haar multifunctionele locatie laten plaatsvinden. Maar hoe
wil zij dit realiseren in een tijd waarin bijna de hele zakelijke markt in een bezuinigingsmodus staat?
Het antwoord is: krachten bundelen.

Bel voor de prachtige

CAMERA

AANBIEDING

Beleving bieden aan inhoud is de onderscheidende kracht van De

Zaal werd vervolgens omgetoverd tot lounge, het toneel tot disco en

Meerpaal. Denk hierbij niet alleen aan een productpresentatie in

op het binnenplein vonden optredens plaats. Naar aanleiding van dit

theatervorm, maar ook aan workshops, optredens en teambuildingspro-

feest heeft een aantal ondernemers de handen ineen geslagen om in

gramma’s verzorgd door CKV docenten. De Meerpaal denkt en werkt

juni een jaarlijks terugkerend evenement te organiseren in De Meerpaal:

graag mee, want de mogelijkheden zijn legio. Zoals met Rabobank

Dronten@Live.

Flevoland. Het team van Vrijwilligers Vacaturebank hielp mee met de
invulling van de vrijwilligersactie Rabobank Doet, waarna het feest

Congressen

voor de vrijwilligers en medewerkers van Rabobank Flevoland op het

De Meerpaal is niet alleen geschikt voor feesten, maar ook voor

binnenplein werd gehouden. Bij Musical Morgenland wordt niet alleen

congressen en vergaderingen. Ondertussen heeft De Meerpaal

het theater gehuurd, maar zijn ckv-docenten betrokken bij de productie

niet stil gezeten. In de bioscoopzaal werden al de film-, beeld- en

en denkt het eventsteam mee over arrangementen.

geluidfaciliteiten aanzienlijk uitgebreid. Afgelopen maand werd de zaal
aangepast. Dankzij aangepaste verlichting en nieuwe bioscoopstoelen

Gezamenlijk presenteren

is in deze ruimte een prettige ambiance ontstaan voor bijvoorbeeld een

Niet alleen De Meerpaal bundelt haar krachten. Ook ondernemers

lezing of productpresentatie.

doen dit. Zoals bij de gezamenlijke presentatie op de woonmarkt van

Laat zien dat u inbrekers in de gaten heeft!
Dat kan met (online) camerabewaking.

Dronten - 0321 745000 - info@cloud10.nl - www.cloud10.nl

Wilt u een kijkje nemen in de verbouwde bioscoop of heeft u iets te

vierden er samen groots hun jubileum. Het team van De Meerpaal

presenteren? U bent van harte welkom in De Meerpaal voor een rond-

dacht mee over de invulling van de verschillende ruimtes. De Novon

leiding en een kop koffie (tel. 0321 388 777).

Samenwerking
Deze maand zijn Slump Catering & Events uit Bant en De Meerpaal een samenwerkingsverband aangegaan. Dit heeft betrekking op de
invulling van het culinaire gedeelte bij zakelijke evenementen in De Meerpaal. Daarnaast zal het cateringbedrijf ook de feestelijke materialen
verzorgen. De ervaring van beide partijen wordt nu gebundeld en biedt diverse en aantrekkelijke mogelijkheden.
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Direct bericht bij beweging
Realtime meekijken
Wettig bewijsmateriaal

de gemeente Dronten op het binnenplein. En de firma’s Bol en Wouda

AGENDA
DONDERDAG 2 MEI
Businessborrel bij De Klink
DONDERDAG 23 MEI
Algemene ledenvergadering bij De Rede van Dronten
DONDERDAG 6 JUNI
Bestuursvergadering

COLOFON
OndernemersVereniging
De Driehoek (OVDD)

ondernemersvereniging

de Driehoek

Bestuur
Voorzitter, Herman Vermeer - herman@ovdd.nl
Vice-voorzitter, Hester Vroegop - hester@ovdd.nl
Secretaris, Paul Hetsen - paul@ovdd.nl
Penningmeester, Jan van de Wiel - jan@ovdd.nl

DONDERDAG 6 JUNI
Businessborrel bij De Rede van Dronten
VRIJDAG 21 JUNI
Ondernemersvoetbaltoernooi bij SV Urk
WOENSDAG 26 JUNI
Zomerfeest in het Colombinehuis
DONDERDAG 4 JULI
Bestuursvergadering

Henk Slump - henk@ovdd.nl
Remko Bosma - remko@ovdd.nl
Peter Dekker - peter@ovdd.nl
Anno Kuindersma - anno@ovdd.nl
Hester Vroegop - hester@ovdd.nl
Secretariaat
Trudy Stoker - info@ovdd.nl

Handel & Wandel
Uitgever
OndernemersVereniging De Driehoek (OVDD)

DONDERDAG 4 JULI
Businessborrel bij Shortgolf Swifterbant
DONDERDAG 1 AUGUSTUS
Bestuursvergadering
DONDERDAG 1 AUGUSTUS
Businessborrel bij De Klink

p/a Plantweg 17, 8256 SC Biddinghuizen
T. 0321 - 33 55 95 info@ovdd.nl
Oplage: 1.500 exemplaren
Verschijning: 4 keer per jaar
Verspreiding: ondernemers gemeente Dronten
Advertentie-exploitatie: KWOOT bv
Redactie
Jan van de Wiel, Roelof Meester en Trudy Stoker (OVDD)
Huib Veldhuijsen (gemeente Dronten)
Koos in’t Hout, Susanne Bokkers, Julius de Vries (KWOOT bv)

Uitgever en redactie verklaren dat op zorgvuldige wijze en naar beste weten

Redactieadres: KWOOT bv, Postbus 270, 8250 AG Dronten

deze uitgave is samengesteld. Uitgever en redactie kunnen niet instaan voor

T. 0321 - 32 88 88, info@kwoot.nu

de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en redactie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die

Vormgeving

het gevolg is van eventuele onjuistheden in deze uitgave. Uitgever en redactie

KWOOT bv, Arne Hemelrijk
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zijn niet verantwoordelijk voor handelingen van derden welke mogelijkerwijs
voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. Redactie heeft het recht om

Fotografie

ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te

Fotostudio Wierd

publiceren.

Ottolanderlaan 12, 8251 SB Dronten
Tel. 0321 - 31 31 35 www.vereeckenfruit.nl

ZONNEPANELEN
Met Wouda betrouwbaar investeren in de toekomst

Set van 12 zonnepanelen (incl. montage**, excl. BTW)
Verwachte opbrengst 2352 kWh/jaar, vanaf

€ 4.998,-

* In de prijzen is geen rekening gehouden met een eventuele subsidieregeling vanuit de overheid.
** Montage is exclusief de bekabeling vanaf de omvormer en eventuele aanpassingen in de meterkast.

Veilige aansluiting door vakinstallateurs

Een offerte of meer informatie?

Professioneel advies

Vul het aanvraagformulier in op de website of
bel ons voor een afspraak: 0321 - 386060

Kwalitatief hoogwaardige panelen
Gegarandeerde levensduur van 20 jaar
Voor ieder budget een pakket

Wouda Installatietechniek B.V.

Kijk op www.wouda.nl voor
meer zonnepaneel pakketten

De Noord 35

8251 GK Dronten 0321-386060

*

