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Kennis in bedrijf

voorzitter OVDD

Het nieuwe jaar is feestelijk begonnen met de
nieuwjaarsbijeenkomst bij Dorhout Mees te Biddinghuizen.
Geweldig om zoveel gasten te mogen ontvangen
en ontmoeten. Thema’s als bereikbaarheid en het
aanbestedingsbeleid waren in 2014 de agendaonderwerpen,
dat zullen ze ook in 2015 blijven.
Bereikbaarheid, ‘De passage van Dronten’, als opwaardering
van de N23 tussen Alkmaar en Zwolle. Ongelijkvloerse
aansluitingen, ovalen rotondes, in ieder geval een bereikbare
weg waar o.a.: het beroepsgoederenvervoer, de Langere
en Zwaardere Vrachtautocombinaties en exceptionele
transporten optimaal gebruik van kunnen maken. We hebben
de provincie en de gemeente Dronten vanuit de OVDD
geadviseerd het wegennet zo optimaal mogelijk aan te leggen.
Daarbij rekening houdend met het toenemend speciaal
vervoer, gezien de ontwikkelingen van het havengebied
bij Lelystad, en om een aantrekkelijk vestigingsgebied te
blijven voor de windmolenindustrie. Dergelijke aanpassingen
bieden ondernemend Dronten voordeel ten aanzien van het
vestigingsgedrag van ondernemers. Echter, hoe blijven wij dan
als Dronter ondernemers bereikbaar en vooral zichtbaar als
die weg langs Dronten gaat?
Regionale ontwikkelingen als de Floriade 2022 en de
ontwikkelingen rondom het vliegveld blijven we met
belangstelling volgen. Onze betrokkenheid, als bedrijfsleven
van Dronten, is van belang. Welke economische kansen
liggen er voor ondernemers in Flevoland dus ook in Dronten?

De Bolder 2
8251 KC Dronten
T 0321 318 318

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

Internet: www.vsomakelaars.nl
E-mail: info@vsomakelaars.nl

‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je had’, een uitspraak
van professor Jonker, die ons op de vierde dinsdag van
september meenam in zijn betoog over slimmer samenwerken
en ondernemen in de toekomst. Samen ‘anders dan anders’
organiseren. Wij als ondernemers moeten extra alert zijn op
vooral het woord ‘anders’, mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt door welke reden dan ook, moeten ‘anders’
aan de slag. Daarvoor doet de overheid een beroep op ons.

Kijk eens kritisch in uw organisatie, misschien heeft u wel
een dergelijke werkplek beschikbaar. Ruim dertig collegaondernemers gingen u inmiddels voor met ‘De Werkplek’.
Vanuit de OVDD kunnen wij onze creativiteit benutten door als
ondernemers samen te werken met de overheden. Gaat het
ons lukken ‘anders dan anders’ te organiseren en samen te
werken? De bestuurder die op de passage rijdt, of de reiziger die
gebruik maakt van de Hanzelijn. Hoe maken we bezoekers die
langs Dronten reizen per trein of via de passage, nieuwsgierig
om eens in Dronten te komen kijken?
De SEA, Sociaal Economische Agenda, Samen en Allemaal,
Sociaal Economisch Aanbesteden, als: ondernemers, overheid,
onderwijs en onderzoek blijft het de kunst om elkaar te vinden.
De dialoog aan tafel blijft een uitdaging omdat we elkaar niet
altijd verstaan, we gebruiken hiervoor graag de metafoor
van de tanker en de speedboot. Laten we blijven inzetten
op concrete resultaten, zichtbare acties in bijvoorbeeld het
aanbestedingsbeleid en in de aansluiting van het onderwijs op
de lokale arbeidsmarkt. Het motto voor 2015 is ‘Samen anders,
samen organiseren’.
Als OVDD willen we nog zichtbaarder zijn en de nieuwe
website optimaal benutten, de communicatiecommissie heeft
grootse plannen. U bent allemaal ambassadeur van onze
vereniging. Aandacht blijft voor de behoeften en noden van
u als ondernemer. Collectieve belangenbehartiging is wat we
doen en waar we voor staan. Hier zijn we goed in, dat we samen
kunnen werken met u als ondernemer, voor u als ondernemers
en door u als de ondernemers in de vereniging de Driehoek.
Ik wens u allen, namens het bestuur, een gelukkig gezond
voorspoedig en vooral ondernemend 2015 toe!

Hester
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Daarover praten zij
Meer bezoekers dan ooit! Het was even wennen,
het nieuwjaarsfeest op een nieuwe locatie, maar
we hebben ervan genoten. Een reden te meer
om tijdens de bestuursvergadering extra tijd te
besteden aan de evaluatie van dit evenement.
Maar, daarna gaat de focus weer op de rest van
het jaar. Er staan activiteiten op stapel bij de SEAgroepen en natuurlijk heeft ook de OVDD zelf
een mooi gevulde agenda in 2015. Wij hebben er
zin in. U ook?

• Monuta
Mevr. Pien Gouka
• Solvica B.V.
Dhr. M Schut

nieuwe
leden

• Volatus Uitvaart
Mevr. Verhoef van Leeuwen
• Hetuitzendbureau.nl
Dhr. R.J.J. van Doornik
• JAM marketing
Mevr. J.H. Bosma

• Switchtron B.V.
Dhr. R. van Houwelingen

• Ferdesign
Dhr. F. de Bruijn

• Elancius
Mevr. H. Vroegop-Stiksma

• Mec Museum
Dhr. D. Huisman

• Multimediale Communicatie
Mevr. A. van der Meulen

• Multi Las
Dhr. R. de Voogd

• Hydronautica
Dhr. R. Pals

• Baloonsfull-of-fun
Mevr. R. Scheper

Uitvaartkist van polderhout
Jager Uitvaartverzorging uit Dronten brengt een nieuw
assortiment uitvaartkisten van polderhout op de markt. Naast
kisten die gemaakt worden van hout van het Oosterhoffpad
nabij Biddinghuizen, kunnen nu ook kisten worden besteld van
hout uit de bossen rondom Lelystad.
Het hout gebruikt in de eerlijke Eco-lijn, is Nederlands FSC®
gecertificeerd populierenhout. De meest recente kap was in
de gemeente Lelystad. Het hout is gezaagd en gedroogd bij
een zagerij in de regio Zwolle en staat nu aan de wind in de
opslagloodsen van een kistenleverancier in Apeldoorn. Volgens
Els Jager, directeur van Jager Uitvaartverzorging: ‘Wederom
een bijzonder regionaal concept met laag CO2 verbruik, dat
beter is voor onze leefomgeving.’ Het hout uit Flevoland wordt
in Apeldoorn verwerkt tot de uitvaartkisten ‘Wind’ en ‘Luwte’ en
de nieuwste modellen ‘Horizon’ en ‘Verte’.
Een laatste stap is het bekleden van de uitvaartkisten. Dit kan
worden gedaan met natuurlijk linnen en een met maïsvezel
gevuld kussen. ‘De korte afstanden tussen de verschillende
producenten zorgen voor een zo laag mogelijke CO2 uitstoot
tijdens het transport, aldus Els Jager, ‘kortom, oer-Hollands en
Eco zoals ‘eco’ bedoeld is.’
Kenmerkend aan het Nederlandse populierenhout zijn de fraai
getekende houtstructuur en de natuurlijke grijstinten. Om er
voor te zorgen dat zoveel mogelijk hout uit de stam van de
boom daadwerkelijk voor de kisten wordt gebruikt, is niet op
kleur gesorteerd. Het gevarieerde kleurenspel, dat doet denken
aan de wolken en de wind, vormde de inspiratie voor de namen
‘Wind’ en ‘Luwte’.
Deze polderkist is op eenvoudige wijze te voorzien van een
beschildering, tekening of opschrift. Nabestaanden kunnen zo
op eigen wijze verder inhoud geven aan het afscheid. De ruimte
voor een persoonlijke benadering is passend bij de stijl van Jager
Uitvaartverzorging.

Input van het bedrijfsleven
is belangrijk
De eerste paal voor het onderwijsstation is op 5 februari de
grond ingegaan, een mijlpaal voor het Dronter onderwijs.
‘Samenwerken’ en ‘verbinden’: mooie woorden, soms sleets,
maar zelden zo toepasselijk als het gaat om de nieuwe school
voor vmbo en mbo die bij het station wordt gebouwd en die
tevens een uitdaging is voor het lokale bedrijfsleven.
De school is een samenwerking van de drie scholen die
al in Dronten actief zijn. Jantine Smit (Landstede), Marga
Molenkamp (Ichthus College) en Ingrid Klink (Almere College)
trekken de kar. Zij richten zich in het bijzonder op het lokale
bedrijfsleven. ‘Beroepsleven, dat is een betere term, want het
gaat ook om de non-profitsector,’ zegt Jantine.
Op locatie
‘Het gaat om meer dan stageplekken alleen. We willen naast
vakinhoudelijke input ook gedragskundige. Het kwartje valt bij
onze leerlingen vaak pas tijdens een stage.’ Ingrid valt haar bij.
‘Je ziet vaak dat leerlingen van gedrag veranderen als ze op
stage zijn. Werken is heel iets anders dan naar school gaan.’
Een verzoek daarom aan het beroepsleven om actief mee
te denken. ‘Een zorginstelling bijvoorbeeld vroeg ons om
stagiaires. Die hebben we en dan is het mooi om een dubbelslag
te maken. Dus hebben we afgesproken dat we ook op locatie
les gaan geven. Zo hebben zij profijt van onze docenten en
wij van de beroepskrachten. Zoiets zouden wij ook bij techniek
willen,’ zegt Jantine.

laten zien. Dat helpt ze bij het maken van een keuze voor zowel
de richting als de vervolgopleiding,’ zegt Marga.
‘Het maken van de juiste keuze is onontbeerlijk om te
voorkomen dat leerlingen ophouden met school en geen
startkwalificatie behalen,’ weet Marga. ‘Eigenlijk helpen wij hen
bij het ontdekken van hun passie. Dat is toch wat je ieder mens
gunt in het leven?’ vult Ingrid aan.
Samenwerking
Juist daarom werken de drie scholen samen in het nieuwe
gebouw. ‘Je ziet dat vooral bij de overgang van onder- naar
bovenbouw, of bij de overgang van vmbo naar mbo, leerlingen
uitvallen. Samenwerking tussen vmbo- en mbo-opleidingen zie
je steeds meer in het land. Dat ze ook daadwerkelijk in één
pand zitten, zoals straks in Dronten, is redelijk uniek,’ zegt
Jantine. Het heeft nog een ander voordeel. ‘Je kunt sneller
schakelen als een leerling een verkeerde keuze heeft gemaakt.
Je kent de leerling, overlegt onderling en maakt gebruik van
elkaars expertise. De leerling profiteert ervan. De input van het
bedrijfsleven is dan ook zeer gewenst,’ zegt Ingrid.
Bedrijven en instellingen die interesse hebben in de nieuwe
school, daar gebruik van willen maken en input willen leveren,
kunnen contact opnemen via www.nieuwbouwschooldronten.nl

Inspanning
Dit vergt inspanning van het beroepsleven, daar zijn de drie
zich goed van bewust. ‘Het vraagt om geduld want het gaat
niet alleen om de leerlingen die het makkelijk afgaat, ook
om degenen die het meer moeite kost om aan de praktijk te
wennen. Iedereen verdient een kans,’ vindt Jantine.
De eerste ervaringen zijn goed. ‘We merken dat de bedrijven en
instellingen in Dronten voor ons open staan. De nieuwe school
kent drie richtingen: techniek, zorg en welzijn en economie en
ondernemen. Vmbo en mbo werken samen in één gebouw,
zodat de opleidingen naadloos op elkaar aansluiten. Input van
het bedrijfsleven is belangrijk om te zorgen dat de overgang
ook daarna, als de leerlingen met hun startkwalificatie op zoek
gaan naar werk, naadloos is.’
‘Het is er allemaal op gericht om zo weinig mogelijk uitval te
hebben. Daarom beginnen we al in het eerste leerjaar met
‘Loopbaan leren’, waarbij we de leerlingen veel van de praktijk

bedrijfsbezoek
reserveer alvast in uw agenda:

• 25 februari - waterschapshuis lelystad
• 24 maart - solana dronten
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Woonmarkt Dronten: 18 april 2015

Bert Hermsen aangetreden als
bestuurslid OSB
Bert Hermsen, directeur van Mirliton, is toegetreden tot het
landelijk bestuur van de OSB. De Ondernemersorganisatie
Schoonmaaken
Bedrijfsdiensten
(OSB)
is
de
werkgeversorganisatie
van
de
schoonmaaken
glazenwassersbranche in Nederland. Hermsen zal zich
voornamelijk bezig gaan houden met de MKB-bedrijven in de
schoonmaakbranche.
Hermsen
eigenaar
van
Mirliton
schoonmaaken
glazenwassersbedrijf in Dronten, is met zijn bedrijf al jaren
bij de werkgeversorganisatie aangesloten en is trots op het
keurmerk. Hermsen: ‘De schoonmaakbranche is de laatste
jaren veelvuldig in het nieuws en niet altijd even positief. Het is
jammer dat slechts enkele bedrijven de hele branche in een wat
negatief daglicht zetten. Binnen ons vakgebied wordt iedere
dag heel hard gewerkt om Nederland schoon te maken en te
houden. Dan heb ik het over tientallen betrouwbare bedrijven
die beschikken over de juiste vakkennis, die goed omgaan met
hun personeel en hun belasting en premies betalen. Het was
voor ons dan ook gelijk helder dat wij direct vanaf de start van
ons bedrijf ons bij het OSB-keurmerk aangesloten hebben. Zo
weten onze klanten dat het bij ons goed geregeld is. Binnen ons
bedrijf hebben we ook ruimte en kansen gecreëerd om mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten instromen. Als
ondernemer vind ik het belangrijk dat je verder kijkt en je
maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt waar je kunt.’ Nu
is Hermsen zelf bestuurslid geworden en zal zich voornamelijk
bezig gaan houden met de MKB-bedrijven in de branche.
Hermsen: ‘Als ondernemer in het MKB denk ik dat ik onze
branche goed kan vertegenwoordigen. Er gebeurt veel en we
proberen met elkaar steeds verder te professionaliseren. Voor
gevelonderhoud zijn er bijvoorbeeld specialistische eisen met
betrekking tot milieu en veiligheid. Het vraagt veel aandacht van
ondernemers om aan alle wet- en regelgeving te voldoen. Veilig
en gezond werken op hoogte in de glazenwassersbranche en
goed vakonderwijs zijn enkele speerpunten. We willen met
elkaar kwaliteit leveren en ondernemers die aangesloten zijn bij
het keurmerk leveren die kwaliteit zeker. Iedere opdrachtgever
kan dankzij het keurmerk zien waar deze ondernemingen aan
voldoen. De schoonmaakbranche
is altijd in beweging en vereist
voortdurende vakkennis van
ondernemers en medewerkers.
Dat maakt het uitdagend om in
te werken en wat mij betreft,
verdient het zeker meer positieve
aandacht. Daar lever ik graag
mijn bijdrage aan.’

Mark Academy beste opleider
Op 18 december is MARK Academy voor Leefstijl,
onderneming uit Biddinghuizen, in haar categorie uitgeroepen
tot Beste Opleider van Nederland (kleine opleiders). Hiervoor
beoordeelde het Nederlandse publiek opleidingsinstituten op
inhoud, trainers en organisatie & contact. MARK Academy
scoorde zeer hoog op de praktijkgerichtheid en de overall
kwaliteit van haar programma’s, de innovatieve visie,
deskundigheid en passie van haar docenten en het sterke
persoonlijke contact met haar cursisten.
In totaal brachten bijna 7000 cursisten van 143 opleiders een
stem uit. De prestigieuze awards voor opleidingsinstituten
werden op 18 december 2014 uitgereikt in het NBC in
Nieuwgein. Deelnemers beoordelen de opleidingen, trainingen
en vitaliteitsprogramma’s van MARK structureel van hoog
niveau (9 gemiddeld). ‘MARK Academy is een gespecialiseerd
en innovatief opleidingsinstituut dat inhoudelijk zeer goed
aansluit bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen
rondom het thema vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
van medewerkers, met deskundige en zeer betrokken
trainers. De integrale aanpak van MARK zorgt ervoor dat
vitaliteitsvraagstukken binnen organisaties diepgaande en
duurzame resultaten opleveren.’

Kunstcadeaushop.nl
Dat opvallende en uitgesprokene komt ook terug in de kunst
en design die Aan de Amstel aanbiedt in hun webshop,
kunstcadeaushop.nl. “Boeken, food gifts, gadgets en originele
(kunst)cadeaus, mensen geven hun vrienden, kennissen en
relaties steeds vaker een cadeau met een verhaal.”

Op zaterdag 18 april 2015 organiseert de gemeente
Dronten van 10.00 tot 16.30 uur de Woonmarkt 2015
in De Meerpaal in Dronten. Op deze gratis woonmarkt
kunnen bezoekers zich breed oriënteren op de Drontense
woningmarkt. De Woonmarkt krijgt dit jaar een speciaal
sausje, gericht op duurzaamheid.

Galerie in New York
Met drie vestigingen in Dronten, Amsterdam en New York is
Aan de Amstel actief met het promoten van kunst van zowel
opkomende als gevestigde kunstenaars. In maart opent Leene
het kantoor in New York. De focus ligt op hedendaagse
fotografie. De galerie neemt regelmatig deel aan kunstbeurzen
in Bazel, New York, Los Angeles en Miami.

Wat vinden bezoekers op de woonmarkt?
Op de woonmarkt in De Meerpaal vinden bezoekers
informatie over wonen en het woningaanbod in de
gemeente Dronten. Verschillende partijen zullen
zich presenteren zoals onder andere: de gemeente
Dronten, ontwikkelaars, Oost Flevoland Woondiensten,
makelaars, banken en hypotheekadviseurs. Het plein
aan De Rede (aansluitend aan De Meerpaal) wordt die
dag deels ingericht als ‘Duurzaamheidsplein’. Hier wordt
informatie verstrekt op het gebied van duurzaam bouwen
en wonen over zonnepanelen en isolatiemogelijkheden.
Op het overige deel van het plein aan De Rede vindt
een preuvenement plaats, georganiseerd door de
werkgroep Fairtrade, waarbij men diverse biologische
streekproducten kan proeven.
Workshops
Op de Woonmarkt kunnen bezoekers ook deelnemen aan
diverse workshops en lezingen met onderwerpen zoals
de Duurzaamheids- en starterslening en de Energielabels.

Galerie Aan de Amstel sterke
stijging online aankopen

Duurzaam Dronten
In 2008 heeft de gemeenteraad van Dronten er unaniem
voor gekozen om ‘millenniumgemeente’ te worden.
Deze bestuurlijke ambitie maakt het mogelijk om juist
op lokaal niveau, met elkaar, een bijdrage te leveren aan
de verbetering van mondiale problemen door te werken
aan een duurzame samenleving in de gemeente Dronten.
Na het raadsbesluit in 2008 zijn er op tal van terreinen
initiatieven ontplooid op het gebied van duurzaamheid en
andere millenniumdoelen. Zo is de gemeente Dronten
sinds 2001 Fairtradegemeente en kunnen woningbezitters
gebruik maken van een Duurzaamheidslening om hun
huis energiezuiniger te maken.

Steeds meer klanten kopen kunstwerken en
kunst- en designcadeaus online. Dat constateert
eigenaresse Petra Leene van kunstuitleen en galerie
Aan de Amstel in Dronten. Ook de internationale
belangstelling voor werken die de galerie in collectie
heeft, neemt een enorme vlucht. Aan de Amstel is
elke zaterdag open en op afspraak. Klanten halen
hun aangekochte werken of cadeaus zelf af of laten
deze kosteloos bezorgen.
In 2011 werd Leene door de Kamer van Koophandel GooiEem- en Flevoland uitgeroepen tot Ondernemer van het
Jaar. Door deze titel heeft Aan de Amstel de stap naar het
buitenland gezet waardoor de internationale Amstel Gallery is
ontstaan. Na ruim tien jaar ondernemen heeft Amstel Gallery
een eigen klantenkring opgebouwd en steeds meer nationale
en internationale kunstenaars willen zich aansluiten. “De
werken in onze galerie moeten spraakmakend zijn en altijd een
boodschap overbrengen. Op mijn manier wil ik de wereld zo
een stukje mooier maken,” vertelt de eigenaresse.

businessborrel
reserveer alvast in uw agenda:

• 5 maart - de rede in dronten
• 2 april - shortgolf in swifterbant
• 7 mei - restaurant de klink in biddinghuizen

Meer weten?
Meer weten over de Woonmarkt of ideeën om het
duurzaamheidsthema nog verdere invulling te geven?
Neem dan per email contact op met Atty Aalberts van de
gemeente Dronten, a.aalberts@dronten.nl.
Tot ziens op de Woonmarkt Dronten 2015!
www.Dronterland.nl
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OVDD Nieuwjaarsbijeenkomst
Groot was de opkomst op het OVDD-Nieuwjaarsfeest bij
Dorhout Mees. Het grote gissen over wie de Onderneming
van het Jaar zou worden, was tijdens de koffie al het gesprek
van de dag. Iedere ondernemer had zo zijn eigen reden voor
zijn favoriet. Op Twitter was ’s middags al te zien dat er een
heuse DWDD-opstelling was gebouwd. Dat leverde positieve
geluiden op tijdens de koffie.

De Drieslag 25 · 8251 JZ Dronten · 085 - 40 17 895 · info@faircollect.nl · www.faircollect.nl

Meer DaN
groeN alleeN

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

www.fotostudiowierd.nl

Eenmaal in de zaal sprak voorzitter Hester Vroegop de leden toe.
Zij benadrukte nog eens dat deelname aan het Flevopenningengala
niet meer aan de orde is. Na de toespraak schoof Hester aan
als tafeldame bij presentator van dienst Harko Boswijk. Samen
spraken zij met de genomineerden en wethouder Piet Bleeker.
De genomineerden kregen de kans om de werkwijze van hun
bedrijf toe te lichten. Uiteraard mochten zij ook vertellen waarom
zij de ideale winnaar zouden zijn. Tussendoor was de Drontense
singer/songwriter Wyke van Weelden te horen. De speciaal
‘ingehuurde’ Nico Dijkshoorn, (Jan-Willem Peters) kreeg onder
meer de lachers op zijn hand toen hij zijn rit vanuit de Randstad
naar Dronten beschreef.
Dan eindelijk tijd voor de bekendmaking van de winnaar.
Juryvoorzitter Marco Schepel mocht de prijs doorgeven aan de
volgende ondernemer. Gé Groenenboom gooide van blijdschap
zijn armen in de lucht toen hij de naam van zijn bedrijf hoorde.
De veelzijdigheid van Gicom werd geprezen door de jury.
Gicom draagt in 2015 de titel Onderneming van het Jaar van de
gemeente Dronten. Tijdens bedankspeech van dochter Monique,
werd ondernemer Groenenboom wel even emotioneel.
Terwijl de familie Groenenboom poseerde voor de pers werden
het buffet en de bar geopend voor de gasten. Het was een leuke
avond waarop de bezoekers onder het genot van alle hapjes en
drankjes gezellig met elkaar konden praten.

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

vrij spel voor de beleving

Donkergroen Dronten De Linge 30 - Postbus 184 - 8250 AD Dronten
T (0321) 31 45 40 - info.dronten@donkergroen.nl - www.donkergroen.nl
Kijk voor onze locaties in Nederland en België op www.donkergroen.nl
en www.donkergroenbelgie.be

Kijk op pagina 18 en 19 voor een impressie van deze avond

profiel
Remco Bosma

Remko Bosma, directeur van Wouda Installatietechniek, vindt
lid zijn van een ondernemersvereniging de gewoonste zaak
van de wereld. ‘Als je samenwerkt en de krachten bundelt,
sta je sterker.’ Het bedrijf is dan ook al vanaf het begin lid.
‘De OVDD wordt echt gehoord en als individuele ondernemer
moet je dat nog maar afwachten. Toen Herman Vermeer mij
belde met de vraag of ik in het bestuur wilde, heb ik daar niet
lang over na hoeven denken. Als bedrijf hebben wij belang
bij een goede lokale belangenbehartiger en dan wil ik daar
ook een bijdrage aan leveren.’ Remko zit namens de OVDD
bij het overleg over het Hanzekwartier. ‘Die ontwikkeling
gaat veel te langzaam. De bedrijvigheid moet plaats maken
voor woningbouw, maar mede door de economische stilval
staat het op een heel laag pitje. Het is echter wel van
belang dat de ondernemers hun boterham kunnen blijven
verdienen. We willen het leefbaar houden en ruimte bieden
aan nieuwe ontwikkelingen.’ Ook zit Remko namens de
ondernemersvereniging in de brancheadviescommissie
van de gemeente. ‘Dronten onderscheidt zich met een
dergelijk orgaan. De commissie adviseert bij niet eenduidige
vraagstukken rond de detailhandel. Dat kan gaan om een
vestigingsaanvraag of een verzoek tot handhaving. In beginsel
moet detailhandel in de centra plaatsvinden.’

‘De gemeente mag scherper zijn op
het gunnen aan lokale bedrijven’

‘Inspelen op de veranderende vraag van de consument is
een zaak van de detaillist, die moet zorgen voor beleving. De
verantwoordelijkheid voor eventuele oneerlijke concurrentie
vanaf bedrijventerreinen ligt breder. Als je het niet regelt, krijg
je leegstand in de centra en daar zit niemand op te wachten.
Soms kom je tot een advies waarin je mooie initiatieven aan
gemeentedeuren voorbij laat gaan en dat is wel eens lastig. In
Dronten doen we het qua bewinkeling helemaal niet zo verkeerd;
zeker in vergelijking met omliggende centra hebben wij een mooi
en goed gevuld winkelhart.’ Remko hoeft niet lang na te denken
over de vraag wat hem momenteel als ondernemer bezig houdt.
‘De gemeente mag scherper zijn op het gunnen aan lokale
bedrijven,’ vindt hij. ‘Het aanbesteden kan beter; aanbesteden in
kleinere percelen helpt het MKB. Niet alleen de gemeente, maar
ook het lokaal bestuur kan een lans breken binnen projecten
als de Floriade en Lelystad Airport. Een mooi voornemen voor
2015.’ •
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Wij lopen wél warm
voor uw administratie
regelt het

‘Bea geniet van haar
gedisciplineerde vrijheid’

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

Houtwijk 63c
8251 GD Dronten
www.bohmerproject.nl
info@bohmerproject.nl
0321 - 314 987

INTERIEURBOUW
ONTWERP & REALISATIE
Zalencentrum Open Hof

De Bibliotheek voor Ondernemers
bestaat uit een activiteitenaanbod speciaal voor
ondernemers om zichzelf te ontwikkelen en te laten inspireren. Kijk op flevomeerbibliotheek.nl/ondernemers voor
het nieuwe aanbod.

Maatwerk kastenwand

Sfeervolle keuken

Winkelinrichting, Projectinrichting, Horeca,
Particulieren woonhuizen, Gezondheidszorg,
Kantoorinrichting, Turnkey projecten.

Bea Mantel werkt als office manager
op afstand voor diverse bedrijven en
verenigingen. ‘Ik ben gevraagd door mijn
eerste klant om voor mijzelf te beginnen,
een behoorlijk luxe positie. Al tien jaar
ontlast en ontzorg ik mijn opdrachtgevers.
Ik verzorg het agendabeheer, maak
notulen en houd de mailbox bij. Ik heb
geen seconde spijt gehad van de keuze
om voor mijzelf te beginnen!’
‘We woonden nog niet zo lang in Dronten
en ik was op zoek naar een baan. Toen werd
ik benaderd om secretariële ondersteuning
te leveren bij een bedrijf waarbij iedereen op
afstand werkte. Zo is Bea’s Virtueel Office
geboren. Alles wat ik betaald en onbetaald
had gedaan, kwam in die functie ineen.
Mond tot mond reclame zorgde voor meer
klanten.’ Bea is ook vrij snel lid geworden
van de OVDD. ‘Belangenbehartiging vind
ik erg belangrijk. Ook houd ik van lokaal
ondernemen. Ik heb landelijke klanten, maar
werk graag lokaal. Netwerken past bij mij
en ik ben lid van zeker vijf verschillende
verengingen om te netwerken, of waar we
opdrachten kunnen verdelen. Zo ben ik lid
van het notulistenoverleg. Als ik een keer
niet kan, schuif ik de klus door. Zo weet de
opdrachtgever dat hij altijd kwaliteit krijgt,
ook als ik een keer niet kan.’
FLEXIBEL
Bea weet niet lang van te voren hoe haar
werkdag of –week er uit ziet. ‘Flexibiliteit is
mijn grote kracht. Ik ben snel beschikbaar
en inhoudelijk ben ik ook heel flexibel.

Bedrijven of verenigingen bedenken op
het laatste moment dat ze een notulist
nodig hebben. Als ik kan, garandeer ik ook
binnen 48 uur de notulen.’ De ene keer
mailt Bea namens bedrijf X en 2 minuten
later is ze Bea van bedrijf Y. ‘Twee tot drie
keer per dag bekijk ik de diverse mailboxen.
Ik vind het leuk om voor verschillende
soorten bedrijven te werken en doe dat
ook; van logistiek adviseurs tot fruittelers.
Brancheverenigingen behoren ook tot
de opdrachtgevers. Het werk dat wordt
gevraagd, is heel verschillend. Zo beheer ik
ook social media voor een aantal klanten.’
GEDISCIPLINEERDE VRIJHEID
Sinds twee jaar is haar virtuele kantoor
niet meer thuis gevestigd. ‘Ik wilde
professionaliseren. Nu heb ik een betere
scheiding tussen werk en privé. Daardoor
werk ik effectiever. Als ik de deur dichttrek,
is het klaar.’ Het kantoor kwam niet op het
allerbeste moment. ‘Ik werd vlak daarna
wegbezuinigd bij een aantal klanten.
Mensen denken dat ze het werk zelf kunnen
doen, maar dat is niet zo hoor. Nu trekt de
business weer aan. Heel even heb ik met
de gedachte gespeeld om weer parttime in
loondienst te gaan. Mijn onafhankelijkheid en
zelfstandigheid zijn mij echter te lief. Ik vind
het ondernemerschap één van de betere
beslissingen in mijn leven. Gedisciplineerde
vrijheid noem ik dat. Ik word niet geacht om
om negen uur op kantoor te zijn, maar wel
om mijn werk goed en op tijd af te leveren.
Die afwisseling maakt het voor mij zo prettig.
Dit wil ik echt nog jaren doen. •

bedrijf
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Milieubewust

Milieubewust werken, is Bea met de
paplepel ingegeven. ‘Mijn ouders
komen van een agrarisch bedrijf en
stonden dicht bij de natuur.
Ik profileer mij nu een jaar of vier als
groene secretaresse. Het levert nog
weleens verbaasde gezichten op als
ik met de trein kom, maar werken in
de trein is juist prettig.
Ook heb ik een papierloos kantoor.
De lokale schijf van mijn computer
beschouw ik als mijn kladblok. Ik
heb alles in de cloud als back-up.
Mijn computer crashte onlangs. Ik
was maar één bestand kwijt, wat
een rust geeft dat zeg!’
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‘We houden
graag alles
in eigen
hand’
Bernard de Haan en zijn zoon Daniel runnen samen Efesto Lasbedrijf in
Biddinghuizen. ‘Wij zijn een uit de krachten gegroeid dorpssmidje,’ grapt
De Haan senior. Hij wil intussen graag een stapje terug doen. ‘Gemiddeld
werk ik 60 uur in de week. Mijn vrouw zou een 40-urige werkweek ook wel
waarderen.’ Ook De Haan junior maakt veel uren op de zaak. ‘Het werk geeft
zoveel bevrediging dat het echt geen straf is.’

Efesto, de naam komt van de Griekse
mythologische god van de smederij, breidt uit.
Naast het pand wordt een grote bedrijfshal
gebouwd zodat er straks drie keer zo veel
werkruimte is. Dat het bedrijf zo groot
zou worden, had Bernard niet gedacht.
‘Die eerste zeven jaar stelden eigenlijk
niet heel veel voor. Ondernemen was niet
mijn eerste keuze en ik zie mezelf op de
eerste plaats als een goed vakman. Als
ik had geweten wat ondernemen allemaal
inhield, zou ik het wellicht niet gedaan
hebben. De laatste tijd op die woonwerkgemeenschap was koud en eenzaam.
Ik zat op 60 m2 met een petroleumkachel;
als ik ’s morgens begon was het binnen en
buiten dezelfde temperatuur. Het laatste
jaar had ik zelfs geen toilet. De vrijheid en
de liefde voor het vak hielden mij op de
been. Iets moois maken voor de klanten
is nog steeds onze filosofie. Ik heb een
broertje dood aan regelgeving, maar we
hebben er wel mee te maken. De laatste
jaren is het wel heel erg geworden; nu
zit ik meer op kantoor dan dat ik in de
werkplaats ben.’
KLANTTEVREDENHEID
Het duo heeft geen vaste werkverdeling.
De heren werken allebei zowel op kantoor
als in de werkplaats. Toch is er qua werk
een klein verschil. Bernard lacht: ‘Daniel
doet het moderne werk, hij maakt de
tekeningen met autocad. Tekenen op de
computer is te modern voor mij. Samen
met mijn ouderwets vakmanschap is het
een gouden formule.’ Daniel kijkt er niet
naar uit dat zijn vader minder uren gaat
draaien. ‘Als mijn vader minder gaat doen,

moet ik meer op kantoor en ook ik sta
liever in de werkplaats. We houden graag
alles in eigen hand want we maken dingen
die uniek zijn. Vaak zijn dat eenmalige
klussen soms hele kleine.’ Bernard vertelt
dat hij onlangs een man uit Lelystad heeft
geholpen. ‘Meneer had een breuk in zijn
relaxfauteuil. Natuurlijk wilde ik die voor
hem lassen voor mij is dat vijf minuten
werk en hem kost het vijf euro. Vertelt
deze klant dat hij eerst vijf bedrijven
in Lelystad heeft gebeld die het geen
van allen wilden doen. Zo’n dure stoel
weggooien is zonde en een verspilling
van het materiaal. Van zo’n klus word je
niet rijk, maar het geeft wel voldoening.’
Deze klantvriendelijke instelling zorgt voor
werk. ‘Een aannemer kwam staal halen
voor een verbouwing, die man zag mij een
rollator lassen en gunde ons daarom de
omzet,’ zo vertelt Bernard.
LOKAAL WERKEN
Daniel werkt nu tien jaar in het bedrijf
van zijn vader terwijl hij eerder van plan
was om vormgever te worden. ‘Ik riep
altijd dat ik veel geld ging verdienen.
Toen bleek ik toch erfelijk belast en ben
mij om gaan scholen. Met dit werk ben
ik erg gelukkig. Veel van ons werk is
aan de bouw gerelateerd, ook werken
we voor de industrie en de landbouw.
Bij Walibi doen we bijvoorbeeld veel
voor de veiligheidsvoorzieningen. Daar
wordt veel geld aan besteed, maar dat
zien de bezoekers niet altijd. Dat maakt
ons niet uit. Voor ons is het belangrijkste
dat we goede service leveren en een
mensenbedrijf zijn.’ •
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Woon-werkgemeenschap

Bernard de Haan kwam in
1983 in de eerste Nederlandse
woon-werkgemeenschap
wonen. In Biddinghuizen begon
hij zijn bedrijf Efesto in het
barakkenkamp van de Rijksdienst
IJsselmeerpolders.
‘Er zaten onder meer een
drukkerij, bakkerij, meubelmaker
en een natuurvoedingswinkel.
Die gemeenschap heeft tien jaar
bestaan. Het barakkencomplex
is in 1992 gesloopt. Dat was
het eerste dat in Biddinghuizen
gesloopt werd.’
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‘Spreken is goud’
de

Kantoorbeplanting

columnist

Bloemenabonnement
Relatiebloemwerk

Het Ruim 39 | 8251 EL Dronten | Tel. 0321-315723 | Fax: 0321-318022
info@anemoon.nl | www.anemoon.nl

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

www.shortgolf.nl

Altijd, overal en veilig toegang tot uw gegevens!

Bel voor een afspraak
0321—386230
of mail
sales@flevoict.nl

?

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

En óf de wegen donker waren op vrijdag 9 januari. Mijn
tweede OVDD-Nieuwjaarsfeest en deze keer niet in De
Meerpaal, maar bij Dorhout Mees aan de Strandgaperweg
in Biddinghuizen. Of, nou ja, in Biddinghuizen… het ligt
er een kilometer of zeven achter. Even wennen voor de
Drontenaren die vorig jaar soms lopend of op de fiets
richting feest konden. Ik had dan ook verwacht dat er wel
wat bezoekers zouden afhaken omdat de fiets ze op een
avond als deze nader aan het hart ligt dan de auto.
De ontvangst was in ieder geval even hartelijk als vorig jaar
en na het schudden van een rij handen, kon ik dan eindelijk
de zaal betreden. Sfeervol ingericht en verrassend genoeg
vol mensen. De stroom bezoekers bleef maar doorgaan en er
kwam een moment dat ik dacht dat het niet meer zou passen.
De zaalwachten gingen naarstig op zoek naar ruimte en met
het openen van twee deuren was die gevonden. Goed, het
zou dus toch wat drukker worden dan ik had gedacht en
blijkbaar is die fiets toch wat minder belangrijk dat het feest.
Twee koppen koffie en heel wat handen later werden we een
zaal verder gedirigeerd. Ik zocht een stoel niet te ver van de
tafel in het midden en keek toe hoe de zaal veranderde in
een soort instant-TV-studio. Met tafelgasten, schitterende
muziek, toespraken en filmpjes van de genomineerden voor
Onderneming van het jaar bleek het een verrassend leuke
setting. Ik zakte nog wat verder achterover in mijn stoel en
liet de onderwerpen tijdens deze DWDD-variant rustig over
me heen komen. Al speculerend over wie van de drie de prijs
in ontvangst mocht nemen, droomde ik van een tijd waarin
mijn eigen bedrijf groter zou groeien en ik zelf aan deze tafel
zou zitten. Natuurlijk zou mijn personeel meegaan en mij steun
geven. En met veel trots en alle dank voor mijn mensen zou ik
dan zeggen dat we het als team gedaan hadden en zo’n leuk
bedrijf hadden opgebouwd. Gezamenlijk zouden we dan ook
de bokaal in de lucht houden en lachen naar de toegesnelde
fotografen…

Ik schrik op uit mijn overpeinzingen bij de eerste woorden van
de ingevlogen Nico Dijkshoorn. Met een kritisch gefrustreerd
stemgeluid, waarvan ik dacht dat alleen de echte Dijkshoorn
dat kon, schetst columnist Jan-Willem Peters een beeld van
een ver afgelegen Dronten. ‘De donkere Sahara van de zwarte
klei’. Geniale vondst. Hier staat een columnist. Hij heeft de
volledige aandacht van de toehoorders, die met iedere zin meer
geamuseerd kijken. Ik zie mensen elkaar lachend aanstoten als
de rollercoaster van emoties een volgende ronde ingaat. In een
sneltrein van woorden en woordvondsten, maar steeds op die
scherpe toon, wordt naar een climax toegewerkt. Het applaus
dat volgt is oprecht en klinkt lang na in mijn oren. Ook ik
applaudisseer alsof mijn leven ervan afhangt. Mooi gesproken
en toch heel anders dan een geschreven column zoals deze.
Misschien wordt het tijd dat ik mijn pagina in dit ondernemersblad
ter beschikking stel aan columnist Dijkshoorn/Peters. Maar dan
heb ik er wel een (hopelijk uitvoerbare en betaalbare) wens bij:
het wordt een pagina zonder tekst. In de Handel en Wandel zult
u dan op deze plaats een ingesealde memorystick vinden. Met
hierop ieder kwartaal een video met een gesproken column
van onze eigen Dijkshoorn. Peters heeft laten zien dat spreken
meer kan zijn dan het spreekwoordelijke zilver. Bij hem blijkt dat
goud met een platina randje.
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‘Hergebruik
in de
procesindustrie
is toenemende
noodzaak’
In de tijd dat Rick Soepenberg met Surplus Select startte, rustte er nog een
taboe op de aankoop van tweedehands machines. Fabrikanten en importeurs
zaten niet op zijn initiatief te wachten. Inmiddels benaderen ze hem voor
de meest uiteenlopende apparaten. Hij koopt kwalitatief hoogwaardig rvsmateriaal in en biedt dat schoon en indien nodig gereviseerd aan. Dankzij een
snelle levertijd en een professionele marketingstrategie wordt hij wekelijks
door tientallen bedrijven benaderd en is het taboe zo goed als verdwenen.

Rick Soepenberg realiseerde zich, toen hij
in loondienst was bij een multinational, dat
hij liever voor zichzelf wilde beginnen. Zijn
vader die het familiebedrijf Soepenberg
Fourages runde, verkocht na de verkoop
van de zaak tanks van brouwerijen aan
ondernemers in de agrarische sector. Dat
inspireerde Rick en juist daardoor kwam
hij op het idee om industriële machines
van roestvrij staal, rvs, op de markt te
zetten onder de naam Surplus Select. Dat
heeft hem geen windeieren gelegd.
Vanuit huis begon hij in 2001 als makelaar
in gebruikte machines. Vraag en aanbod
hield hij bij in een database, later is daar
de website aangekoppeld. Om contact te
onderhouden met zijn klanten stuurde hij
voorraadlijsten rond en ging hij opkopen.
De handel liep zo goed dat hij besloot om
opslagruimte in Swifterbant te huren. Het
dorp ligt centraal en daarnaast bewaart
Rick goede herinneringen aan zijn jeugd
in het Swifterbantse. Zijn klantenbestand
groeide gestaag, werd internationaler
dus verdere professionalisering lag voor
de hand. Er moest een nieuw, eigentijds
pand komen en dat heeft hij aan de
Onderstroom laten bouwen.
EFFICIËNT WERKEN
Vanaf dag één werkte hij zo efficiënt
mogelijk en al die jaren deed hij dat zonder
personeel; inmiddels gaat het zo goed dat
hij wel moet uitbreiden. Hij is op zoek naar
een medewerker die kan laden, lossen,
machines schoon kan maken en kleine
reparaties kan uitvoeren.
Kennis en energie heeft hij gestopt in
de automatisering, hij brengt processen

in kaart en heeft software op maat laten
maken en dat blijkt rendabel. Offertes
maakt hij in een paar muisklikken. ‘Foto’s
en een link naar de website met meer
productinformatie worden automatisch
ingevoegd. Goede informatie vooraf leidt
tot tevreden klanten. Velen komen niet
eens meer naar het bedrijf, maar bestellen
direct hun tanks en machines voor
de opslag en bewerking van poeders,
granulaten, slurries of vloeistoffen. Mijn
klanten zijn tevreden. Flexibiliteit heeft
de toekomst. Daarom blijf ik demontage,
transport en revisies uitbesteden.’
KERNGROEP BEDRIJVENTERREINEN
Sinds vorig jaar zit Soepenberg
namens de OVDD in de kerngroep
Bedrijventerreinen. ‘We moeten allemaal
ons steentje bijdragen. Samen letten we
op de uitstraling, de veiligheid en een
groene omgeving. Door korte lijnen met
de gemeente zijn we in een vroeg stadium
op de hoogte van elkaars wensen en
dat werkt.’ Ondernemers uit Swifterbant
weten Rick te vinden en benaderen hem
met de meest uiteenlopende vragen;
bijvoorbeeld over gestolen trekkers, of
met de vraag of er een hek om delen
van het terrein of om het hele terrein
moet worden geplaats. Daarvoor zoekt
hij contact met ondernemers op andere
industrieterreinen. ‘Wij hoeven het wiel
niet opnieuw uit te vinden, maar door
kennis te delen komen we verder. Het
is prettig om bedrijven in mijn directe
omgeving beter te leren kennen. Het komt
zelfs steeds vaker voor dat wij van elkaars
expertise gebruik maken.’ •
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Verantwoord ondernemen

‘Hergebruik van machines in de
procesindustrie is duurzaam en is
toenemende noodzaak. Het hoort
inmiddels bij maatschappelijk
verantwoord ondernemen. De
machines worden op de markt
gebracht omdat er fusies zijn of
omdat fabrieken omgebouwd
worden. Melkpoedermachines
van FrieslandCampina staan nu
bijvoorbeeld in een koffiefabriek,
bij een kunststofproducent en
een bedrijf waar ze eiwitten uit
dierlijk afval winnen. Machines
worden branche-overschrijdend
in de markt gezet. ‘Volhouden als
je ervan overtuigd bent dat er een
markt is, want dat heeft tijd nodig.
Niet alleen om bekendheid te
krijgen, ook om een netwerk op
te zetten.’
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thema
Op 1 oktober 2012 werden de strak voorgeschreven regels voor besloten
vennootschappen ingrijpend gewijzigd met de Wet Vereenvoudiging en Flexibilisering
BV-recht, in de wandelgangen ook wel de Flex BV genoemd.

A sbestsanering
tot Z onne-energie

van

“Wij zijn er als u ons nodig heeft”

TE HUUR!

Weevers Zeewolde b.v.
Landbouwweg 48
3899 BG Zeewolde
tel. 036 - 522 15 71
zeewolde@weeversbv.nl

en andere notariële zaken
notariskantoor mr m.m. de wilde de ligny

Notarieel

Gebleken is dat de Flex BV vooral populair is geworden onder
ZZP’ers en kleine MKB-ers. De belangrijkste wijziging is het
vervallen van het vereiste startkapitaal van € 18.000,00 en de
bankverklaring die vooraf moest worden afgegeven. Hierdoor
duurde het minstens twee weken voordat een BV kon worden
opgericht. Nu dat is afgeschaft, kan een simpele BV tegenwoordig
al binnen twee dagen worden opgericht. Vooral starters, die geen
behoefte hebben aan een groot startkapitaal en bijvoorbeeld
slechts een laptop en een website nodig hebben, kunnen een
BV oprichten met bijvoorbeeld 1 aandeel van nominaal € 1,00.
Ook biedt de nieuwe wet beduidend meer vrijheid om de inhoud
van de statuten te laten aansluiten bij de soort onderneming
die men drijft en de specifieke wensen van de ondernemer. Zo
kunnen verschillende soorten aandelen worden uitgegeven,
zoals aandelen zonder stemrecht of zonder winstdeling.
Deelnemen in andere bedrijven gaat daardoor makkelijker. Het
biedt ook de mogelijkheid om investeerders in een BV te laten
participeren door aan hen stemrechtloze aandelen uit te geven.
De ondernemer behoudt hiermee de zeggenschap in zijn BV.

www.SOLENTUS.nl

Weevers Swifterbant b.v.
De Poort 24
8255 AA Swifterbant
tel. 0321 - 32 12 24
swifterbant@weeversbv.nl

de flex bv

Te gebruiken als bedrijfsunit, berging
of winterstalling. Handig voor tijdelijke
voorraad, opslag, archivering.

18 m2 €125,- • 21 m2 €145,per maand en excl. btw.

www.flevoboxx.nl • tel.: 0321 - 330608

Een BV biedt verschillende voordelen ten opzichte van een eenmanszaak of een VOF. Het belangrijkste voordeel is dat de ondernemer met een BV in principe privé niet aansprakelijk is. Daarnaast is een bedrijfsoverdracht bij een BV makkelijker te regelen.
De aandelen, die de waarde van het bedrijf vertegenwoordigen,
kunnen namelijk stukje bij beetje worden overgedragen. De Flex
BV bracht echter ook nieuwe verplichtingen met zich mee. Zo
mogen aandeelhouders niet meer zelfstandig een besluit tot dividenduitkering nemen. Tegenwoordig moet het bestuur expliciet
goedkeuring verlenen aan elke uitkering van dividend. Hiertoe
zal het bestuur moeten nagaan of de BV na de winstuitkering
nog aan haar verplichtingen kan blijven voldoen (uitkeringstest).
Blijkt achteraf dat ten onrechte goedkeuring is verleend, dan kunnen de bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.
Aandeelhouders kunnen eveneens onder omstandigheden aansprakelijk worden gesteld tot terugbetaling van het bedrag dat
zij ontvangen hebben. Deze wettelijke verplichting van de uitkeringstest geldt trouwens tevens voor bestuurders van BV’s
die vóór oktober 2012 zijn opgericht. Ook fiscaal kan een BV
aantrekkelijker zijn dan een eenmanszaak. De belastingdruk bij

een ondernemer met een goed draaiende eenmanszaak is al gauw
52%. Wordt de onderneming in een BV gerund dan is ‘slechts’ 2025% aan vennootschapsbelasting verschuldigd. Wat de directeur
grootaandeelhouder (DGA) vervolgens aan winst uit zijn BV haalt,
is belast met 25%. Bovendien hoeft de DGA over zijn salaris geen
premie volksverzekeringen af te dragen.
Aandeelhouders van BV’s die vóór oktober 2012 zijn opgericht,
kunnen ook profiteren van de wetswijziging. Nu het startkapitaal
is afgeschaft, kan bij alle ‘oude’ BV’s dit startkapitaal, dus circa
€ 18.000,00, belastingvrij aan de aandeelhouder worden uitgekeerd middels een kapitaalvermindering. Agio kan, na omzetting
in aandelenkapitaal, eveneens middels kapitaalvermindering belastingvrij aan de DGA worden uitgekeerd. Ook de huwelijkse voorwaarden en het testament van de ondernemer dienen in verband
met wetswijzigingen en veranderingen in persoonlijke omstandigheden regelmatig tegen het licht te worden gehouden. Het zijn bij
uitstek tools waarmee zowel de heffing van inkomstenbelasting
als erfbelasting bij overlijden zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Tenslotte zou iedere ondernemer onder ogen moeten zien,
dat hij - al dan niet tijdelijk - geestelijk en/of lichamelijk kan worden
uitgeschakeld. Denk aan een hersenbloeding, een ernstig ongeluk of een slopende ziekte. Heeft de ondernemer niets geregeld,
dan dient zijn vermogen door de rechter onder bewind te worden gesteld. Zelfs wanneer de ondernemer in gemeenschap van
goederen is gehuwd. Een onderbewindstelling vergt niet alleen
kostbare tijd; de ondernemer moet ook maar afwachten onder
wiens bewind hij wordt gesteld. Zou de rechter uitgerekend de
zoon met een gapend gat in de hand tot bewindvoerder benoemen? Dit is te voorkomen met een notariële algemene volmacht
of levenstestament. Daarbij kan de ondernemer zelf een capabel
persoon aanwijzen, die in dergelijke omstandigheden namens hem
het bedrijf gaat runnen en beslissingsbevoegd is. Ondernemers
zijn controlfreaks pur sang; ook op dit gebied kan de regie in eigen
hand gehouden worden met een levenstestament.
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Bij de uitvoering van de Economische visie 2015 zijn zes groepen actief om initiatieven uit
de samenleving de ruimte te geven. De gemeente heeft daarbij de rol van actieve partner
en regisseur. Er wordt gestreefd naar een lokale economie die meerwaarde heeft voor de
samenleving. Een economie die zorgt voor: banen, stageplaatsen, kennis en een duurzame
leefomgeving. Een interview met Liane Wolfert (voorzitter) en Harry Dubelaar (gemeente) van
één van deze groepen: de Ondernemersacademie.
HOE IS DE ONDERNEMERSACADEMIE EIGENLIJK ONTSTAAN?
Harry: ‘Het is begonnen met de Economische visie, waarbij de
gedachte was dat dit niet een document moest worden dat in een la
verdwijnt, maar één om er ook daadwerkelijk iets mee te doen. Dat
werd de Sociaal Economische Agenda (SEA), zes groepen geven
daar nu uitvoering aan. De Ondernemersacademie is ontstaan uit
de SEA-groep Startende Ondernemers. Deze is indertijd opgericht
omdat de gemeente Dronten ondernemen belangrijk vindt en
vooral om startende ondernemers te stimuleren. Bedrijvigheid is
een belangrijke economische basis voor de gemeente. Er waren al
veel organisaties en instellingen actief rond startende ondernemers,
desondanks blijkt dat een groot percentage starters na een aantal
jaren toch stopt met ondernemen. De eerste opdracht waar de
SEA groep dan ook mee begon, was eens in kaart te brengen
waarom een startende ondernemer stopt, dit om starters nog
beter op weg te helpen. De gemeente faciliteert deze kerngroep en
ik vind het leuk om dit te doen. Weinig mensen weten, denk ik, dat
ik zelf ook part-time ondernemer ben en daarnaast part-time bij de
gemeente werk. Daardoor kan ik mij ook verplaatsen in de vragen
die leven bij ondernemers, een heleboel typische startersvragen en
ondernemerszaken komen mij bekend voor.’
Liane: ‘Tot begin 2013 bestond de SEA-groep Startende
Ondernemers voornamelijk uit mensen van de gemeente,
de Kamer van Koophandel en Jannie van den Berg van het
Zelfstandigen loket (ZLF). Ik heb begrepen dat het toen best
lastig was om startende ondernemers te vinden die hun vrijwillige
bijdrage aan de SEA-groep wilden leveren. (Dit is ook begrijpelijk
omdat starters al hun tijd en energie nodig hebben voor het starten
van hun onderneming). Als toen startende ondernemer ben ik door
de gemeente Dronten benaderd. Ik werd gevraagd om deel te
nemen aan deze kerngroep en om de rol van voorzitter op te willen
pakken. Ik had echt geen idee wat er verwacht werd en ik heb
er echt even over na moeten denken. Uiteindelijk heb ik besloten
om hieraan bij te dragen want ik vind het belangrijk om iets toe
te voegen aan de maatschappij en mijn eigen ervaringen te delen
waardoor ik andere ondernemers kan helpen. Toen het concept
zich vervolgens begon te ontwikkelen, sloot dat goed aan bij mij
als persoon en bij mijn ervaring. Ik dacht in een opgemaakt bedje
terecht te komen, maar dat bleek niet zo te zijn. Het was erg prettig
om met elkaar onze acties vorm te geven.’

WAT IS VOLGENS JULLIE HET SUCCES?
Harry: ‘De kerngroep bestaat uit een fijne groep mensen die,
ieder vanuit kennis en een eigen achtergrond, tot goede ideeën
en inbreng weet te komen. Liane is een belangrijk onderdeel van
het slagen van onze SEA-groep met haar innemende uitstraling
en de manier waarop zij als voorzitter en als gastvrouw tijdens
de Ondernemersacademie-avonden onze groep weet neer te
zetten. Daardoor en door de steeds terugkerende formule voelen
mensen zich vertrouwd. Meteen op de eerste bijeenkomst
kwamen veel starters en de meesten zijn blijven komen. We
hebben een plek gecreëerd waar deze (startende) ondernemers
zich welkom voelen. De drempel is laag en we communiceren
gemakkelijk met elkaar. Ik beleef dat als een bijzonderheid.’
Liane: ‘Het bleek al snel dat gevestigde ondernemers ook
enthousiast zijn over het concept en ook zij blijken daar behoefte
aan te hebben. Dat heeft volgens mij ook te maken met de
veranderende economie waardoor deze ondernemers ook een
slag moeten maken. Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat
je altijd had en dat werkt niet meer. Vandaar dat de SEA groep
Startende Ondernemers nu Ondernemersacademie is geworden,
waarbij we alle ondernemers in de gemeente Dronten iets te
bieden hebben. Onderdeel van het succes is dat wij verbinden,
inspireren en leren. Dat staat centraal tijdens de bijeenkomsten
in de Meerpaal, waarbij ook altijd het element entertainment is
toegevoegd. Een combinatie van serieuze inhoud en ontspanning
blijkt goed te werken, dat blijkt uit het grote aantal ondernemers
dat onze avonden bezoekt.’
NAAST DE BIJEENKOMSTEN IN DE MEERPAAL, ZIJN ER
OOK ONGEVEER 2 WORKSHOPS PER JAAR?
Harry: ‘De workshops organiseren wij voor groepen van zo’n
twaalf personen. Wij hebben inmiddels de workshops Succesvol
Ondernemen en Social Media georganiseerd. Het bijzondere aan
de workshop Social Media is bijvoorbeeld dat iedere ondernemer
individueel geholpen wordt. In vijf avonden is eenieder met eigen
social media en op de eigen laptop aan de slag gegaan. Nu
kunnen de deelnemers zich nog beter profileren in de digitale
omgeving.’
Liane: ‘We kunnen mensen tijdens de workshops gericht helpen

‘Als je doet wat je altijd deed,
krijg je wat je altijd had’
zodat dit een bijdrage kan leveren om nog
succesvoller te zijn. Bij de workshop Succesvol
Ondernemen
is
bijvoorbeeld
aandacht
besteed aan het vooraf goed nadenken over
de haalbaarheid van de plannen, waardoor de
slagingskans groter wordt.’
MENSEN VRAGEN ZICH SOMS OOK AF
WAT HET CONCREET OPLEVERT. WAT
ZEGGEN JULLIE DAAROP?
Liane: ‘Naast het verbinden en inspireren van
ondernemers hebben wij hen en zij ons nu beter
in beeld. De ondernemer weet namelijk wie
de leden zijn van de Ondernemersacademie.
Het komt wel eens voor dat een ondernemer
iemand van onze groep aanspreekt met een
vraag of een probleem, wij kunnen op die
momenten de verbindende factor zijn en deze
ondernemer verder de weg wijzen, we houden
de lijntjes kort.’
Harry: ‘Dat heb ik ook gemerkt. Ik kwam
bijvoorbeeld in contact met een ondernemer
die het idee had om buiten, in de natuur, te
werken met mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Zij wilde graag bij overheden
haar diensten aanbieden, maar wist de
goede ingang niet te vinden. Het geeft dan
voldoening de weg te kunnen wijzen. De
gemeente Dronten investeert op deze manier
in ondernemers, zodat zij succesvol worden
en blijven. Ondernemers die trots kunnen zijn
op hun gemeente en zich er thuis voelen, dat
hopen wij te bereiken met het verbinden van
ondernemers. Een ander belangrijk aspect van
deze SEA groep is dat eventuele knelpunten,
wensen en ontwikkelingen die leven bij
ondernemers direct in beeld komen en dat we
dat ook kunnen vertalen naar het bestuur. Op
deze wijze werken we met korte lijnen en wordt

er input geleverd vanuit het maatschappelijk
vlak. Dit kunnen wij zelf echt niet beter verzinnen
in het gemeentehuis.’
WIE ZIJN ER BETROKKEN BIJ DE
ONDERNEMERSACADEMIE?
De Ondernemersacademie bestaat uit Jannie
van den Berg als ondernemer (Flevolandse
Zakenvrouw van het jaar 2014) en van
het Zelfstandigenloket Flevoland,
Greeke
Robaard als ondernemer Koopplein en
vertegenwoordiger van de OVDD, Mieneke
van der Wekken en Henk Manschot als
ondernemers Studio Tof! en Open Coffee, Liane
Wolfert als ondernemer van LianeWolfert.Nu en
Harry Dubelaar en Ite Meints van de gemeente
Dronten. Ondernemersvereniging De Driehoek
is in alle SEA-groepen vertegenwoordigd.
HOE ZIET DE TOEKOMST ERUIT?
Harry: ‘Het functioneren van de SEA-groepen
is een dynamisch proces dat niet ophoudt maar
steeds doorgaat. De maatschappij verandert,
ondernemen verandert en ook het werk van de
overheid verandert. Afstemming van deze zaken
zal dus ook blijven veranderen. Het is goed om
ook met de andere SEA groepen af te stemmen
wat goed gaat en vooral hoe we elkaar kunnen
versterken. Vanuit de Ondernemersacademie
zetten wij onze formule komend jaar in ieder
geval weer door met vier avonden in de
Meerpaal en minimaal twee workshops.’
Liane: ‘Ideeën voor de invulling van deze
avonden en workshops zijn altijd van harte
welkom!’
Heb je een idee, mail dan naar:
ondernemersacademie@dronterland.nl

ONDERNEMERSACADEMIE
Partners in de gemeente
Dronten uit het economisch
veld helpen startende ondernemers met een actief
starters-programma.
Zij
hebben zich ten doel gesteld informatie en kennisuitwisseling voor starters
in de gemeente Dronten
te bevorderen. Hiervoor is
vanuit de SEA de Ondernemersacademie opgestart.
Deze Sea-groep zet in op
een vestigingsklimaat waarin nieuwe bedrijven de kans
krijgen om een levensvatbare onderneming te starten.
Het gaat om het voorkomen
van uitval: de focus ligt niet
per definitie op (nog) méér
starters, maar op meer starters die blijven bestaan. De
Ondernemersacademie verzorgt informatieavonden en
meervoudige workshopsessies. Deze groep bestaat
uit ondernemers en vertegenwoordigers van het Zelfstandigenloket Flevoland,
de OVDD, Open Coffee en
de gemeente Dronten.

Harry Dubelaar adviseur
economie gemeente Dronten

Liane Wolfert eigenaar van:
www.LianeWolfert.Nu en
www.OpenJeHart.nu
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Da’s fijn...
Thuis boodschappen
doen bij AH Swifterbant!
Wij zijn
toch in de
buurt!
ahswifterbant.nl

thema
vraag: De komende tijd wordt garantiebanen een veelbesproken thema bij werkgevers.

Want het kabinet heeft ingestemd met het sociaal akkoord tussen werkgevers en
vakbonden. Dit betekent dat werkgevers de komende 10 jaar vrijwillig 125.000 extra
banen moeten creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, die dus niet staat zijn
een inkomen op het niveau van het wettelijk minimum loon (WML) te verdienen. Maar
hoe gaan werkgevers en gemeenten er samen voor zorgen dat dit gaat lukken?

ahswifterbant.nl

Wij bezorgen uw
boodschappen thuis!

Wilt u laten zien wat u in huis heeft?
En uw relaties daarbij verwennen?
Geen probleem. Met onze materialen richten wij uw
bedrijf feestelijk in. Aan de bar ontvangen wij uw
gasten en met behulp van stands en professionele
verlichting zetten wij uw producten in de spotlight.
Onze medewerkers voorzien uw gasten graag
van een lekker hapje en een drankje.
Ziet u het al voor u?
Het Rister 11 8314 RD Bant (0527) 27 43 27
welkombijslump.nl info@welkombijslump.nl

Wij bezorgen uw boodschappen thuis!

denise caljé

gemeente dronten
Zo eenvoudig is het:
1. U bestelt uw boodschappen via www.ahswifterbant.nl.
2. Wij pakken uw boodschappen voor u in.
3. Wij bezorgen uw boodschappen op een moment dat het u uitkomt.

Bestel via AHSwifterbant.nl
AHSwifterbant.nl is de thuis-boodschappen-doen-service van Albert Heijn Swifterbant, de Poort 10-12 Swifterbant.

Garantiebanen
:

antwoord Per 1 januari 2015 is er één regeling
gekomen, die de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale
werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong vervangt.
Het doel van de wet is om iedereen mee te laten doen in de
samenleving. Iedereen die kan werken, gaat aan de slag. Dus ook
mensen die gedeeltelijk kunnen werken. Het liefst in een reguliere
baan, zo nodig met extra hulp of een aangepaste werkplek. Dit
gebeurt onder andere door het realiseren van 125.000 extra
(garantie) banen. Deze bestaan uit 100.000 banen bij bedrijven en
25.000 bij de overheid. In Flevoland willen regionale werkgeversen werknemersorganisaties, UWV en gemeenten samen de
komende twee jaar 400 garantiebanen realiseren; 250 banen in
het bedrijfsleven en 150 banen bij de (Rijks) overheid. In 2015
gaat het regionale werkbedrijf werkgevers in de regio verder
enthousiasmeren om kansen te bieden aan de doelgroep met een
arbeidshandicap.
Pas wanneer werkgevers onvoldoende extra banen realiseren, wil
het ministerie een wettelijk quotum in werking laten treden. Iedere
individuele werkgever met 25 of meer werknemers is dan verplicht
om een werkplek aan te bieden aan iemand uit de doelgroep. De
eerste meting over de resultaten van 2015, vindt plaats in 2016.
Is het realiseren van de garantiebanen wel zo gemakkelijk als
het kabinet dit zich voorstelt? Afspraken op collectief (nationaal,
regionaal of sector) niveau vinden lang niet altijd spontaan hun
weg naar individuele bedrijven. Maar hoe gaan werkgevers er dán
samen met gemeenten voor zorgen dat het realiseren van die
garantiebanen gaat lukken? Door regionaal afspraken te maken
en vooral te investeren in lokale samenwerking. Gemeente
en werkgevers moeten elkaar kennen en weten te vinden.
Werkgevers moeten weten welke kansen en mogelijkheden er zijn
voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidshandicap.

En weten welke tools er zijn om mogelijke risico’s op te vangen.
De gemeente zal hierin maximaal faciliteren; het is aan de
werkgever of hij invulling wil geven aan maatschappelijk betrokken
en verantwoord ondernemerschap in de ontwikkeling van de lokale
samenleving. We spreken dus niet meer van ‘moeten’, maar
kijken samen hoe dit het beste werkt! Want werkzoekenden met
een arbeidshandicap kunnen het verschil maken in vrijwel elke
organisatie. Zij kunnen door hun werkgerichte houding en motivatie
bijdragen aan een lager ziekteverzuim en een betere samenwerking
binnen het team waar zij werken. En ze kunnen helpen om nieuwe
klantengroepen te bereiken, om producten of diensten aan te
bieden omdat zij inzicht in de vraag uit deze doelgroep hebben.
Werkgevers kunnen dus veel voordelen halen uit het bieden van
een werkplek aan een medewerker met een arbeidshandicap.
Regionaal worden nu kaders neergezet. Samen met de lokale
ondernemers zullen de garantiebanen ingevuld worden. De
gemeente Dronten heeft in afstemming met de OVDD veel
tijd en energie gestopt in het neerzetten van een stevige lokale
werkgeversbenadering. Zo is er het werkgeverscontactteam.
Ook zijn er instrumenten die werkgevers ondersteunen bij het in
dienst nemen van de doelgroep. Zoals het compenseren van nonproductiviteit, coaching on the job, een proefplaatsing of een noriskpolis bij garantiebanen voor het afdekken van ziekte en risico’s.
Het werkgeverscontactteam van de gemeente Dronten heeft voor
meer dan 100 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een
werkplek gevonden. Al meer dan 35 Dronter werkgevers hebben
aan deze doelgroep één of meerdere werkplekken geboden. Heeft
ú ook een werkplek of wilt u meer weten? We helpen u graag!
www.dewerkplek.nu

Denise Caljé
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‘Wat is de kracht
van Dronten?’
jaap
kodde

In maart 2014 is in de Gemeenteraad, in concept, een
actualisering van de toekomstvisie aangenomen met de
toezegging dat de nieuwe Raad deze nieuwe versie zou gaan
bespreken. De missie is dat Dronten een participerende
organisatie wil zijn waarbij samen met bewoners, bedrijven
en organisaties invulling wordt gegeven aan dienstverlening
en aan het sociaal en ruimtelijk domein. Dit is de letterlijke
tekst van dit stuk.

Waar grond is,
is toekomst!

Discussie genoeg voor een nieuwe raad, nieuwe
volksvertegenwoordigers, nieuwe ideeën?
Kreten tijdens de discussie van: ‘Gooi dit stuk maar in
de prullenbak,’ deden mij zeer. Als wij bezoek krijgen van
kennissen, vrienden of familie uit ons mooie landje, of over
de landsgrenzen heen, wordt altijd opgemerkt dat die polder
steeds mooier wordt. Als rasechte Drontenaar doe je daar
nog eens een schepje bovenop en vertelt wat we binnen onze
gemeentegrens ook allemaal hebben en waar we regelmatig
mee in de actualiteit staan. Hadden we vroeger ‘Stuif is in’ in
de Meerpaal, nu zijn dat: Lowlands, Defqon, de Opwekking
en al die andere evenementen op ons oude jamboreeterrein.

Gespecialiseerd in:
- Aan- en verkoop landbouwbedrijven en woonerven
- Bedrijfsovernames en taxaties
- Verkavelingsprojecten
- Quota en toeslagrechten
- Onteigeningszaken
Bel voor een vrijblijvende waardebepaling of afspraak
of kijk op onze website www.leyten-vdlinde.nl

Weten wat
er in uw
sector speelt
Kantoor

0321 - 388790

met één
druk op de
knop.

De Rabo Kennis App: actuele kennis direct beschikbaar.
Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw sector is nu wel erg eenvoudig.

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

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

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

Met de Rabo Kennis App heeft u relevante kennis snel bij de hand om uw visie
te bepalen en te anticiperen op economische ontwikkelingen in uw branche.

Download nu de Rabo Kennis App via rabobank.nl/kennis
Een aandeel in elkaar

Maar, de wereld draait door, ook in Dronten. Begin van het
jaar was de jaarlijks terugkerende nieuwjaarsreceptie van onze
energieke ondernemersvereniging in……? Nee, niet in de
Meerpaal maar bij Dorhout Mees. De opkomst was geweldig.
Opvallend is dat er ieder jaar weer nieuwe jonge enthousiaste
ondernemers aanwezig zijn, goed voor de toekomst, goed voor
Dronten. In de nieuwjaarsrede van onze OVDD voorzitster
Hester Vroegop kwam die sterke kracht van de vereniging
opnieuw duidelijk naar voren. De drie genomineerde bedrijven
voor ‘De Onderneming van het Jaar’ lieten in hun presentatie
zien wat voor krachtige bedrijven we in Dronten hebben.
Wat is nu die kracht van Dronten? De toekomstvisie geeft zeven
perspectieven aan met als laatste de sociale samenleving,
zeker geen onbelangrijk onderdeel. Het mag gezegd worden
dat in die sociale samenleving Dronten keihard heeft gewerkt
om de drie transities in het sociale domein op de rails te krijgen.

Zeven jaar geleden hebben we onze toekomstvisie opgesteld,
de economische recessie was een klap voor de economie, ook
voor Dronten, de Hollandse kracht schudde dan ook op haar
grondvesten, het werden de zeven magere jaren en die zijn dus
nu voorbij.
Zijn we weer op de goede weg ook in Dronten? De bijgestelde
toekomst geeft weer perspectief, ja zelfs op die zeven punten.
Ik kan er niet om heen om hierin toch weer de kreet ‘Geen
woorden maar daden’ te noemen. Die kreet is voor mij niet
oubollig, maar vol kracht, zelfs voor Dronten. Dronten zal
nog krachtiger naar buiten moeten treden. Op ons nieuwe
bedrijventerrein De Poort van Dronten staan de vlaggen te
wapperen op de groene grasvelden, mooi en de schapen
hoeven daar van mij niet lang meer te grazen. Krachtige
acquisitie is daarom hard nodig om die eerste heipalen in de
grond te krijgen en u kent het spreekwoord: ‘Als één schaap
over de dam is volgen er meer’.
We weten dat onze ondernemers in Dronten goede
ambassadeurs zijn, we weten dat onze Burgemeester een
voortrekkersrol in de Agrofood regio Zwolle heeft, we weten dat
onze infrastructuur nog niet is wat we willen hebben, we weten
dat we allen zeer trots zijn op de Hanzelijn. Wat we niet weten,
is of we in 2025 kunnen zeggen dat we onze toekomstvisie
hebben gehaald.
Terugkomend op de nieuwjaarsreceptie van de OVDD zie ik,
met een goed gevoel, toch die kracht als de toekomst voor een
belangrijk deel van de samenleving in onze gemeente Dronten.

Jaap
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bedrijf

Dertien jaar geleden begonnen Tom
en Ria Dekker met een snackwagen in
Dronten. Hun grote droom was het niet,
maar eerder het resultaat van creatief
denkwerk en het feit dat Tom, na jarenlang
in de metselbranche te hebben gewerkt, in
de WW belandde. ‘Ria bracht koffie rond
op de markt en toen ik een keer met haar
meeging, dacht ik dat dit wel eens iets
voor ons kon zijn. Serieus werd het pas
echt toen ik mijn baan verloor,’ zo vertelt
Tom. Dat het nuchtere stel de nominatie
Markante Horecaondernemer van het
Jaar 2014/2015 zou krijgen, hadden ze
toen niet durven dromen.

‘Leukste
snackbar
		van Dronten’
35.000 kilo patat bakten Tom en Ria in 2014 in FrieteRia en Brasserie
DubbelDekker. Ze hadden 80.000 betalende klanten. Het echtpaar
Dekker kijkt blij en trots terug op het afgelopen jaar. ‘Eigenlijk zijn
wij laatbloeiers,’ lacht Tom. ‘Hadden we 20 jaar eerder begonnen,
waren er misschien wel 10 FrieteRia’s geweest. Nu zien we dat
niet meer zitten.’

‘Ons huidige pand stond al 5 jaar leeg.
Omdat het te groot was voor alleen een
snackbar, zijn we in 2008 meteen gestart
met Brasserie DubbelDekker. Daar
hebben we geen moment over getwijfeld.’
Van een snackwagen die bemand werd
door 4 man, ging het echtpaar Dekker
naar een zaak met 15 man personeel. Tom
blijft er nuchter onder. ‘Ik ben maximaal 15
dagen per jaar vrij. We doen dit omdat
we het leuk vinden. Het maakt mij niet
uit of ik hier of thuis ben. Het succes is
natuurlijk ook leuk, daar word je vrolijk
van.’ Zoon Daniël werkt inmiddels 6 jaar
in het familiebedrijf. ‘Over de opvolging
praten we nog niet hoor. Ria en ik zijn
samen 106 jaar dus daar denken we nog
lang niet aan.’
EVENEMENTEN ORGANISEREN
In Brasserie DubbelDekker wordt een
80’s & 90’s feest gehouden. ‘Dat jaarlijks
uitverkochte feest voelt als een reünie,’
legt Ria stralend uit. ‘Ook organiseer
ik eens per twee jaar een Trouwbeurs.
Dronter ondernemers kunnen hieraan
meedoen. Ik vind het erg belangrijk om
dat lokaal te houden, dat past echt bij ons
en het is leuk om te ervaren dat andere
ondernemers dat ook zo zien. Onze
vergaderruimte is heel vaak bezet. Ook
met mensen uit de regio.’

PERSONEEL
Het personeel wordt door de eigenaren
opgeleid. ‘We vinden het belangrijk dat
de gasten netjes worden begroet. Ook
achter de schermen hebben we onze
eigen werkwijze en onze werknemers
denken daarbij met ons mee. Door
één van hen zijn we 2,5 jaar geleden
glutenvrije producten gaan verkopen en
dat loopt goed, legt Ria uit.’ ‘De klant is
koning bij ons en gastvrijheid staat hoog
in het vaandel. Zo kregen we een verzoek
van een zieke klant. Hij wilde dat de familie
na de uitvaart bij ons zou komen voor een
buffet met borrel. Meneer wilde dat het
leven na zijn dood gevierd zou worden. Ik
heb zijn vrouw een tijdje later nog gebeld.
Uit ervaring weet ik hoe prettig het is als
mensen je niet alleen laten. De vader van
mijn kinderen stierf toen hij 36 jaar was en
dan kom je met beide benen op de grond.
Mevrouw komt nog regelmatig en dan huil
ik rustig met haar mee.’
VERANTWOORD EN DUURZAAM
Tom
vindt
dat
Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen erbij hoort
omdat hij verantwoordelijk is voor de
toekomst van zijn drie kleinkinderen. ‘We
scheiden afval, zijn zuinig met energie
en willen zonnepanelen op het dak.
Verantwoord frituren, dus in vloeibaar vet,
doen we al vanaf het begin. We verkopen
“beter leven kroketten”. Deze hebben
een keurmerk van de dierenbescherming.
De inkoop is duurder, maar dan leveren
we wel een goed product.’ De rustige Tom
wordt fel als het gaat om alle XL-varianten
van snacks die er te koop zijn. ‘Daar doen
wij niet aan mee! Vaak is dat te veel en
eet je het niet helemaal op. Dat irriteert mij
mateloos. Wij hebben normale maten en
als je nog meer trek hebt, bestel je er maar
twee. Wat denk je van al die plastic bakjes
die ik ook weer in afwijkende maten moet
bestellen? De klant begrijpt het prima als
ik ons standpunt uitleg.’ •
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Niet gewonnen

Brasserie
DubbelDekker
is
uitgeroepen tot meest Markante
Horecaondernemer van het Jaar in
Flevoland door Koninklijke Horeca
Nederland.
De jury noemt de combinatie
van snackbar, brasserie en
vergaderruimte bijzonder. Dat
gasten cadeautjes ontvangen bij
verjaardagen en geboorte staat
als pluspunt in het juryrapport.
Het echtpaar Dekker is niet de
landelijke winnaar geworden,
maar is wel enorm trots op de
winst in de provincie.
In 2013 werd FrieteRia al de
Leukste Snackbar van Flevoland.
In 2014 werd het bedrijf de Leukste
Snackbar van Dronten.
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Bibliotheek voor Ondernemers

De Bibliotheek voor Ondernemers bestaat uit een
activiteitenaanbod speciaal voor ondernemers.
Tijdens deze activiteiten is er gelegenheid voor
ondernemers om zichzelf te verrijken, te ontplooien
of te laten inspireren. Het aanbod is zeer divers en kan uiteenlopen
van een workshop, een lezing of een cursus op maat. Natuurlijk is het ook mogelijk
ondernemende werknemers deel te laten nemen aan het aanbod.

Workshop zakelijk
vrienden maken
Bij de workshop Zakelijk vrienden maken
wordt gekeken naar nieuwe kansen om een
bedrijf succesvol te maken. Wat levert het op?
Zicht op de 8 stappen die noodzakelijk zijn
om de marketing van uw bedrijf te verbeteren, om zo te komen tot meer klanten en
meer omzet. Na de workshop gaat u
met minimaal twee concrete actieFinancieel café
punten op papier naar huis om
Tijdens
het Financieel Café
uw bedrijf (verder) te laten
krijgt u antwoord op al uw adminigroeien.
Dronten - Het Zwarte Water 10
Bezoeklocatie Lelystad - Albert Einsteinweg 4
T: 0321-315 554 | E: info@tes-advocaten.nl | W: www.tes-advocaten.nl

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

Digitale nieuwsbrief met Mailchimp
MailChimp is een professioneel
programma waarmee u snel en makkelijk
digitale nieuwsbrieven maakt, verstuurt
en beheert. U kunt dit programma gratis
gebruiken tot maximaal 2.000 adressen. Hoe pak je dat aan? Volg deze
workshop, maak uitgebreid
kennis met het programma
en leer het meteen toe te
passen.

stratieve en fiscale vragen. Remco
Ruinemans van Mareel Belastingadviseurs en Arjan Elzerman van AE- Administratie & Advies beantwoorden vragen op
het gebied van; een eigen onderneming
starten, kosten en aftrekposten,
investeren en inkopen, loonheffingen, en veel meer.
De toegang is gratis.

Workshops FlevoMeer Bibliotheek Dronten
woe 18 februari Financieel café
do
12 maart
Zakelijk vrienden maken
woe
1 april
Digitale nieuwsbrief
woe 22 april
Zakelijk vrienden maken

Kli-Maatwerk

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

Op www.flevomeerbibliotheek.nl/ondernemers vindt u informatie over locaties, de
kosten en kunt u inschrijven voor de workshops.

35

bedrijf
erneming
onvd
an het jaar

Gé Groenenboom
van Gicom: ‘I want
to talk about shit’
‘Hennie van der Most zei het al; je
kunt wél leren voor manager, niet voor
ondernemer, dat zit in je genen.’ Gé
Groenenboom, directeur en eigenaar
van Gicom, de winnende onderneming
van het jaar: ‘Ik ben iemand die nooit
iets van een buurman nadoet, je moet
hem voor zijn.’ Waarom? ‘Anders moet
je het altijd voor minder doen.’ Dit jaar
wordt hij 65 en hij heeft geen moment
overwogen het bedrijf aan vreemden te
verkopen. ‘Nee, dat gaat vloeiend over
naar de mensen die mij het allerliefst
zijn.’
De jonge Gé kreeg van zijn vader geen
eerlijke start en nam zich voor: ‘Mocht
ik later ooit nog eens zover komen,
doe ik dat anders.’ Zeventien jaar
geleden haalde hij zijn kinderen Harrie en
Monique in de zaak. Harrie begon, naast
Gicom al snel met het Jachtcentrum, de
botenstalling. Monique runde enkele jaren
een strandpaviljoen onder de vuurtoren
in Scheveningen. Nadat zij geen groei
of uitdaging meer zag, keerde zij terug
op het vertrouwde nest. Inmiddels is zij
samen met haar broer en onder, zoals zij
dat zelf zegt, de bezielende leiding van
haar vader, werkzaam in het bedrijf.
ANDERS
‘Mijn vader is altijd bezig met nieuwe
initiatieven. Harrie en ik zien hem als
mentor, hij heeft dit bedrijf opgebouwd.
Wij gaan nu groei creëren en het bedrijf
klaarmaken voor de toekomst. Sommige
dingen geeft mijn vader gemakkelijk uit
handen, maar details kan hij niet loslaten.’
Beiden schieten in de lach: ‘Soms gaat

het over een punt komma, een logo op
een pen bijvoorbeeld terwijl hij een grote
machine binnen een paar minuten aan
kan schaffen.’ Gé: ‘Ik check continue
of ze alles snappen, of ze op de details
letten en zich afvragen hoe het anders,
beter kan. Anders willen zijn, dat is de
kern van ondernemerschap.’
HANDELSMISSIE
Dankzij een artikel in een agrarisch
tijdschrift meldde Groeneboom zich
aan voor een handelsmissie met de
premier in Vietnam. Vooral interessant
voor de Komeco-tak. ‘Mijn vader mocht,
samen met grote bedrijven, die gelikte
presentaties deden, een pitch doen voor
de Vietnamese minister van landbouw.
Toen hij aan de beurt kwam, deed hij
een zakje mest in water en zei: “I want
to talk about shit.” Dat werd met humor
ontvangen en daar kwam een order van:
4000 ton, geurvrije, gecomposteerde
en gehygiëniseerde mestkorrels, uit
voort en… een uitnodiging voor een
handelsmissie met het koninklijk paar.’
BETROKKENHEID
‘Tien jaar geleden ben ik geridderd als
officier in de orde van Oranje-Nassau en
nu krijg ik lokale erkenning, dat doet me
meer dan goed. Gewaardeerd worden
door de mensen om je heen ja, dat is
de beste waardering. En die €1000,- van
de gemeente? Het personeel beslist
naar welk goed doel in Biddinghuizen
dat geld toe gaat. De betrokkenheid van
onze werknemers bij het bedrijf is groot
en zonder hen waren we nooit gekomen
waar we nu zijn.’ •
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‘Het koningspaar opent deuren
die anders gesloten blijven en
een uitnodiging voor zo’n missie
mag je wel met beide handen
aannemen.
We hebben ze ontmoet en het
zijn gewone mensen-mensen. Ik
heb een minuut of tien met hen
staan praten ze waren wezenlijk
geïnteresseerd; ze zijn hartelijk,
niets is gespeeld,’ vertelt Gé.
Monique sprak een tijdje met
Willem Alexander, ‘Het was
een mooi gesprek maar toen ik
even later buitenstond, kon ik
me amper herinneren wat ik had
gezegd, zoveel indruk maakte die
ontmoeting op mij.’

•
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Marcel Slot van Blokker Dronten is geboren
in Dronten en groeide op in de winkel van zijn
ouders. ‘Van jongs af aan hielp ik in de winkel.
Ik heb er nooit over nagedacht wat ik wilde
worden en volgde als vanzelfsprekend de
detailhandelsopleiding in Zwolle. Tijdens en
na mijn opleiding heb ik ervaring opgedaan in
diverse filialen van Blokker om vervolgens in
1989 in Dronten te gaan werken. Langzaam
ben ik opgeklommen om in 1997 de zaak,
samen met mijn broer Henry, over te nemen
toen mijn vader wilde stoppen.’

‘Fysieke
winkels worden
belevingspleinen’
‘Er draait een pilot in zes vestigingen waar in het bijzijn van de klant online
besteld kan worden via een iPad of het B-point. Wat niet op voorraad is, wordt
met één klik besteld en is de volgende dag af te halen of we brengen het thuis.
De eerste berichten over deze pilot zijn erg positief. Het is dus een kwestie
van tijd en alle vestigingen werken zo.’

PIONIERS
‘Mijn ouders zijn echte pioniers. Slot en
zonen had drie winkels in Emmeloord. Mijn
vader was de jongste thuis en vertrok in
1963 naar Dronten om hier te ondernemen.
Firma Slot ijzerwaren, gereedschappen
en huishoudelijke artikelen werd in 1983
gevraagd om Blokker te worden. Nou ja,
gevraagd… Het was meer een mededeling.
We konden aansluiten bij de Blokkerformule op franchisebasis of zij zouden zich
tegenover ons vestigen. Het is achteraf
goed dat het zo is gelopen. We hadden al
dezelfde soort producten, maar nu zit er een
heel arsenaal aan mogelijkheden achter die
we anders niet hadden kunnen benutten.’
Marcel doelt onder meer op de landelijke
ontwikkeling die de Retail doormaakt met
onder andere de onlinewinkel die Blokker
heeft. ‘Mensen vragen mij weleens of het
vervelend voor mij is als ze online bestellen.
Uiteraard is dit niet zo aangezien dit een
verlengde is van de winkel. Toch adviseren
we de klant de aankoop in de fysieke winkel
te doen om het juiste advies te kunnen
geven zodat hij de winkel verlaat met een
aankoop welke het beste bij de wensen
aansluit.’
BELEVING
Marcel ziet online verkoop niet als
concurrentie, maar juist als kans. ‘Formules
moeten zich blijven ontwikkelen anders
wordt het moeilijk om te overleven met
het in moordend tempo veranderende
consumentengedrag. Het gaat steeds
meer om de beleving dan om het product.
Fysieke winkels moeten belevingspleinen
worden waar de online en offline

wereld samenkomen, het zogenaamde
omnichannel. Daar draait het momenteel
echt allemaal om.’ In de snel veranderende
tijd kijkt Marcel graag vooruit. ‘Blokker is
begonnen als huishoudspeciaalzaak en heeft
daarna het assortiment enorm verbreed. De
toekomst is dat we terug gaan naar de basis
met als specialisatie alles in en om het huis.
Denk daarbij onder andere aan de werelden:
koken, bakken, tafelen, schoonmaken en
opbergen. Een kookeiland in de winkel is
dan ook in de nabije toekomst zeker niet
ondenkbaar. Puur om de samenkomst van
product en gebruik te beleven.’
VERANDEREND KOOPGEDRAG
Negatief praten past niet bij Marcel. Hij ziet
veranderingen in de markt als kansen. ‘Ik
praat dan ook over veranderend koopgedrag
in plaats van recessie. We hebben te
maken met vergrijzing en digitalisering.
Daar moet je op inspelen.’ Marcel vindt
het fijn dat bezoekers onderstrepen dat er
een mooi stadscentrum is in zowel route
‘het kwadrant’ als het gevarieerde branche
aanbod. ‘Eerst leek het de trend om de
nadruk te leggen op de leegstaande panden.
Nu merk je het dat het gewaardeerd wordt
wat we als stadscentrum doen. Dit gevoel
wordt mede versterkt door achterblijvende
winkelgebieden in de directe omgeving.
Over de ontwikkeling van detailhandel op
het industrieterrein in Kampen is Marcel
minder te spreken. ‘Dit heeft een negatief
effect op de consumentenstroom in het
stadscentrum van Kampen met teruglopende
consumentenbestedingen als gevolg. In
Dronten zijn er gelukkig goede contacten
over het kwalitatief verder versterken van
het stadscentrum. Ondernemersvereniging
Stadscentrum
Suydersee,
waar
ik
bestuurslid van ben, overlegt periodiek met
De Meerpaal, vastgoedeigenaren en de
gemeente. Samen moet je het doen. We
bezitten iets unieks als samenleving en dat
moet je koesteren, maar daar moet je wel
aan blijven werken. Dit wordt mede door
het ondernemersfonds gewaarborgd. Ook
hier komt de beleving weer terug. Die heb
je nodig om het stadscentrum levendig te
houden. Zo blijft het aantrekkelijk voor de
consument.’ •
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‘Er zijn kinderen van vroegere
personeelsleden die nu bij mij
werken. Dat vind ik prachtig.’
In de tijd van veel tijdelijke
contracten kiest Marcel als het
kan voor vaste aanstellingen. ‘De
klant moet zich hier thuis voelen.
Dat kan alleen als ik zorg voor
goed opgeleide medewerkers.
Iedereen heeft zijn sterke punten
en die wil ik optimaal benutten.
Uiteraard zijn alle medewerkers
allround opgeleid, maar iedereen
heeft zijn specialisme. De winkel
is net een orkest. Iedereen
bespeelt zijn eigen instrument.’
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Kunnen uw klanten
al bij u tanken?
Duurzaam ondernemen met een laadpaal
voor uw klanten, uw medewerkers of uzelf

Beschikbare modellen van de EV-box

Een eigen oplaadpunt bij uw bedrijf
Wilt u klanten de mogelijkheid bieden hun elektrische auto bij
u op te laden? Heeft u medewerkers met een elektrische auto
of overweegt u de aanschaf van een elektrische auto voor uzelf
of uw medewerkers? Het aantal elektrische auto’s en plug-inhybride’s neemt in Nederland aanzienlijk toe, mede door de
fiscaal zeer gunstige voorwaarden.

Paalmodel

Beugelmodel

Wandmodel

Wouda Installatietechniek is onder andere dealer van EV box,
een robuuste laadpaal voor het opladen van elektrische auto’s.
Wij bieden een breed assortiment, passend bij elke situatie en
desgewenst aangepast aan uw eigen huisstijl.

De EV-box bestaat uit een aparte contactdoos en stekker en is ontwikkeld met een intelligent systeem dat
communiceert met de auto. De auto’s worden hiermee snel en veilig opgeladen.

Bij Wouda Installatietechniek hangt een wandmodel dat u kunt
komen bekijken en proberen.

Duurzaam investeren
in de toekomst
De Noord 35 8251 GK Dronten 0321-386060

