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              ‘Bedrijven 
zien graag dat leerlingen 
snappen wat er van hen 

wordt verwacht’



Ondernemen is durven kiezen. Dat weten we zelf maar al te goed. We zijn 

dan ook als geen ander in staat uw mogelijkheden op een rij te zetten. En 

als u in onze ogen te weinig, of juist te veel risico neemt, dan durven we 

daarover best de discussie aan te gaan. U ook? Kijk op jonglaan.nl

Durft u 
 te kiezen 
 voor een 
 ondernemende
 accountant?

Ondernemende Accountants
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Rasing

‘Kijk, deze stenen zijn mishandeld, 
allemaal strepen en krassen die er niet 
meer af gaan! Ik ben misschien te fanatiek 
en precies, maar met mijn stenen wordt 
niet gegooid.’

OFW

Minister Stef Blok die de oplevering van de 
gemoderniseerde Chaletwoningen officieel 
komt vieren en de Nederlandse Duurzaam 
Bouwen Award winnen. OFW heeft een 
paar uitstekende maanden achter de rug.

Luimes AV

En toen … toen was er licht. En geluid. 
En beeld. En Luimes AV. Kiest voor een 
lidmaatschap van de OVDD omdat in de 
bedrijfsvisie de regio’s Noordoostpolder 
en Dronten veel overeenkomsten hebben. 

Opzegging van lidmaatschap van de OVDD 

kan slechts schriftelijk geschieden. Deze 

dient ten minste een maand voor het einde 

van het kalenderjaar ontvangen te zijn.
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Het Perron

De nieuwste onderwijsinstelling in onze 
gemeente is ‘Het Perron’. Een nieuw 
concept op een nieuwe plaats. Met nieuwe 
gewoontes en moderne ontwikkelingen 
opleiden voor een baan in het bedrijfsleven.
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Hoofdvestiging:
Almeloseweg 36 
Postbus 53 
7670 AB Vriezenveen

Tel.  0546 - 562555  
Fax. 0546 - 565505
www.bramerbv.nl 
info@bramerbv.nl

Beheer - en Exploitatiemaatschappij

Projectontwikkeling

Aannemersbedrijf 

vrij spel voor de beleving

Donkergroen Dronten De Linge 30 - Postbus 184 - 8250 AD Dronten
T (0321) 31 45 40 - info.dronten@donkergroen.nl - www.donkergroen.nl

Kijk voor onze locaties in Nederland en België op www.donkergroen.nl 
en www.donkergroenbelgie.be

Meer DaN 
groeN alleeN

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

integrale terreininrichting | creatief groenontwerp | tuin als visitekaartje

Waar grond is,
is toekomst!

Gespecialiseerd in:

- Aan- en verkoop landbouwbedrijven en woonerven

- Bedrijfovernames en taxaties

- Verkavelingsprojecten

- Onteigeningszaken

Bel voor een vrijblijvende waardebepaling of afspraak 
of kijk op onze website www.leyten-vdlinde.nl

Kantoor : 0321 - 388790
M. van Arendonk : 06 - 51296305
D. van der Linde : 06 - 53544311

J. Bentum : 06 - 23254886
W. de Bekker : 06 - 30314739
A. Prins : 06 - 22696244
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Alweer enige maanden geleden dat u vanaf de bestuurstafel door 
ons op de hoogte werd gebracht van de ontwikkelingen binnen 
de OVDD en binnen ondernemend Dronten in z’n algemeenheid.

Zo is de zoektocht naar een geschikte opvolging van ons 
verenigingsmanagement vanaf januari tot en met april gaande 
geweest. Verrassend hoeveel reacties we hebben mogen 
ontvangen, wat een ontdekking dat we zo enorm veel talent en 
potentieel in onze achterban hebben. De verenigingsmanagers 
voor zowel het bestuurlijk secretariaat als de PR en communicatie 
zijn inmiddels met een inwerktraject gestart, zo kunnen zij na het 
Zomerfeest op 29 juni en formeel per 1 juli van start. Het Zomerfeest, 
het 10-jarige bestaan van Ondernemers Vereniging De Driehoek en 
het afscheid van Trudy Stoker als onze verenigingsmanager vieren 
we dit jaar in de Meerpaal; in het centrum en dus het hart van onze 
gemeente. De opmerkingen, suggesties en ideeën die we na het 
nieuwjaarsfeest van u mochten ontvangen hebben we ter harte 
genomen. We pakken flink uit en nodigen u uit het ondernemerschap 
met ons te vieren. U bent van harte welkom op woensdag 29 juni!

De komende maanden willen we  gerichter en concreter op een aantal 
dossiers de expertise,  ervaring en het talent vanuit onze vereniging 
inzetten. Zo willen we de betrokkenheid vanuit onze achterban voor 
het behartigen van de belangen van ondernemend Dronten groter 
maken. Daarnaast willen we na de zomer de netwerkorganisaties 
die er binnen onze gemeente Dronten actief zijn, uitnodigen met 
ons mee te denken. Hoe kunnen we de diverse activiteiten die er 
georganiseerd worden slimmer met elkaar verbinden? Hoe kunnen 
we elkaar versterken in de netwerkactiviteiten die we afzonderlijk 
van elkaar organiseren? Hoe kunnen we elkaar ontmoeten, zonder 
een extra appèl op de agendadruk te doen van u als ondernemer? 
De OVDD is de enige organisatie die de algemene belangen 
behartigt van ondernemend Dronten, daarbij kunnen we uw input 
dus goed gebruiken.

Deze stap naar buiten is een logisch vervolg op de opening van het 
‘Ondernemers.Dronten‘. We zijn over dit initiatief sceptisch, maar willen 
het vanzelfsprekend een kans van slagen geven. Zou de behoefte naar 
een fysieke plek er daadwerkelijk zijn, terwijl toch menig informatie 
digitaal te verkrijgen en op te halen is? De toekomst zal het laten zien, 
we gunnen het ‘Ondernemers.Dronten’ die kans van harte.

Regelmatig worden wij als bestuurders benaderd vanuit de agrarische 
wereld, logisch, want ‘Dronten is … de grootste biologische gemeente’. 
Daarnaast zijn er tal van agro-food gerelateerde bedrijven bijzonder 
goed vertegenwoordigd binnen ondernemend Dronten. Dan is het 
toch verwonderlijk dat er niet veel agrarische ondernemers vanuit het 
buitengebied de OVDD hebben gevonden en lid zijn geworden. Vandaar 
deze uitnodiging aan u als buren-kennissen- vrienden van, collega 
ondernemers uit het buitengebied, ook u bent van harte welkom bij de 
OVDD. We behartigen namelijk alle belangen van ondernemend Dronten 
dus ook voor ondernemers in het buitengebied. Laat u uitnodigen door 
een mede-ondernemer en kom eens met ons kennismaken.

Willen we voor nu en voor in de toekomst uw belangen kunnen blijven 
behartigen dan hebben we u als leden van onze vereniging blijvend 
nodig.

Een ondernemende groet, mede namens het bestuur.

Reageren?
hester@ovdd.nl

hester vroegop | voorzitter ovdd

‘Tal van
    talentvolle ontwikkelingen…’

Hester



Belofte maakt schuld. In de vorige Handel & Wandel gaven we 
aan terug te komen op de opvolging en het afscheid van Trudy 
Stoker, onze verenigingsmanager. De opvolging mag inmiddels 
alom bekend zijn: daarvoor zijn Janke Bosma en Rudolph 
Posthumus aangetrokken. Per 1 juli zullen zij de taken van Trudy 
overnemen.

Afscheid Trudy
Het afscheid van Trudy, wat ze wel wil vieren maar niet te groots 
of omslachtig, vindt plaats tijdens het Zomerfeest op 29 juni 
in De Meerpaal. Dit wordt een echt zomers feest in een zeer 
zomerse aankleding en ambiance. Laat u verrassen! Binnen dat 
Zomerfeest – waarin we het tienjarig bestaan natuurlijk ook niet 
vergeten – is geen plaats voor toespraken speeches etc.; dit mede 
op nadrukkelijk verzoek van de scheidend verenigingsmanager. 
‘Het gaat om het Zomerfeest, niet om mijn afscheid, ik ben de 
wereld niet uit en zal echt nog wel regelmatig op bijeenkomsten 
verschijnen’.

•  4you sound dronten 
De heer Ronald Budel

•  bar & restaurant at sea 
Mevrouw Janine Bunschoten

daarover 
praten zij

d e  D r i e h o e k
o n d e r n e m e r s v e r e n i g i n g

nieuwe 
leden

Meerpaaldagen: jubileum
met blik op de toekomst
De Meerpaaldagen zijn een begrip. Niet alleen in Dronten, 
maar in de wijde omgeving. In het tweede weekend van 
augustus vindt dit jaar de 25e editie van het festival plaats 
en daarom pakt organisatie Stichting ProDronten extra uit 
tijdens ‘the silver edition’. Voorzitter Richard Onderberg wil 
het jubileum niet alleen met terugblikken vieren.  ‘We kijken 
ook naar de toekomst.’

Wat ooit is begonnen als een kleinschalig evenement op een 
boerenwagen is inmiddels uitgegroeid naar het grootste gratis 
meerdaags festival van Dronten en omgeving. Met meer dan 
50.000 bezoekers. ´Zodra we een artiest aankondigen op 
Facebook, zien we hoe volgers hun familie en vrienden uitnodigen 
om drie dagen Dronten te doen´, vertelt Richard Onderberg. 

Verbinding
Bij het festival gaat het volgens de voorzitter om 
ondernemerschap en verbindingskracht. ´En daar zie ik ieder jaar 
weer mooie voorbeelden van. Het is niet alleen een weerzien 
met bekenden en samen met andere inwoners feest vieren. 
Bij de Meerpaaldagen gaat het om zoveel méér. Het is ook 
sponsors binden aan bezoekers, amateurs aan professionals en 
vrijwilligers met ervaring aan vrijwilligers zonder ervaring. Samen 
zo’n festival neerzetten ervaren vele vrijwilligers als bijzonder, en 
dat is het ook.’

Gratis is uitdaging
Het is elke keer weer een uitdaging om een aantrekkelijk 
programma aan te bieden. Dit jaar komen bekende namen als 
Rowwen Hèze, O’g3ne en Frans Duijts naar voren. Voor de 
liefhebbers: dit jaar keert ook het vuurwerk – traditie uit de 
beginjaren – terug.
‘En dat dit nog steeds gratis kan, is vooral te danken aan 
onze sponsors en partners.’ De begroting bestaat voor 50% 
uit financiële bijdragen van meer dan honderd sponsors en 
subsidie. De overige helft komt uit de drankomzet van één 
horecaondernemer. ‘Dit is exclusief de vele ondernemers die 
sponsoren in natura.’ 

Uitpakken
Dankzij vele samenwerkingsverbanden kan ProDronten dit jaar 
groots uitpakken. Richard Onderberg: ‘Zo bieden we bezoekers 
een ‘future of festival’ beleving met onder andere virtual 
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reality en gaan we 360 graden video’s livestreamen.’ Dit biedt 
nieuwe kansen voor marketing en sponsoring. En waar vorig 
jaar het seniorenprogramma werd geïntroduceerd, komt er nu 
weer iets nieuws: de jongste band ooit. Met peuters. Zo is de 
Meerpaaldagen er voor jong en oud. Door zo jong inwoners bij het 
festival te betrekken, investeren wij in een bezoekerspotentieel, 
zodat wij over 25 jaar de 50e editie kunnen vieren’, aldus Richard 
Onderberg, die na deze editie het stokje overdraagt aan vice 
voorzitter Joop Weenk. 

Businessborrels en 
bedrijfsbezoeken
 
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst heeft de voorzitter al 
aangegeven dat 10 jaar OVDD ook dé tijd is om de balans op 
te maken. We hebben een stevige basis neergezet, wat gaat 
goed, wat kan nog beter en wat kan/moet anders?
 
Om die woorden kracht bij te zetten gaat de OVDD in het tweede 
gedeelte van dit jaar een vast onderdeel op de agenda aanpakken; 
de businessborrels. We gaan een aantal businessborrels 
koppelen aan bedrijfsbezoeken. Vanzelfsprekend krijgt u tijdig de 
aanvullende informatie.
 
Wat wel vast blijft staan, is de dag: de eerste donderdag van de 
maand.

In juli en augustus zijn er overigens geen Businessborrels.

Rabobank Flevoland blijft 
komende drie jaar sponsor 
van De Meerpaal
De sponsorovereenkomst tussen Rabobank Flevoland en De 
Meerpaal is met drie jaar verlengd. Het contract werd onlangs 
door directievoorzitter Douglas Brouwers van Rabobank en 
door Anke Weeda-Rijke van De Meerpaal getekend.

Douglas Brouwers: ‘Na de prettige samenwerking van de 
afgelopen jaren zijn we blij dat we deze samenwerking de 
komende jaren kunnen voortzetten. Samen staan we sterk 
voor culturele activiteiten in Dronten. Als Rabobank dragen we 
cultuur in de breedste zin des woord een warm hart toe.

Door samen te werken met verschillende culturele organisaties 
willen we cultuur toegankelijker maken voor iedereen in 
ons werkgebied. Door deze sponsoring is het mogelijk om 
regelmatig acties en activiteiten te organiseren bij De Meerpaal 
voor leden en klanten van de bank. Doel is om daarmee 
cultuur laagdrempelig te maken voor jong en oud. Wat ik ook 
belangrijk vind, is dat de samenwerking nu is uitgebreid met 
ondersteuning van onder andere het ondernemersevent, de 
dag van de ouderen en de week van de amateurkunst.’

Anke Weeda: ‘Wij zijn erg blij dat de Rabobank ook de komende 
jaren investeert in de culturele activiteiten binnen Dronten. 
De Meerpaal wil op het gebied van cultuur dé plek zijn waar 
inwoners van de gemeente Dronten kunnen genieten en waar 
men zich thuis voelt.

reserveer alvast in uw agenda:
• 15 juni 2016 - ondernemersacademie / meerpaal

• 27 juni 2016 -  voorzitter gast van de radio / omroep 
flevoland

• 29 juni 2016 - zomerfeest / meerpaal

• 22 augustus 2016 -  voorzitter gast van de radio / 
omroep flevoland

• 14 september 2016 - ondernemersacademie / meerpaal

• 27 september 2016 - vierde dinsdag van september

agendapunten



CAH Vilentum krijgt 
nieuwe naam
 
Hogeschool CAH Vilentum krijgt een nieuwe naam. De school, 
met vestigingen in Almere en Dronten, gaat vanaf 1 september 
de Aeres Hogeschool heten. De scholen maken nu, samen met 
Vilentum in Wageningen, al deel uit van de Aeres groep.
 
CAH Vilentum, vestiging Dronten is een hogere onderwijsinstelling 
met zo’n 1600 studenten, waaronder voltijd, deeltijd en 
internationale studenten en 198 personeelsleden. Vestiging 
Dronten geeft onderwijs in de agrarische sector met aandacht voor 
management, dier, voedsel en groene ruimte. Dronten is bovendien 
de hoofdvestiging van de school. In Almere is de opleiding gericht 
op biologie en duurzaamheid in een stedelijke omgeving.

Bouwstart op De Poort
Op De Poort van Dronten is eind april de eerste paal van Fresh 
Care Convenience de grond ingegaan. De eer voor het slaan 
van de eerste paal viel de burgemeester van Dronten, Aat de 
Jonge, ten deel. Het gebouw krijgt een oppervlakte van maar 
liefst 27.000 vierkante meter. Volgens De Jonge is het daarmee 
een van de grootste innovaties binnen Flevoland.

Fresh Care Convenience behoort tot de Staay Food Group 
en in het nieuwe pand zullen aardappelen, groenten en fruit 
worden gesneden. Deze worden vervolgens uitgeleverd aan 
supermarkten in heel Europa. 

Polenhotels
De huisvesting van arbeidsmigranten in een pand aan De 
Morinel in Dronten is een feit. Omwonenden hadden een 
rechtszaak aangespannen tegen de vergunning van het 
Polenhotel, maar de rechter stelde hen in het ongelijk en is 
van mening dat de vergunning rechtmatig is verstrekt. 

De Morinel is een overgangsgebied tussen wonen en 
werken en volgens het gemeentelijk beleid is huisvesting van 
arbeidsmigranten hier mogelijk, aldus de rechter.

Visvijverweg
Het toekomstige ‘Polenhotel’ aan de Visvijverweg 14 in 
Swifterbant is door de initiatiefnemers verkocht aan uitzendbureau 
Level One uit Emmeloord. De bestemming verandert niet. De 
bouw van de huisvesting voor 300 arbeidsmigranten gaat 
binnenkort van start. Ook hier vrezen omwonenden overlast 
van de seizoen werkers en hebben zich jarenlang verzet tegen 
de komst van het ‘Polenhotel’. De Raad van State veegde de 
bezwaren van bewoners al in december van tafel.

Agrarisch digitaal netwerk
Een speciaal digitaal agrarisch netwerk. Je moet er maar op 
komen. Het doel: met behulp van een Long Range Wide Area 
Network (LoRaWAN) moet de communicatie van de boer met 
kleine energiezuinige sensoren en apparaten in de agrosector 
mogelijk worden.

CAH Vilentum, internetprovider Solcon, Aeres 
Praktijkcentrum Dronten, Atilas Automatisering, AppsforAgri 
en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland hebben voor het 
pilotproject ‘The Things Network Agri Flevoland’ de handen ineen 
geslagen. Het project wordt kortweg aangeduid als TTN Agri 
Flevoland en moet innovatie in de agrarische sector stimuleren.

Schaalmodel 
Het pilotproject voor de agro sector bij het Aeres Praktijkcentrum 
in Dronten is bij uitstek geschikt voor het ontwikkelen van nieuwe 
sensoren en toepassingen voor de agro sector. Aan de hand van 
de ervaringen in het pilotproject wordt er gewerkt aan een dekkend 
LoRaWAN netwerk voor heel Flevoland. Via het LoRaWAN is dan 
ontvangst van data mogelijk van sensoren tot op circa 15 kilometer. 
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uit het
gemeentehuis

Drempelbedragen gemeente Dronten
•  Gids proportionaliteit wordt ‘hard’  toegepast, hetgeen wil 

zeggen dat Dronten gekozen heeft voor duidelijke bedrage als 
drempelbedragen. Deze staan in het beleid weergegeven,

•  College kan tot niveau EU-aanbesteding besluiten afwijkende 
procedure te volgen (vereist B&W-besluit)

•  Publicatieplicht voor openbare en niet openbare procedures 
op Tendernet / aanbestedingskalender e.d.

•  Meervoudig onderhands aanbesteden; publicatie niet verplicht
•  Groslijst waar mogelijk hanteren

Ethische uitgangspunten
Voor Dronten betekent dit: bestuurlijke en ambtelijke integriteit. 
Maar ook integere ondernemers; daar willen we uitsluitend zaken 
mee doen. Maar ook duurzaam inkopen: Volgens richtlijnen van 
o.a. www.pianoo.nl.

Tegelijkertijd vinden we Social Return on Investment belangrijk; 
mensen met afstand tot arbeidsmarkt via overheidswerken en 
-diensten een kans bieden.

Economische uitgangspunten
Voor de gemeente Dronten zijn dit:
•  Product en marktanalyse: Kennis van de markt wie wat kan 

leveren is voorwaardelijk
•  Onafhankelijkheid en keuze voor ondernemersrelatie; niet 

gebonden willen zijn, maar is afhankelijk van concurrentie, 
switchkosten e.d. 

•  Oog voor lokale MKB-bedrijven met in achtneming van 
regelgeving (percelen, combinaties, onderaanneming)

•  Geen zware en onnodige administratieve last leggen bij 
bedrijven. 

Daarnaast is geconcludeerd door MKB Nederland dat vooral 
ondernemers ook zelf op zoek moeten gaan wat zij kunnen 
betekenen voor de lokale en regionale overheid. Overwogen 
wordt om in samenwerking met de OVDD hier nog eens een 
aparte thema-avond aan te wijden.

Inkoopbeleid Dronten

Tijdens de jaarvergadering van de OVDD, op 18 mei 2016, 
presenteerde Berto Smit het inkoopbeleid van de gemeente 
Dronten. Berto is in het dagelijks leven manager Ruimtelijke 
Realisatie en Beheer. Locatie: restaurant at Sea. In dit artikel 
wordt zijn presentatie kort samengevat.

Voor ondernemers is het belangrijk om te weten hoe het 
aanbestedingsbeleid van hun eigen gemeente functioneert. 
Het inkoopbeleid van de gemeente Dronten is openbaar en 
beschikbaar op www.dronten.nl, inclusief de inkoopvoorwaarden. 
Het inkoopbeleid is zoveel als mogelijk regionaal afgestemd met 
partners in de Regio Zwolle.

Gemeentelijke doelen
Het gemeentelijk inkoopbeleid dient een aantal doelen:
•  Rechtmatig en doelmatig; controleerbaar en transparant
•  Integer, transparant en professioneel; zakelijke opdrachtgever
•  Balans tussen prijs en kwaliteit; maar steeds meer EMVI
•  Toegevoegde waarde; prestatie verhogen
•  Lean qua proces; geen administratieve ballast
•  Partnership; samen met anderen
•  Duurzaamheid; oog voor milieu

Juridische uitgangspunten
Daarnaast moet de gemeente Dronten zich, als overheidsorganisatie, 
aan een aantal juridische regels houden. Denk daarbij aan: de 
aanbestedingswet en EU-richtlijnen, Europese wet- en regelgeving, 
het Burgerlijk Wetboek en de Gemeentewet. Hierbij maakt 
Dronten zoveel mogelijk gebruik van uniforme documenten en 
modelverklaringen, zoals de Gids proportionaliteit, Model Eigen 
verklaring, Branchemodellen voor UAW-GC contracten en 
inkoop- en leveringsvoorwaarden VNG. Ook past de gemeente 
Dronten de algemene beginselen bij inkoop toe, zoals gelijke 
behandeling; gelijke omstandigheden, gelijke behandeling en 
non-discriminatie. Hier hoort ook transparantie bij; inschrijver 
moet weten waar ze aan toe is. Maar ook proportionaliteit; geen 
onredelijke eisen en wederzijdse erkenning; andere lidstaten van 
EU moeten worden toegelaten.



bedrijfshuisvesting

De Bolder 2
8251 KC Dronten    
T 0321 - 318 318

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

Havenzicht 72
1357 NR Almere   
T 036 - 54 90 628

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

Kop van Overijssel
T 038 - 34 46 404

Zuid West Nederland
T 078 - 303 13 21

Al 25 jaar thuis in vastgoedland www.vsomakelaars.nl

Voor al uw 
originele vastgoed-
oplossingen
VSO makelaars & taxateurs is met vestigin-
gen in Dronten, Marknesse en Almere al
jaren een begrip in de regio. Als eigenaren en
gebruikers van commercieel en agrarisch 
onroerend goed krijgt u van ons originele
vastgoedoplossingen aangereikt. VSO is ook
specialist voor beleggers in commercieel
vastgoed en (agrarische) grond.
Maak vrijblijvend een afspraak voor een
goed gesprek! 
Bel 0321 – 318 318 of mail naar 
info@vsomakelaars.nl
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Edwin Helmantel
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering werd E.R.J. 
(Edwin) Helmantel van Helmantel & Bügel Advocaten verkozen 
tot bestuurslid. Dit nadat hij enige weken daarvoor door 
voorzitter Hester Vroegop en verenigingsmanager Trudy Stoker 
was ingelicht over de inhoud van een bestuursfunctie bij de 
OVDD. Edwin neemt de plaats in van Anno Kuindersma.

Over de taken van deze bestuurder is nog niet veel te zeggen, 
zijn juridische achtergrond zal bij de invulling daarvan ongetwijfeld 
een grote rol spelen. ‘Ik ben bij mijn aanmelding als bestuurslid 
niet uitgegaan van een specifieke portefeuille, er zijn zoveel 
interessante taken en functies. Ik ben zeven jaar actief geweest 
binnen de Ronde Tafel 122. Dat is leren en kennis overdragen, 
je dienstbaar stellen aan. Ik zie de OVDD als zeer dienstbaar 
aan ondernemers, ik kan via het bestuurslidmaatschap voor 
mijn gevoel wat terug doen voor de gemeenschap en voor het 
bedrijfsleven in het bijzonder. Voor mij zelf probeer ik mensen 
te zoeken waarbij ik me op mijn gemak voel, een prettige 
werkomgeving kan hebben. De OVDD geeft me dat gevoel. Ik 
kijk eerst wel even hoe de hazen lopen en zal er dan voor de volle 
100% voor gaan. Ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in.’

‘Ik kijk eerst wel even hoe de 
hazen lopen en zal er dan voor de 
volle 100% voor gaan.’

Edwin woont sinds medio jaren zeventig in Lelystad. ‘Ik ben 
er net niet geboren, maar dat is ook alles. Ik weet niet beter. 
Tijdens mijn studie (advocatuur) werd ik in een stage getipt over 
Westmaas & Bosma advocaten in Dronten. Daar ben ik dus ook 
terecht gekomen. Direct na mijn beëdiging (2000) in Zeewolde, 
daarna (2002) in Dronten. Eind 2006 ben ik samen met Hans 
Bügel een eigen advocatenkantoor begonnen: Helmantel & Bügel 
(andersom zou bij een afkorting een rare referentie oproepen).

Edwin ziet hun advocatenkantoor – zonder betuttelend te willen 
zijn – als een ‘echte dorpspraktijk’. ‘Inclusief alle voor en nadelen 
daarvan. We worden veel ingeschakeld door het MKB en door 
particulieren.’

bestuurders
profielMKB Doorstart

Het wordt als het belangrijkste probleem voor het MKB 
bedrijf genoemd: financiering. Ruim 65 procent van de 
ondernemers die zich bij MKB Doorstart melden, noemt 
dit ook als belangrijkste probleem. Uit de analyse van 
alle inmiddels afgeronde casussen blijkt echter dat 
financiering voor maar 35 procent het belangrijkste 
probleem was: 45 procent werd geholpen met juridisch of 
bedrijfskundig advies of coaching.

MKB Doorstart helpt ondernemers om te analyseren wat 
er moet gebeuren om het bedrijf gezond te houden en te 
versterken, en brengt de ondernemer desgewenst in contact 
met een vertrouwde tweedelijnspartij. Voor ondernemers in 
Flevoland is de ondersteuning door MKB Doorstart geheel 
gratis, dankzij de medewerking van de gemeenten.

Congres Sport & Business
Bij Flevonice wordt donderdagmiddag 2 juni het congres 
Sport & Business gehouden.  Sportservice Flevoland 
organiseert deze bijeenkomst samen met de Provincie 
Flevoland, met als doel organisaties die op het gebied 
van sport en leisure actief zijn, met elkaar in verbinding te 
brengen. Als sprekers zijn topscheidsrechter Björn Kuipers 
en zevenvoudig Paralympisch kampioen Esther Vergeer 
uitgenodigd.

Ter afsluiting van de bijeenkomst wordt het visiedocument 
‘Regionaal Netwerk Aangepast Sporten’ ondertekend door 
de gedeputeerde van de Provincie en de wethouders van 
alle Flevolandse gemeenten.

reserveer alvast in uw agenda:
• 7 juli 2016 - geen businessborrel 
• 4 augustus 2016 - geen businessborrel 
•  1 september 2016 -  businessborrel 

i.c.m. bedrijfsbezoek 

businessborrel



Daar plukt ú de vruchten van!www.unive.nl

Bedrijvenafdeling 
Beursstraat 20, Emmeloord 
088 – 18 15 000

 Uw risico's de
 baas met Univé!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSOONLIJK ADVIES

Maak nu een vrijblijvende

afspraak met Wim Vroegop

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

185102587_UNI_11-306_adv_HandelEnWandel_92-5x275.indd   1 14-04-2014  

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

www.fotostudiowierd.nl



‘Het leven is meer dan 

alleen koeien melken’

bedrijf
&handel

Wilfried Groot Koerkamp ziet zichzelf 
als een zondagskind. Wie langer met 
deze biologische melkveehouder en 
windondernemer praat, merkt dat hij de 
kansen pakt die het leven hem biedt. 
Zijn ondernemende houding werd thuis 
van meet af aan aangemoedigd. ‘Van 
mijn ouders kreeg ik mee dat je je moet 
ontplooien.’ Ga je mee of blijf je staan is 
wat hij zich continu afvraagt. 

In Flevoland zijn niet veel biologische 
melkveebedrijven actief. Wilfried is sinds 
2011 biologisch gaan werken. ‘Ik zag 
aankomen dat als het quotum er af zou 
gaan, je voor de wereldmarkt moet gaan. 
We wisten al meer dan 20 jaar dat er 
op veel plekken goedkoop melk wordt 
geproduceerd. Dan bewandel ik liever een 
andere weg. Biologisch werken betekent er 
nog adequater bovenop zitten. Je hebt geen 
mogelijkheid om te herstellen. Dan ben je 
eigenlijk al te laat.’ De biologische melk uit 
Biddinghuizen wordt bij de melkfabriek van 
C.Z. Rouveen verwerkt tot speciaal kazen. 

Ambtelijke regels
‘Pak iedere kans en uitdaging en geniet.’ 
Zo staat deze agrariër in het leven. Hij voelt 
zich verantwoordelijk voor de samenleving 
en werkt graag samen. Zo is Wilfried 
bestuurslid bij het lokale CDA en zit hij in 
de beheerscommissie van het kerkcentrum 
in Biddinghuizen. Hij kan slecht tegen alle 
regels die als doel worden gebruikt terwijl ze 
als middel zijn ontworpen. ‘Onze gemeente 
blinkt daarin uit. Ambtenaren denken in angst 

en verantwoordelijkheid en niet in uitvoering. 
Daar mag in Dronten echt nog wel iets aan 
veranderen. De kruiwagens werken hier 
over het algemeen vrij goed. Maar als je 
onbekend binnenkomt, moet je wel een heel 
lange adem hebben om iets voor elkaar te 
krijgen.’

Wind op afstand
Sinds begin deze eeuw leeft Wilfried ook van 
de wind. ‘Het leven is meer dan alleen koeien 
melken,’ zo grapt hij. Op zijn telefoon houdt 
Wilfried de windmolens in de Eemshaven 
in de gaten. Hij is een van de technische 
mannen van dat park. In 2005 schreef hij in en 
was één van de 21 gelukkigen. Al is gelukkig 
nu niet het goede woord. ‘Rendement is er 
niet. De subsidie is op en de stroomprijs 
is laag.’ Een zure appel? Wilfried is reëel. 
‘Dat is ook ondernemen. Gelukkig zijn de 
windmolens thuis wel winstgevend.’

Geluk pakken
Met thuis bedoelt hij de Olster-tocht BV. 
Dat windpark is in 2002 gerealiseerd met 
vijf agrariërs van de Ellerweg en vijf van de 
Olsterweg. Met een collega-ondernemer 
trok Wilfried de kar, nadat ze in 2000 voor 
het eerst om tafel zaten. De komst van 
de windmolens werd in Dronten niet door 
iedereen met gejuich ontvangen. Er werd 
gesproken over overlast en er was financiële 
afgunst. ‘Ik heb het geluk gehad dat er een 
streepje op mijn kavel stond. Ik gun dat 
andere mensen ook, maar ik ga niet over die 
indeling. De kans was er en die hebben we 
gepakt.’ •

bedrijf
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Vrije keuze stal
Op het bedrijf aan de Ellerweg 
lopen 120 koeien die middels 3 
melkrobots worden gemolken. Toch 
staat Groot Koerkamp dagelijks rond 
half zes in de stal, het is weliswaar 
geen eenmansbedrijf, maar het 
dagelijks werk doet hij alleen. De 
overcapaciteit van de robots, de 
nieuwe stal en de totale logistiek op 
het bedrijf zijn efficiënt ingericht. 

‘In deze vrije keuze stal is plaats 
voor uitbreiding, maar de huidige 
rust en ruimte wordt prima beloond, 
ondanks een iets hogere kostprijs. 
De dames hebben de keuze om 
in de box of de vrije stropot te 
bivakkeren. Dat bespaart arbeid 
en de levensprognose van de koe 
neemt toe.’



Veel gelach en grappen onderling bij de drie afdelingshoofden van de nieuwe 
school Het Perron. Zodra het over onderwijs of samenwerken gaat, zijn de 
dames bloedserieus en vullen ze elkaar aan of maken ze elkaars zinnen af. Het 
is goed merkbaar dat ze al 3,5 jaar samenwerken om in het nieuwe schooljaar 
een compleet nieuw concept neer te zetten.

‘Het Perron zoekt 
samenwerking
met lokale 
ondernemers’
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Ingrid Klink van het Almere College, 
Marga Molenkamp van het Ichthus 
College en Jantine Smit van Landstede 
lopen trots door hun nieuwe school, 
die pal na de meivakantie in gebruik is 
genomen. Het begon met een opdracht 
van hun bestuurders: ga nadenken over 
hoe je het onderwijs vorm wilt geven. De 
leidinggevenden wilden daar een groep 
collega’s bij betrekken en zo was de 
eerste brainstormsessie geboren.

Natuurlijke weerstand
‘Het gebouw is een gevolg van het 
onderwijsconcept,’ zo legt Marga uit. 
‘De architect had nog nooit met zoveel 
docenten gewerkt. Het was super om te 
ervaren hoe hij goed luistert en alle wensen 
probeert te vertalen naar een functioneel 
gebouw.’ Het samenwerken gaat geweldig, 
ook zonder dat de docenten in hetzelfde 
gebouw zitten, maar dat ging niet vanzelf 
(het interview voor Handel & Wandel vond 
plaats voor de ingebruikname van het pand. 
red.) ‘Er was een natuurlijke weerstand 
tegen verandering,’ zo legt Jantine uit. 
‘Prachtig om te zien hoe die is omgezet in 
flexibiliteit.’ Ingrid vond het mooi om te zien 
dat bij de laatste vergadering de collega’s 
al per sectie bij elkaar zaten. ‘Niet meer ‘jij 
bent van Ichthus’ en ‘ik van Almere’, maar 
‘we geven allebei biologie.’

Beroepshouding
Het zo snel mogelijk aanleren van een 
beroepshouding, dat is een speerpunt 
van de nieuwe school. Ingrid: ‘Bedrijven 
zien graag dat leerlingen snappen wat er 
van ze gevraagd wordt.’ ‘Wij hebben een 
stip op de horizon gezet,’ vult Marga haar 
aan. ‘Bedrijven moeten straks zeggen: 
‘Je moet die van Het Perron hebben’, die 
kunnen net wat meer.’ Gastvrij, vriendelijk, 
professioneel en klantgericht zijn de 
woorden die bij onze sessies steeds weer 
naar voren komen.’

Vertrouwde omgeving
Jantine is blij dat haar MBO-studenten langer 
in Dronten kunnen blijven. ‘Na je VMBO ben je 
16 jaar en dan moet je vaak reizen. Misschien 
ben je daar nog helemaal niet klaar voor. Als je 
HAVO of VWO doet, blijf je wel langer in de 
vertrouwde omgeving. Het is fantastisch als je 
een doorlopend programma kunt aanbieden.’ 
Ingrid vindt het fijn dat er talent opgeleid wordt 
voor de regio. ‘Dat is mede ons uitgangspunt 
geweest. Een opleiding bieden waar later geen 
werk te vinden is, is niet handig.’

Stevige discussies
Drie kapiteins op één schip. Dat kan gevaarlijk 
zijn. Er volgt een schaterlach van het trio. 
‘We zijn alle drie heel verschillend, maar we 
vullen elkaar zo ongelooflijk aan. Natuurlijk 
hebben we stevige discussies gevoerd, dat 
hoort erbij. We vinden het belangrijk om uit te 
gaan van een visie in plaats van kijken hoe we 
het nu doen. Je moet iets opgeven om daar 
veel voor terug te krijgen. Dat is onze stellige 
overtuiging,’ aldus Ingrid. 

Deur staat open
Er was in het dorp best wat commentaar dat 
lokale bedrijven geen opdrachten mochten 
uitvoeren bij Het Perron. Dat vinden de 
schoolleiders niet prettig. Marga ziet het liefst 
dat er vragen gesteld worden. ‘We moeten 
niet zomaar iets van elkaar vinden zonder in 
gesprek te gaan. Wij zien ondernemers als 
partner. Er zijn zeker lokale ondernemers 
die klussen hebben gekregen. De Europese 
wetgeving legt ons regels op. Een combinatie 
van lokale aannemers had de bouw mogen 
uitvoeren, maar die inschrijving kwam niet 
binnen. We moeten elkaar blijven ontmoeten 
en helpen. We willen hier bijvoorbeeld graag 
een vakantiebaantjesmarkt organiseren. 
Ondernemers zijn ook altijd welkom met 
vragen of wensen. Samen moeten we trots 
zijn op Het Perron. We doen ons uiterste best 
om aansluiting te vinden. Ik vind het gaaf als 
het heen- en weer verkeer wordt.’ •

Identiteiten
Ouders ontvangen centrale 
nieuwsbrieven. In de volksmond 
wordt door de leerlingen al wel 
gesproken over Het Perron. Aan 
de naam van de klas kunnen de 
docenten zien op welke school 
de leerling zit. Zij volgen een deel 
van de lessen ook met elkaar. 

De Algemeen Vormend Onderwijs 
lessen krijg je vanuit de school 
waar je je hebt aangemeld. 
Beroepsgerichte vakken krijg 
je met elkaar. Hoe hoger je 
klas, hoe meer je met elkaar 
samenwerkt. Leerlingen leven 
in een maatschappij met veel 
identiteiten. Op Het Perron vinden 
ze het van belang dat leerlingen 
kennis hebben van deze 
identiteiten en daar met respect 
mee omgaan.

bedrijf
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Het klinkt idyllisch voor een Algemene Leden Vergadering: 
ontvangen worden met applaus. Voor de vroegkomers was 
het toch zo: buiten het werkelijk fantastische At Sea hielden 
zich grote groepen zwanen op die zich telkens verplaatsten. 
Door de serene rust rond deze locatie klonk het gekletter 
van de vleugels als applaus.

De leden werden ontvangen in een bijna adembenemende 
sfeer, dat moet gezegd worden. At Sea – prachtig gelegen 
aan de Drontermeerdijk - is een ware aanwinst voor de 
Dronter horeca. En een prachtige vergaderlocatie. Een 
prima kennismaking dus. Daarbij gerekend dat zo’n 25 
leden (exclusief bestuur) de moeite hebben genomen om 
de vergadering te bezoeken, mogen we tevreden zijn. 
De ALV verliep redelijk vlekkeloos, weinig vragen, weinig 
opmerkingen en vooral heel informeel, zoals we dat graag 
zien. De gebruikelijke verslagen passeerden de revue, het 
jaaroverzicht werd door verschillende bestuursleden kort 
toegelicht en de kascommissie verleende de penningmeester 
decharge (we zijn een gezonde vereniging).

Bestuur
De bestuursverkiezing werd meer een benoeming/
voortzetting. Hester Vroegop willen we nog niet kwijt en 
ze mag dus nog een periode voorzitter blijven. Anders ligt 
dat voor Anno Kuindersma, algemeen bestuurslid. Hij was 
aftredend en niet herkiesbaar. Dit resulteerde natuurlijk in 
een korte dankrede van voorzitter en Kuindersma, en de 
overhandiging van een fraaie bos bloemen.
Tot opvolger van Anno Kuindersma werd Edwin Helmantel 
(van Helmantel en Bugel Advocaten) benoemd. Met hem 
wordt – als advocaat – de nodige juridische kennis het 
bestuur ingetrokken, een zeer welkome aanvulling op de 

overige specialismes. Meer over Edwin Helmantel kunt u vinden 
onder het bestuurdersprofiel, elders in deze editie van Handel & 
Wandel.

Aanbesteden
Het informele gedeelte van de vergadering bestond uit een 
tweetal presentaties over aanbesteden en inkopen. De eerste 
presentatie kwam voor rekening van Berto Smit, manager 
ruimtelijke realisatie en beheer van de gemeente Dronten. Hij 
gaf een (deels technische) toelichting op het inkoopbeleid van 
de gemeente Dronten. Een inkoopbeleid waarbij veel wordt 
samengewerkt met de Regio Zwolle. Deze ‘vrijerij’ leverde 
overigens reacties uit de zaal op, waarbij men zich afvroeg of de 
gemeente zich niet veel breder moet opstellen, en niet met de 
rug naar Lelystad, Zeewolde, Almere en Nop moet gaan staan. 
In ieder geval lukte het Berto Smit niet om zijn gehoor er van 
te overtuigen dat met de samenwerking met Regio Zwolle veel 
voordeel kan worden behaald. Ondanks het feit dat volgens Smit 
juist die regio veel kennis kan leveren. Smit verwacht door de 
samenwerking met minder mensen een betere inkooporganisatie 
te kunnen bewerkstelligen.

Hans Bakker
Drs. Hans Bakker, regiomanager van het MKB Nederland midden 
en coördinator lokaal/regionaal aanbesteden, verzorgde de 
tweede presentatie. Algemene en duidelijke conclusie van zijn 
kant: het bedrijfsleven is te voorzichtig met het benaderen van 
overheidsorganisaties. Kortom: onbekend maakt onbemind en 
daardoor kun je veel mislopen. Daarnaast is de kennis over de 
aanbestedingswetgeving te gering en ontbreekt de samenwerking 
met andere partijen om ook grotere projecten ‘aan te kunnen’. En 
om nog even een correct antwoord op de vraag ‘hoeveel miljoen 
euro aan inkoop en aanbestedingen brengt de gemeente Dronten 

ondernemersvereniging de driehoek

‘ALV voorjaar 2016
        Ontvangst met applaus’
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ongeveer naar de markt?’ te geven: 80 miljoen Euro (dus zo’n 
30 miljoen meer dan tijdens de ALV werd ingeschat).

Ook de heren Smit en Bakker werden bedankt met een 
bloemetje voor hun interessante uiteenzettingen. De sheets 
van beide presentaties zijn overigens terug te vinden op de 
website: www.ovddd.nl

De opvolgers
De openstaande functies van Bestuurlijk Secretaris en PR 
& Communicatiemanager voor de OVDD zijn ingevuld. De 
opvolging van Trudy Stoker, de huidige verenigingsmanager, 
is gevonden in Janke Bosma (JAM marketing) en Rudolph 
Posthumus (Conferant tekst en communicatie). Samen 
gaan zij vorm geven aan het verenigingsmanagement, dat 
in de nieuwe situatie dus een duo functie wordt.

Na 10 jaar verenigingsmanager te zijn geweest, is het voor 
Trudy Stoker tijd om haar taken over te dragen. Trudy runt 
naast het verenigingsmanagement een eigen bedrijf, Out of 
Circle, en is sinds een aantal jaren ook politiek actief in de 
gemeente Dronten. De aankondiging van het vertrek van de 
verenigingsmanager was voor OVDD reden om de functie 
nog een keer goed te bekijken en een profiel te schrijven. 
Daaruit kwam naar voren dat het takenpakket, dat ook voor 
een deel vrijwillig is, erg groot is voor één persoon. Mede ook 
om de continuïteit te waarborgen is de functie opgeknipt in 
tweeën en is er een duo functie ontstaan.

Rudolph Posthumus zal per 1 juli de functie van Bestuurlijk 
Secretaris op zich nemen en Janke Bosma zal de functie 

van PR & Communicatiemanager gaan vervullen. Beiden hebben 
ervaring in vergelijkbare functies, zowel in het werkbare leven als 
op vrijwillige basis. Rudolph Posthumus is freelance tekstschrijver 
en heeft brede ervaring in bureaumanagement bij onder andere 
Boom regionale uitgevers opgedaan, bovendien heeft hij vele 
jaren onderdeel van het bestuur van de Bedrijfskring Lelystad 
uitgemaakt. Janke Bosma is freelance communicatie-adviseur en 
heeft haar ervaring in marketing en communicatie opgedaan bij 
onder andere wehkamp.nl en VWA software & design. 

Actieve bestuursleden
Sinds jaar en dag zetten de bestuursleden van de OVDD zich in 
voor het reilen en zeilen binnen de ondernemend Dronten. Toch 
zit er voor iedereen ook aan deze bestuurstermijn een einde. 

Dit jaar hebben we afscheid genomen van Anno Kuindersma. Op het 
moment dat een dergelijke mededeling binnen het bestuur besproken 
wordt, ligt er direct een uitdaging: de zoektocht naar een opvolger! 
Onze vereniging kent de luxe dat we altijd een aantal betrokken 
ondernemers hebben die eventueel wel bestuurslid willen worden. 
Toch realiseert ook de OVDD zich dat dit niet vanzelfsprekend is. 
Daarom hebben we sinds dit jaar ook een overzicht van taken en 
aandachtsgebieden opgesteld. De onderwerpen zijn per bestuurslid 
uitgewerkt. Dit maakt het zoeken naar een eventuele opvolger toch 
een stuk gemakkelijker.

Bent u nieuwsgierig? Op onze website treft u ze allemaal aan. 
http://www.ovdd.nl/bestuurstaken-per-bestuurslid/

‘Bedankt
       Anno Kuindersma’
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‘Wees kritisch, ook als het over je 
uitvaart gaat.’

Wij Flevolanders staan erom bekend nuchter te zijn en velen u 
hebben de pioniers-mentaliteit.

In iedere branche is het doodgewoon om offertes te vragen. 
Ook in mijn werk is dit aan de orde, en ik moedig dit ook aan. 
Maar het kan moeilijk zijn over iets wat erg emotioneel beladen 
is, zakelijk te zijn. Ik pleit ervoor dat zakelijk zijn niet hoeft te 
betekenen dat je je gevoel moet uitschakelen. Het kan best 
samen gaan. Durf te vragen, ook aan de uitvaartverzorger. Een 
misverstand is dat, als je uitvaartverzekering bij maatschappij Y 
is ondergebracht, je ook daar de uitvaart moet laten verzorgen. 
Niets is minder waar! Je bent als klant ALTIJD vrij om te kiezen 
wie jij wilt dat je komt helpen bij een overlijden, dat kan ook 
maatschappij X of Z zijn. Er wordt door sommige maatschappijen 
wel een ontmoedigingsbeleid aangevoerd hierover, met het 
aanbieden van kortingen. Vaak wordt er niet bij verteld dat je 
zelfs met de kortingen duurder uit bent. Wees dus kritisch!

De uitvaartbranche is zeker geen dooie boel, er zijn 
ontwikkelingen in volle gang. Het milieu speelt vaak een rol, 
van milieuvriendelijke kisten gemaakt van FSC-hout tot andere 
materialen die minder belastend zijn. Maar milieuvriendelijk is 
niet altijd goedkoper! 

Zelf heb ik al jaren speciale eco-kisten in de collectie die gemaakt 
zijn van populierenhout uit Flevolandse bossen van de eerste 
aanplant. Korte afstanden, korte lijnen zorgen dat de prijzen van 
die kisten niet torenhoog hoeven te zijn. Durf dus te vergelijken! 
Er zijn in Flevoland (nog) geen natuurbegraafplaatsen, dus is 
de rit van de rouwauto naar een natuurbegraafplaats buiten 
Flevoland vaak niet zo milieuvriendelijk. Wees dus nuchter!

Dag en nacht staan ik én mijn team voor u klaar. 

Els Jager
0321-316174 en www.jageruitvaartzorg.nl

‘Dé trend van dit moment:
het Levenstestament.’ 

Over het levenstestament heb ik meerdere columns geschreven 
en lezingen gegeven, maar nog steeds ontmoet ik mensen 
die er onbekend mee zijn. Vandaar deze bijdrage over het 
levenstestament, niet te verwarren met een ‘gewoon’ testament, 
dat pas ingaat bij overlijden en bepaalt wie dán het vermogen 
erft. Een levenstestament werkt juist bij leven en voorkomt een 
onderbewindstelling ingeval je wilsonbekwaam wordt tengevolge 
van een ongeluk, hersenbloeding of ziekte. Ik hoor vaak: ‘Als ik 
Alzheimer krijg, mag mijn partner toch namens mij handelen? Wij 
zijn in gemeenschap van goederen getrouwd.’ Niets is minder waar! 
Heb je geen levenstestament, dan moet je partner bij de rechter 
een onderbewindstelling aanvragen wanneer je wilsonbekwaam 
wordt. Doorgaans wordt de partner tot bewindvoerder benoemd.  
Echter, een bewind is verre van wenselijk. Als bewindvoerder mag 
de partner namelijk niet alles zelfstandig regelen. Voor uitgaven 
boven de € 1.500,00 heeft de partner al machtiging van de 
kantonrechter nodig, evenals voor het aangaan van contracten of 
beleggen van geld. De kantonrechter toetst of de bewindvoerder 
wel in jouw belang handelt, ookal is het je echtgenoot. Ook moet 
een bewindvoerder jaarlijks rekening en verantwoording afleggen. 
Kortom: veel gedoe en inmenging van buitenaf. Dat wil niemand. 
Voorkom het met een levenstestament: een notariële akte waarbij 
je een vertrouwd persoon aanwijst als gevolmachtigde, voor het 
geval je door welke oorzaak dan ook wilsonbekwaam wordt. De 
gevolmachtigde kan namens jou alle nodige handelingen verrichten: 
beslissingen voor de onderneming, het huis verkopen als je naar 
een verzorgingshuis moet, maar ook de jaarlijkse belastingvrije 
schenkingen blijven doen aan je kinderen om erfbelasting en 
intering op vermogen vanwege de Wlz/(AWBZ)-regelgeving te 
voorkomen. Verder kan het levenstestament medische wensen 
behelzen, zoals: wil je in bepaalde omstandigheden wel of juist 
geen levensverlengende medische behandelingen.

Geïnteresseerd in nadere informatie?
Een gesprek is vrijblijvend en kosteloos. De Helling 126 Dronten | 
0321-385370 | info@notarisdewilde.nl | www.notarisdewilde.nl

jager uitvaartzorg

Els Jager

notariskantoor mr. m.m. 
de wilde de ligny

Marja de Wilde
de Ligny

ondernemers
aan het woord



‘Kleur bekennen, een route naar
meer succes.’

Ik weet niet of u de tulpenroute heeft gereden, maar persoonlijk 
vind ik het geweldig. Een kleurrijk Mondriaan in ons Flevolands 
landschap, een lust voor het oog. Begin van het jaar is bij de 
opening van de “Bloembollen Vakdagen Flevoland” een Countus-
tulp officieel gedoopt; een helder oranje tulp, een mooie knalkleur. 
Organisaties mogen wat mij betreft ook meer kleur bekennen. 
Laat zien waarvoor je staat!

Een directeur van een middelgroot bedrijf zei recentelijk; “Als mijn 
mensen écht goed met elkaar zouden communiceren zouden de 
bedrijfsresultaten veel beter zijn!” Om elkaar beter te begrijpen 
zijn drijfveren een belangrijke factor. Waarom reageert iedereen 
anders op dezelfde situatie? Waarom is het met sommige mensen 
heel lastig samenwerken en loopt het met anderen juist op 
rolletjes? De antwoorden liggen vaak in een verschil in drijfveren. 
Hierdoor kan eenzelfde situatie op verschillende manieren 
geïnterpreteerd worden. Iedereen heeft talenten. Je moet deze 
alleen leren herkennen, gebruiken en kunnen inschatten in welke 
omgeving deze het beste tot zijn recht komen. Het inzicht krijgen 
in drijfveren is een belangrijke voorwaarde om je eigen gedrag 
én dat van anderen te begrijpen en waar nodig bij te sturen. De 
“Kleurentest” is een beproefd en handig hulpmiddel om motivaties 
zichtbaar te maken. Met deze inzichten leer je jezelf en anderen 
beter begrijpen.

Countus heeft de Kleurentest al bij vele klanten toegepast. Het is 
een effectief startpunt van een coachingstraject, een teambuilding 
activiteit, een organisatieverandering of een strategiediscussie. De 
Kleurentest geeft een effectief inzicht in hoe men communiceert, 
wat er speelt en ook waar niet over wordt gesproken maar wel 
invloed heeft op de cultuur. Hierdoor is het een toegankelijk middel 
om snel tot de kern te komen, wat veel tijd en geld bespaart.
Wilt u kleur bekennen? Wij staan er klaar voor!

Roelof Tuin
www.countus.nl

‘Het kan u bijna niet meer ontgaan 
zijn, private lease is op dit moment erg 
populair en steeds meer mensen 
hebben het erover.’

Waar voor veel mensen vroeger het bezit van een auto erg 
belangrijk was en je een auto voor vele jaren kocht, kijkt men 
nu veel meer naar het gebruik, net als bij bijvoorbeeld een 
telefoon. De technische ontwikkelingen gaan razendsnel en 
met een private leasecontract heb je de mogelijkheid snel over 
te kunnen stappen op het nieuwste model met de modernste 
snufjes. Daarbij betaal je per maand een vaste bedrag en weet 
je dus exact wat je kwijt bent aan mobiliteit.

Voor beginnende bestuurders is private lease een 
interessante optie, omdat ze niet starten met een torenhoge 
verzekeringspremie zonder no claim korting maar meeliften in 
een collectieve polis.

Uw leaseauto ingeleverd en geen middelen om een auto aan 
te schaffen? Vergelijk het private leasetarief eens met het 
bedrag dat u voorheen kwijt was aan maandelijkse bijtelling. 
Ook hier zult u zien dat private lease een optie is. Misschien 
is private lease voor u als ondernemer ook wel interessant als 
alternatief voor de nu zakelijk aangeschafte of operationeel 
geleasede auto. Als kleine zelfstandige betaalt u uw zakelijke 
auto helemaal zelf en als bonus mag u voor privegebruik ook 
nog bijtelling afdragen.

Hoeveel betaalt u dan werkelijk in totaal voor uw heilige 
koe? Toe aan een nieuwe auto? Begin er eens over bij uw 
boekhouder en vergelijk alle opties goed met elkaar zodat u 
bewust weet wat uw automobiliteit u kost. Heb ik u aan het 
denken gezet?

Albert Brouwer
088 - 003 5555
brouwer@autopalace.nl

countus accountants

& adviseurs

Roelof Tuin

auto palace dronten

Albert Brouwer
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OVDD en lokaal partnerschap MKB-Midden: meer samen, 
samen meer!

Rijk en provincies hevelen steeds meer verantwoordelijkheden over 
naar lokale overheden. Dit vraagt om een andere invulling van rol 
en taken van lokale ondernemersorganisaties. Dit geldt ook voor 
Ondernemersvereniging De Driehoek (OVDD). Meer nog dan 
voorheen moet OVDD het gesprek aangaan met de gemeente 
Dronten. Maar: wel goed voorbereid! Het lokaal partnerschap 
van MKB-Midden (onderdeel van MKB-Nederland) speelt hier 
op in door het beschikbaar stellen van kennis over diverse 
ondernemersthema’s.

Er wordt veel verwacht en gevraagd van een moderne 
ondernemersvereniging. Natuurlijk, het bieden van een podium 
om te netwerken is nog steeds een belangrijk onderdeel. Maar 
een mkb-organisatie is tegenwoordig vooral ook een volwaardig 
gesprekspartner van de lokale overheid en moet daar het 
ondernemersbelang goed voor het voetlicht kunnen brengen. Geen 
sinecure voor bestuurders die dit naast het leiden van een eigen 
bedrijf doen.

Gelukkig hoeven zij daarin niet alleen het wiel uit te vinden. Het 
lokaal partnerschap van MKB-Midden dat de OVDD is aangegaan 
biedt het bestuur allerhande lobbytools aan op belangrijke lokale 
thema’s. OVDD kan daarvoor onder andere gebruik maken van 
op maat gemaakte infobladen, standaard brieven, handreikingen, 
onderzoeken en concept-persberichten. Dat begint al met 
informatie over het hoe en wanneer beïnvloeden van de jaarlijkse 
begroting van de gemeente. De OVDD kan ook goed beslagen 
in gesprek gaan met de gemeente over een mkb-vriendelijk 
aanbestedingsbeleid of afspraken maken over de uitvoering 
van openbare werken. Ondernemers maken zo meer kansen op 
opdrachten van de overheid. En als de straat open moet, blijft de 
overlast voor ondernemers tot een minimum beperkt.

Dankzij onderzoek van MKB-Nederland en MKB-Midden weet OVDD 
ook wat de gemeente heeft gedaan om de regeldruk voor haar 
ondernemers te verminderen - en waar het nog beter kan. De hoogte 
van de OZB is ook een belangrijk punt. MKB-Midden lobbyt er voor dat 
gemeenten zich ook individueel houden aan de afspraak om deze niet 
boven de inflatie uit te laten komen. Dronten betaalt facturen van de 
bedrijven binnen 29 dagen (cijfer 2014), blijkt uit jaarlijks onderzoek van 
MKB-Nederland: een belangrijk gespreksthema. Recent heeft MKB-
Nederland een zwartboek opgesteld met daarin legio voorbeelden 
van ondernemers die kampen met oneerlijke overheidsconcurrentie. 
Het bestuur van OVDD kan met dit zwartboek in de hand er bij de 
gemeente op aansturen zich niet als ondernemer op te stellen.

Medio dit jaar worden de resultaten van de tweejaarlijkse verkiezing voor 
de mkb-vriendelijkste gemeente bekend gemaakt. Alle Nederlandse 
gemeenten worden daarin langs de lat gelegd. Belangrijk bij deze 
verkiezing is de beleving van de ondernemer. Zijn de voorzieningen van 
een dusdanig niveau dat deze volgens de ondernemer, in verhouding 
staan tot de lokale belasting? Hoe is de dienstverlening richting 
ondernemers geregeld? De einduitslag twee jaar geleden was voor 
Dronten matig, met een 190ste plek. Hopelijk heeft dit de gemeente 
aangespoord om - samen met OVDD - het beleid en de organisatie 
door te lichten en te verbeteren.

Het lokaal partnerschap biedt ondernemers ook rechtstreeks (financieel) 
voordeel. Een project als MKB-Energy Check-Up levert een schat 
aan kennis op over mogelijkheden om energie te besparen. Dankzij 
de kosteloze begeleiding van MKB-Nederland bij het halen van het 
Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen daalt de criminaliteit. 
De Nationale Financieringswijzer en de MKB Financieringscheck geven 
inzicht in financieringsvormen en -mogelijkheden.

Samen bouwen aan een beter ondernemersklimaat. Dat is de conclusie 
van de samenwerking tussen OVDD en MKB-Midden/VNO-NCW 
Midden. Het motto is dan ook: meer samen, samen meer!

mkb nederland midden | hans bakker

‘Meer samen,
          samen meer’
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Onder grote belangstelling van ondernemers 
uit Dronten is in De Meerpaal het Ondernemers-
punt geopend. Het Ondernemerspunt Dronten is 
gestart op initiatief van veertien organisaties die 
actief zijn in de overheidssector, samen met lokale 
ondernemersverenigingen en diverse 
onderwijsinstellingen. 

Loket voor ondernemersvraagstukken
De initiatiefnemers hebben het afgelopen jaar hun 
achterban gepolst of er behoefte is aan een dergelijk 
ontmoetingspunt. Hieruit kwam naar voren dat veel 
ondernemers graag één loket voor al hun 
ondernemersvraagstukken willen hebben. 

Voorheen was het zo dat ondernemers voor vragen 
op het gebied van onder meer huisvesting, vergun-
ningen, � nancieringen, subsidies, onderzoeken, 
juridische- en belastingtechnische zaken naar allerlei 
instanties en loketten moesten voor informatie.

Verbinden van kennis, informatie en advies
Het Ondernemerspunt Dronten brengt deze kennis en in-
formatie bij elkaar zodat elke ondernemer in de gemeente 
Dronten over de aanwezige expertise kan beschikken. 
Om dit te bewerkstelligen participeren diverse bedrijven 
en organisaties in het Ondernemerspunt Dronten. 
Zij begeleiden zowel starters als bestaande ondernemers. 
Naast het verstrekken van informatie, kennis en advies 
heeft het Ondernemerspunt Dronten zich ook tot doel 
gesteld om het onderwijs en het bedrijfsleven met elkaar 
in verbinding te brengen. Ook kunnen ondernemers in 
De Meerpaal terecht om met elkaar te netwerken.

Bereikbaarheid
Het Ondernemerspunt Dronten is online 24 uur per dag, 
zeven dagen in de week te raadplegen. Het fysieke loket is 
gevestigd op het Serviceplein in De Meerpaal en geopend 
op woensdagavond van 19.00 tot 20.30 uur en een keer 
per maand, aansluitend op de Open Co� ee, op 
vrijdagochtend tussen 10:30 - 12:00 uur. 

SOCIAAL
ECONOMISCHE

Agenda
Via de nieuwsbrief van de Sociaal Economische Agenda 

worden activiteiten op de agenda gezet van de partners uit 

de SEA groepen en worden de resultaten gepubliceerd van 

eerdere activiteiten. Met de uitvoering van de economische 

visie ‘Koersen op Karakter’ zijn vijf SEA groepen actief om 

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

samenleving ruimte te geven.

GRANDE OPENING 
ONDERNEMERSPUNT DRONTEN
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De revitalisatiewerkzaamheden op bedrijventerrein Spelwijk in 
Swifterbant naderen hun voltooiing.

Zo zijn ‘verhardingen’ omgevormd naar ‘groen’ en afwateringsgoten 
opnieuw aangelegd. Daarnaast zijn beplantingsvakken vervangen en 
een deel van de bomen verwijderd die erg dicht op elkaar stonden.
De revitalisatie is op initiatief van de gemeente Dronten, provincie 
Flevoland en SEA-groep Bedrijventerreinen. 
De kwaliteitsverbetering van het bedrijventerrein moet leiden tot een 
aantrekkelijker aanzien en werkmilieu én een impuls voor de gezamen-
lijke zorg voor het terrein vanuit overheid en ondernemers.

Op initiatief van de SEA-groep ‘Dynamiek in de Land-
bouw’ zijn twee publiciteitsdoeken geplaatst op de 
Dronter akkers van agrarische ondernemers Kees 
van Woerden en Robert Elshof. Hiermee willen ze – in 
samenwerking met de SEA-groep – aantonen dat ze 
trots zijn op het grote aantal biologische boeren in 
Dronten. Sterker nog: onze gemeente telt de meeste 
biologische boeren van Nederland. “Het is goed boe-
ren op de jonge akkergronden in Dronten. Gezonde 
bodem, gezonde producten, gezonde voeding en een 
goed leefklimaat. En dat mag de rest van Nederland 
best weten”, aldus Van Woerden en Elshof.

De SEA-groep ‘Dynamiek in de Landbouw’ maakt 
onderdeel uit van de Sociaal Economische Agenda, het 
samenwerkingsverband tussen gemeentelijke overheid, 
ondernemers en onderwijs. “Laten zien waar we 
bijzonder en goed in zijn”, dat is het devies van deze 
SEA-groep. “In januari hebben wij met een stand op de 
Bio-beurs te Zwolle gestaan en met het plaatsen van de 
spandoeken wordt aan dit initiatief een passend vervolg 
gegeven om onze trots uit te dragen”.

GRONDIGE OPKNAPBEURT 
BEDRIJVENTERREIN SPELWIJK

KEY-NOTE ZAKELIJK NETWERKEN MET JOCHEM KLIJN

BIOLOGISCHE BOEREN 
ZIJN TROTS OP DRONTEN!

Fietsen langs biologische bedrijven

De trots reikt voor de initiatiefnemers verder dan het 
plaatsen van een aantal spandoeken om de naamsbekend-
heid te vergroten. Om de inwoners van Dronten ook kennis 
te laten maken met hun bedrijven zijn er drie � etsroutes 
samengesteld die voeren langs enkele biologische bedrij-
ven uit de gemeente Dronten. Tijdens deze � etstocht is er 
van alles te zien en te beleven. Een kleine greep van de vele 
pleisterplaatsen langs de route: Restaurant Moellies met een 
heerlijk terras in het centrum van Dronten, appelboomgaard 
van Elshof, het kuierlatten-pad, de pruimen en jams van ‘De 
Pruimenpot’, de verse biologische groenten van ‘Bio Erf 17’, 
de kakelverse eieren van Henk Westers en de Hofwinkel aan 
de Wisentweg. De afstanden waaruit gekozen kan worden 
zijn 27, 31 of 57 kilometer. Via de websites Dronterland.nl 
en op Lekkernaardeboer.nl zijn de � etsroutes gratis te 
downloaden. De routes zijn tevens voorzien van uitgebreide 
beschrijvingen en wetenswaardigheden van de bedrijven.  

De spandoeken hangen langs de Bremerbergweg in 
Biddinghuizen en bij de rotonde van Dronten-Zuid. 
Wethouder Dirk Minne Vis onthulde deze uitingen 
van Biologisch Dronten in het bijzijn van 
Corné Kocks (SEA), Harry Dubelaar (SEA), 
Robert Elshof en Kees van Woerden.

Ondernemersacademie

Dynamiek in de Landbouw

Ruim tachtig ondernemers kwamen op de uitnodiging 
van de SEA-groep Ondernemersacademie af voor de 
keynote-bijeenkomst ‘Eff ectief Zakelijk Netwerken’. 
Voorzitter Liane Wolfert verwelkomde de bezoekers, 
waaronder veel ondernemers die voor het eerst kennis 
maakten met de Ondernemersacademie, en gaf daarna 
het woord aan wethouder Dirk Minne Vis. Hij benadruk-
te het nut en de noodzaak van de SEA-bijeenkomsten. 
Daarnaast bevestigde hij dat de gemeente ook dit jaar 
partner blijft van de SEA-groepen. Hierna was het tijd 
voor de hoofdspreker van de avond: Jochem Klijn.

Zaaien en oogsten

Als voormalig nummer één verkoper bij een van de grootste 
verzekeraars van Europa is Klijn een expert op het gebied 
van het leggen en benutten van relaties. Klijn begon zijn 
betoog met de vaststelling dat iedereen een netwerk heeft, 
zowel zakelijk als privé. De kunst is om dit netwerk e� ectief 
en succesvol in te zetten. Om dit te kunnen doen moet je 
eerst weten wat netwerken is, om van daaruit een stevig 
fundament te leggen onder die relaties. Volgens Klijn doe je 
dit door: een actieve houding aan te nemen, niet egoïstisch 
te zijn en het principe van zaaien & oogsten te hanteren. 
“Plant het zaad in vruchtbare grond, wees geduldig en houd 
rekening met de weersomstandigheden voordat je gaat 
oogsten”, omschreef Klijn het verkoopproces in een 
agrarische metafoor.

Emotionele bankrekening 

In dit proces zijn volgens Klijn een aantal elementen van 
belang. Ten eerste het aloude, maar nog steeds actuele: 
afspraak is afspraak. Dit is belangrijk voor het vertrouwen, 
maar voorkomt ook dat de ‘emotionele bankrekening’ 
(de gunfactor) in het rood komt te staan. Verder is het goed 
en geïnteresseerd luisteren erg belangrijk. Ook hiervoor 

hanteerde Klijn een metafoor door het Engelse woord ‘heart’ 
op te splitsen in EAR (oor) en ART (kunst). Deze twee zaken 
vormen volgens Klijn een uiterst belangrijke eigenschap van 
een succesvolle ondernemer: de kunst van het luisteren. 

Communiceren met netwerk

Na de pauze werden de bezoekers getrakteerd op een 
levendige uitleg over de kwaliteit van je netwerk. Dit is 
volgens de schrijver van de boeken ‘Netwerken op karakter’ 
en ‘Social Meaning’ onder te verdelen in vier categorieën: 
de � gurant (voorbijganger), de sympathisant (een vriend), 
de DJ: ik vraag, hij draait en de ambassadeur. Die laatste 
is eigenlijk een combinatie van de sympathisant en de DJ. 
“Alleen met een kwalitatief goed netwerk, kun je succesvol 
netwerken”, betoogde Klijn tijdens de keynote-bijeenkomst. 
De SEA-groep Ondernemersacademie werd vervolgens 
geadviseerd voortaan te communiceren met het netwerk 
in plaats van met de doelgroep. Kennen en gekend worden 
was hierin de kern. “Zo wordt je netwerk vanzelf je grootste 
ambassadeur”, besloot Klijn de uiterst leerzaam en succesvol 
verlopen bijeenkomst. 

v.l.n.r. Kees van Woerden, Harry Dubelaar, 
Robert Elshof, Dirk Minne Vis en Corné Kocks



De revitalisatiewerkzaamheden op bedrijventerrein Spelwijk in 
Swifterbant naderen hun voltooiing.

Zo zijn ‘verhardingen’ omgevormd naar ‘groen’ en afwateringsgoten 
opnieuw aangelegd. Daarnaast zijn beplantingsvakken vervangen en 
een deel van de bomen verwijderd die erg dicht op elkaar stonden.
De revitalisatie is op initiatief van de gemeente Dronten, provincie 
Flevoland en SEA-groep Bedrijventerreinen. 
De kwaliteitsverbetering van het bedrijventerrein moet leiden tot een 
aantrekkelijker aanzien en werkmilieu én een impuls voor de gezamen-
lijke zorg voor het terrein vanuit overheid en ondernemers.

Op initiatief van de SEA-groep ‘Dynamiek in de Land-
bouw’ zijn twee publiciteitsdoeken geplaatst op de 
Dronter akkers van agrarische ondernemers Kees 
van Woerden en Robert Elshof. Hiermee willen ze – in 
samenwerking met de SEA-groep – aantonen dat ze 
trots zijn op het grote aantal biologische boeren in 
Dronten. Sterker nog: onze gemeente telt de meeste 
biologische boeren van Nederland. “Het is goed boe-
ren op de jonge akkergronden in Dronten. Gezonde 
bodem, gezonde producten, gezonde voeding en een 
goed leefklimaat. En dat mag de rest van Nederland 
best weten”, aldus Van Woerden en Elshof.

De SEA-groep ‘Dynamiek in de Landbouw’ maakt 
onderdeel uit van de Sociaal Economische Agenda, het 
samenwerkingsverband tussen gemeentelijke overheid, 
ondernemers en onderwijs. “Laten zien waar we 
bijzonder en goed in zijn”, dat is het devies van deze 
SEA-groep. “In januari hebben wij met een stand op de 
Bio-beurs te Zwolle gestaan en met het plaatsen van de 
spandoeken wordt aan dit initiatief een passend vervolg 
gegeven om onze trots uit te dragen”.

GRONDIGE OPKNAPBEURT 
BEDRIJVENTERREIN SPELWIJK

KEY-NOTE ZAKELIJK NETWERKEN MET JOCHEM KLIJN

BIOLOGISCHE BOEREN 
ZIJN TROTS OP DRONTEN!

Fietsen langs biologische bedrijven

De trots reikt voor de initiatiefnemers verder dan het 
plaatsen van een aantal spandoeken om de naamsbekend-
heid te vergroten. Om de inwoners van Dronten ook kennis 
te laten maken met hun bedrijven zijn er drie � etsroutes 
samengesteld die voeren langs enkele biologische bedrij-
ven uit de gemeente Dronten. Tijdens deze � etstocht is er 
van alles te zien en te beleven. Een kleine greep van de vele 
pleisterplaatsen langs de route: Restaurant Moellies met een 
heerlijk terras in het centrum van Dronten, appelboomgaard 
van Elshof, het kuierlatten-pad, de pruimen en jams van ‘De 
Pruimenpot’, de verse biologische groenten van ‘Bio Erf 17’, 
de kakelverse eieren van Henk Westers en de Hofwinkel aan 
de Wisentweg. De afstanden waaruit gekozen kan worden 
zijn 27, 31 of 57 kilometer. Via de websites Dronterland.nl 
en op Lekkernaardeboer.nl zijn de � etsroutes gratis te 
downloaden. De routes zijn tevens voorzien van uitgebreide 
beschrijvingen en wetenswaardigheden van de bedrijven.  

De spandoeken hangen langs de Bremerbergweg in 
Biddinghuizen en bij de rotonde van Dronten-Zuid. 
Wethouder Dirk Minne Vis onthulde deze uitingen 
van Biologisch Dronten in het bijzijn van 
Corné Kocks (SEA), Harry Dubelaar (SEA), 
Robert Elshof en Kees van Woerden.
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vormen volgens Klijn een uiterst belangrijke eigenschap van 
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levendige uitleg over de kwaliteit van je netwerk. Dit is 
volgens de schrijver van de boeken ‘Netwerken op karakter’ 
en ‘Social Meaning’ onder te verdelen in vier categorieën: 
de � gurant (voorbijganger), de sympathisant (een vriend), 
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netwerken”, betoogde Klijn tijdens de keynote-bijeenkomst. 
De SEA-groep Ondernemersacademie werd vervolgens 
geadviseerd voortaan te communiceren met het netwerk 
in plaats van met de doelgroep. Kennen en gekend worden 
was hierin de kern. “Zo wordt je netwerk vanzelf je grootste 
ambassadeur”, besloot Klijn de uiterst leerzaam en succesvol 
verlopen bijeenkomst. 
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Robert Elshof, Dirk Minne Vis en Corné Kocks



Onder grote belangstelling van ondernemers 
uit Dronten is in De Meerpaal het Ondernemers-
punt geopend. Het Ondernemerspunt Dronten is 
gestart op initiatief van veertien organisaties die 
actief zijn in de overheidssector, samen met lokale 
ondernemersverenigingen en diverse 
onderwijsinstellingen. 

Loket voor ondernemersvraagstukken
De initiatiefnemers hebben het afgelopen jaar hun 
achterban gepolst of er behoefte is aan een dergelijk 
ontmoetingspunt. Hieruit kwam naar voren dat veel 
ondernemers graag één loket voor al hun 
ondernemersvraagstukken willen hebben. 

Voorheen was het zo dat ondernemers voor vragen 
op het gebied van onder meer huisvesting, vergun-
ningen, � nancieringen, subsidies, onderzoeken, 
juridische- en belastingtechnische zaken naar allerlei 
instanties en loketten moesten voor informatie.

Verbinden van kennis, informatie en advies
Het Ondernemerspunt Dronten brengt deze kennis en in-
formatie bij elkaar zodat elke ondernemer in de gemeente 
Dronten over de aanwezige expertise kan beschikken. 
Om dit te bewerkstelligen participeren diverse bedrijven 
en organisaties in het Ondernemerspunt Dronten. 
Zij begeleiden zowel starters als bestaande ondernemers. 
Naast het verstrekken van informatie, kennis en advies 
heeft het Ondernemerspunt Dronten zich ook tot doel 
gesteld om het onderwijs en het bedrijfsleven met elkaar 
in verbinding te brengen. Ook kunnen ondernemers in 
De Meerpaal terecht om met elkaar te netwerken.

Bereikbaarheid
Het Ondernemerspunt Dronten is online 24 uur per dag, 
zeven dagen in de week te raadplegen. Het fysieke loket is 
gevestigd op het Serviceplein in De Meerpaal en geopend 
op woensdagavond van 19.00 tot 20.30 uur en een keer 
per maand, aansluitend op de Open Co� ee, op 
vrijdagochtend tussen 10:30 - 12:00 uur. 

SOCIAAL
ECONOMISCHE

Agenda
Via de nieuwsbrief van de Sociaal Economische Agenda 

worden activiteiten op de agenda gezet van de partners uit 

de SEA groepen en worden de resultaten gepubliceerd van 

eerdere activiteiten. Met de uitvoering van de economische 

visie ‘Koersen op Karakter’ zijn vijf SEA groepen actief om 

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

samenleving ruimte te geven.
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Wanneer je het Eemplein in Amersfoort op de digitale 
stadsplattegrond van Google bekijkt, lijkt het niet eens 
direct een plein. Het is meer een … gebied. Met straten, 
gebouwen, steegjes en water. En dat blijkt, na wat verder 
onderzoek, ook wel een beetje te kloppen. Er is detailhandel, 
horeca en leisure gevestigd en dus volop bedrijvigheid. Het 
eigenlijke plein bestaat trouwens ook en is aan het begin 14 
meter breed en heeft uiteindelijk, aan de kant van de Eem, 
een breedte van 75 meter. 

Ik zie u denken. ‘De plotselinge mei-warmte is onze columnist 
naar het hoofd gestegen zeker? Of zou het de april-kou zijn?’. 
Helaas, allebei fout. Ik ben onderzoek gaan doen naar dit plein 
naar aanleiding van iets van nog een maand eerder. Afgelopen 
maart op TV en twee dagen later integraal in de herhaling. 
De stad Amersfoort was erin geslaagd om de uitvoering van 
The Passion in 2016 binnen te halen en het spektakel voltrok 
zich op het Eemplein. Voor wie The Passion de afgelopen 
jaren gemist heeft: bekende Nederlanders vertolken in een 
live TV-uitzending van de EO de lijdensweg van Christus. Met 
toneel en vooral muziek wordt het aloude verhaal dichterbij de 
mensen gebracht. En dat werkt nog steeds. Niet alleen stond 
het Eemplein vol mensen. Er stemden bovendien meer dan 3 
miljoen mensen af op de verrichtingen van Martijn Fischer als 
Jezus en Ellen ten Damme als Maria. Het concept is dit jaar 
voor het eerst de landsgrenzen over gegaan, zodat er ook een 
wit kruis door de straten van New Orleans werd getorst. En 
zo gaf Jeroen van Koningsbrugge ineens les aan zanger Seal, 
keken miljoenen mensen naar Fox en…. nou ja, u snapt de 
strekking.

Goed. Terug even naar onze kant van de oceaan en onze 
kant van de Knardijk. Ik legde de link met Dronten om 

meerdere redenen. Wij hebben namelijk ook een groot plein in 
de hoofdkern van onze gemeente liggen. Onderzoeksbureau’s 
worden ingeschakeld om na te denken over de toekomst van het 
Redeplein. B&W verklaarde ‘meer zitgelegenheden, meer groen, 
meer aandacht voor sfeerverlichting en grotere horecaterrassen’ 
te willen op het plein, dat trouwens niet eens onder die naam te 
vinden is op dezelfde digitale standsplattegrond van Google; maar 
dat terzijde. Tja, gezelligheid is natuurlijk maar beperkt maakbaar. 
We kunnen er miljoenen insteken, maar dan zal het nog niet de 
uitstraling krijgen van het eeuwenoude Eemplein. Daarvoor zouden 
er immers ook oude gebouwen nodig zijn en die hebben we nu 
eenmaal niet in onze gemeente. 

Nee, een plein maak je in ons geval niet met een zitje of een 
struik. Ons plein maak je door er dingen te organiseren. Komende 
augustus bijvoorbeeld is het het gezelligste plein van de regio, 
omdat de Meerpaaldagen er gehouden worden. En dan zijn er 
tal van ondernemers die ook daar de schouders onder zetten 
en met passie Dronten uitdragen en dit evenement sponsoren. 
Toegegeven, de rest van het jaar zou er dan ook voldoende reuring 
moeten zijn. Misschien is het een idee om The Passion 2018 
naar Dronten te halen? Ik zie een glansrol weggelegd voor onze 
burgervader als Pontius Pilatus.

Reageren?
decolumnist@handelenwandel.info

de columnist

‘Passie’

De Columnist
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Gemeente Dronten wil negen werkplekken voor werkzoekenden 
met afstand tot de arbeidsmarkt bieden
De gemeente Dronten wil tussen 2015 en 2018 negen mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt een betaalde werkplek bieden. 
“We  hebben als college deze ambitie uitgesproken omdat we ‘het 
goede voorbeeld’ willen geven. Ons werkgeverscontactteam is 
voortdurend op zoek naar werkgevers die mensen weer een kans 
willen geven op de arbeidsmarkt. We vinden het een logische 
verplichting dat we dit als een van de grootse werkgevers van 
de regio dan zelf ook doen”, licht wethouder Dirk Minne Vis 
toe. Het gaat dan om vier extra werkplekken in het kader van de 
banenafspraak voor de doelgroep Wsw, Wajong en mensen met 
een arbeidsbeperking.  De andere vijf werkplekken zijn reguliere 
werkplekken voor de brede doelgroep Participatiewet. 

Al twee werkplekken ingevuld
Er zijn al twee concrete ‘Banenafspraak’ werkplekken ingevuld door 
werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor twee 
andere werkplekken lopen momenteel gesprekken met managers 
van de desbetreffende afdelingen.

“In januari werd ik benaderd door het werkgeverscontactteam 
met een cv van een dame met een HBO diploma Communicatie 
op zak. Haar jobcoach vertelde me dat ze vanwege chronisch 
moeheidssyndroom (CVS) maximaal 16 uur per week kan werken. 
En of we mogelijkheden voor haar zien. We hebben daarom 
kennisgemaakt met elkaar en sinds april is ze een waardevolle 

aanvulling voor ons team communicatie! Ze draait vier ochtenden per 
week volledig mee in het team. Het enige waar we haar soms bij moeten 
helpen is dat ze haar eigen grenzen aan blijft geven, want ze is erg 
enthousiast,” vertelt Vanessa Gosselink, manager Concerndiensten. 
 
Op de afdelingen Afvalinzameling & Accommodatiebeheer en 
Ruimtelijke realisatie en Beheer werken al zo’n 25 Wsw’ers. “Deze 
grote ingehuurde groep medewerkers geeft continuïteit aan de 
werkzaamheden die we als gemeente uitvoeren. Het wordt lastiger 
om voldoende bezetting vanuit de Wsw doelgroep beschikbaar te 
krijgen*. Daarom kijken we nu of we ook andere ‘doelgroepers’ aan een 
werkplek op onze afdeling kunnen helpen. De goede ervaring met het 
werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben we al. 
Daarnaast zijn een aantal werkzaamheden binnen de afdeling A&A heel 
geschikt of geschikt te maken voor werkzoekenden met een beperking. 
We kijken nu of er binnen de afdeling kansen en mogelijkheden zijn waar 
we nog niet eerder aan hebben gedacht,” legt Jan de Boer, manager 
Afvalinzameling & Accommodatiebeheer uit.

Aanvulling 
“Het creëren van deze negen werkplekken is een aanvulling op 
hetgeen wat we al doen voor de brede doelgroep. Zoals eerder 
gezegd bieden we al meerdere werkplekken aan Wsw’ers. Daarnaast 
bieden we ook geregeld werkplekken aan BBL’ers. Ook onze Social 
Return (SROI)afspraken moeten bijdragen aan het vergroten van de 
arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Bij aanbestedingen van bijvoorbeeld groen- en bestratingsprojecten is 

de werkplek

‘Goed voorbeeld doet goed  volgen!’



dit een verplicht onderdeel.” Overigens tellen deze werkplekken alleen 
mee voor de banenafspraak als mensen na 1 januari 2015 aan de slag 
zijn gegaan. 

Pilot
“We gebruiken de eerste twee jaren  jaar  als een soort pilot om ervaring 
op te doen met de doelgroep. Als een van de grootste werkgevers 
uit de regio kunnen we op deze manier andere werkgevers nóg beter 
begeleiden en ondersteunen wanneer zij ook een dergelijke werkplek 
willen bieden, “sluit wethouder Vis af.

Doet u mee?
Wanneer u een werkplek heeft voor iemand met een arbeidsbeperking telt 
deze mee voor de banenafspraak. De doelgroep van de Participatiewet 
is echter breder, veel werkzoekenden uit de Participatiewet hebben 
geen arbeidsbeperking, maar kunnen om een andere reden lastig 
een baan vinden. Heeft u een baan voor iemand met een afstand tot 
de arbeidsmarkt en wilt u weten hoe u concreet een werkplek kunt 
bieden? Neem contact op met het werkgeverscontactteam via 140321 
of dewerkplek@dronten.nl.

Wilt u op de hoogte blijven over De Werkplek en de ontwikkelingen 
binnen de Participatiewet? Kijk dan op www.dewerkplek.nu en meld u 
aan voor de nieuwsbrief.

* Door de invoering van de Participatiewet is er geen nieuwe instroom in de 

Wsw. Deze mensen stromen sinds 1 januari 2015 in de Participatiewet.

Dronten.zoektcollega.nl!
Binnenkort kunt u alle talentvolle werkzoekenden uit de 
gemeente Dronten in een oogopslag terugvinden op het 
platform ‘Dronten.zoektcollega.nl! Met een druk op de knop 
kunt u met elkaar kennismaken. Houdt hiervoor het nieuws 
van de gemeente Dronten in de gaten en/of de nieuwsbrief 
van De Werkplek.

‘Goed voorbeeld doet goed  volgen!’
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Stenen in alle soorten en maten, dat is wat je ziet als je het terrein van 
Rasing Sierbestrating oploopt. Het ligt er allemaal super strak bij. ‘Dit is mijn 
visitekaartje.’ Peter Rasing is er duidelijk over. Waarom kiest hij voor stenen? 
‘Ik kan mijn energie er in kwijt. Het is elke keer een uitdaging om weer iets 
moois te realiseren.’

‘Met mijn stenen
wordt niet
gegooid’
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Na 25 jaar rijksambtenaar te zijn geweest, 
leerde hij het vak van een vriend die 
stratenmaker was. ‘Als ambtenaar kon 
ik in mijn vrije tijd het luie zweet er uit 
werken.’ Rasing komt van de boerderij en 
is gewend om zeven dagen per week te 
werken. Daarna draaide hij onregelmatige 
diensten bij een veevoedingsinstituut. Het 
ene weekend werken, het volgende weer 
vrij. Peter Rasing kan maar slecht stil zitten. 
Het liefst pakt hij de racefiets als hij de 
tuinen van klanten op gaat meten. ‘Dan 
heb ik meteen een stukje ontspanning te 
pakken. Al kijken klanten in Biddinghuizen 
en Swifterbant mij weleens vreemd aan als 
ik van de fiets stap.’

Functionele steen kopen
Service verlenen en mensen behandelen 
zoals je zelf behandeld wilt worden, daar 
draait het om volgens Rasing. ‘Ik ga voor een 
persoonlijke benadering want ik wil gewoon 
meer doen dan een ander. Een steen of een 
steen, daar zit een hoop verschil in. Een goed 
advies is dus belangrijk. Ik verkoop niets via 
internet of uit een folder. Een steen moet je 
zien en voelen. Ik wil altijd weten waarvoor 
je hem gaat gebruiken, want je moet wel 
een functionele steen kopen.’ Mensen 
die denken ‘even’ een steen of tegel uit te 
zoeken komen vaak bedrogen uit. ‘Ze gaan 
weg met heel veel informatie en gaan thuis 
verder rustig nadenken.’

Lange dagen
Nadat de keuze voor een steen is gemaakt, 
gaat Rasing het liefst dezelfde avond nog 
meten. ‘Iedere tuin wil ik graag zelf zien en 
meten. Uiterlijk de volgende dag heeft de 
klant een schets op schaal en kan daar zijn 
ideeën op intekenen. Zodra die er uit is, 
wordt het bestratingsplan uitgewerkt, de 
hoeveelheden materialen berekend en een 
offerte uitgebracht. Rasing heeft geen stenen 
op voorraad. ‘Je hebt altijd te veel of te weinig 
en op kleurverschillen zit niemand te wachten. 

Het leveren duurt een kleine week. Dan heb 
je  stenen die uit één productie komen.’ 
Rasing is zes dagen per week geopend. 
‘Het gebeurt regelmatig dat mijn eten in 
de magnetron belandt omdat er een klant 
tussendoor komt. Geen enkel probleem, dat 
weet je als je een eenmansbedrijf begint.’

Mishandelde stenen
‘Klanten bestraten soms zelf of hebben 
een stratenmaker geregeld, indien gewenst 
beveel ik stratenmakers aan. Ik vind het 
belangrijk dat bestraten vakkundig en netjes 
gebeurt.’ Peter Rasing pakt zijn telefoon 
en laat foto’s zien van stenen die door een 
stratenmaker met een ijzeren straathamer 
zijn verwerkt. Dat doet hem zeer. ‘Kijk, deze 
stenen zijn gewoon mishandeld, allemaal 
strepen en krassen die er niet meer af gaan, 
gewoon zonde! Ik ben misschien dan wel iets 
te fanatiek en precies, maar met mijn stenen 
wordt niet gegooid.’

Advies
De trends in stenenland houdt Rasing 
goed bij. Hij vertelt honderduit over de 
verschillende soorten stenen en verklapt 
tussendoor waarom hij er geen hout bij 
wil verkopen. ‘Daar heb ik geen verstand 
van.’ Wel levert hij verlichting voor de tuin. 
‘Ik ben niet technisch, maar met 12 volt 
verlichting kan iedereen overweg. En een 
fraai verlichte tuin levert nog meer tuinplezier 
op.’ Het liefste praat hij over stenen. ‘De 
keramische steen is als laatste toegevoegd 
aan het assortiment. Hij krast met zijn sleutel 
over zo’n steen en veegt er over. ‘Kijk, 
niks meer van te zien. Prima kwaliteit.’ Ook 
is hij voorstander van het toepassen van 
grindroosters. ‘Het split ligt keurig vast en 
is prima beloopbaar, geen plassen meer en 
makkelijk zelf aan te brengen. Weet je,’ zo 
besluit Rasing zijn passievolle betoog, ‘het 
draait allemaal om een goede ondergrond, 
een functionele steen en een stratenmaker 
die goed zijn werk doet.’ •

Dicht bij de zaak
Hoewel stoppen nog lang niet aan 
de orde is, vindt Rasing het best 
jammer dat zijn kinderen geen 
belangstelling hebben om de zaak 
over te nemen.

‘Als ik toe ben aan mijn pensioen 
dan gaan wij vast een keer 
verhuizen. Hier wonen en niet 
meer werken lijkt mij niet prettig.’ 

Nu vindt Rasing het heerlijk om 
zo dicht bij de zaak te wonen. 
Hij heeft een vaste plek aan de 
eettafel. ‘Hier vandaan zie je alles 
gebeuren en kan ik de klanten ook 
mooi aan zien komen.’
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Comfort: 7,5
Een mooie comfortabele stoel. De functies om deze in te 
stellen, waren vooral in het donker vrij lastig te bedienen, omdat 
deze niet verlicht zijn. Heerlijke constante stoelverwarming en 
verkoeling. Maar in combinatie met het zwarte leer in warmere 
omstandigheden (25+graden) komt het niet geheel tot zijn recht. 
Mooie ruimte voor de inzittenden. Al valt de kofferbakruimte wel 
wat tegen voor gezinnen met kinderen. Maar hier is dan ook een 
station variant voor beschikbaar, heb ik begrepen.

Prestatie: 7
Wanneer je gaat rijden in de auto, heb je het idee dat het even 
duurt voordat deze warm is. Maar na enige tijd rijden komt het blok 
toch pittig over. Bij hogere snelheden (>80 km) trekt hij wat minder 
snel door. Betreffende de wegligging ben ik zeer tevreden. Ook in 
de bochten maakt de auto een stabiele indruk. Qua besturing had 
ik graag wat meer weerstand willen voelen, zodat je wat meer de 
beleving van het rijden meekrijgt.

Uiterlijk: 7,5  
De auto heeft een mooie sportieve vorm. Oogt daardoor kleiner 
dan deze daadwerkelijk is. Misschien komt dit ook door de 
kleurkeuze (zwart). De led verlichting aan de voorkant van de Opel 
Astra is een echte uitblinker. De binnenkant van de auto ziet er zeer 
verzorgd en mooi afgewerkt uit.  Mijn mening is dat er wat minder 
knoppen op het dashboard en het stuur hadden gemogen. Wat mij 
ook opviel is dat de Isofix netjes in de luxe leren stoelen verwerkt 
is. Je hoeft niet diep te graven in de stoel om het kinderstoeltje 
te bevestigen, maar zijn er handige bevestigingspunten aan 
de oppervlakte. Tenslotte viel mij op dat de Cd-speler netjes 
weggewerkt is, alleen vind ik het jammer dat dit ten koste van de 
ruimte in het dashboard gaat.

LIKE ONS OP FACEBOOK EN BLIJF ONS VOLGEN

Met veel enthousiasme werd er door de testrijders gereageerd 
op onze nieuwe Opel Astra.

Het is als Opel Broekhuis zijnde erg leuk om aan dit initiatief 
mee te kunnen doen. Leden van de Driehoek ontmoetten elkaar 
bij de wissel en de ervaringen werden alvast gedeeld. De vele 
technische innovaties op de Opel Astra konden gedurende 
de testdagen beter worden beoordeeld dan alleen een uurtje 
proefrijden. Wij hebben in ieder geval de testrijders laten 
kennismaken met een prachtig nieuw Opel Product, ook niet 
voor niets werd de Astra gekroond tot Auto van het Jaar 2016!
Wij vinden dan ook dat dit initiatief zeker een vervolg mag 
krijgen! 
 
Wilt u als lezer ook deze prachtige auto eens komen testen, 
dan bent u van harte welkom bij Opel Broekhuis Dronten.
 
Met vriendelijke groet,
 
Bob van Stempvoort
Vestigingsdirecteur
Broekhuis Dronten
De Ketting 1 | 8251 LD | Dronten
0321-313114 | broekhuis.nl

ijsbrandt hoveniers

Tjerk IJsbrandt Milatz

Opel Astra, de eerste auto die uitvoerig getest is door ons testpanel van vijf ondernemers uit de 

gemeente Dronten. Drie ondernemers vertellen hun ervaringen in deze uitgave na een tweedaagse 

testrit. Wilt u een uitgebreid verslag lezen van ons vijfkoppige testpanel, dan is deze te vinden op: 

www.autoenondernemer.nl 

mijn oordeel

opel astra 1.4 turbo innovation
sportief en comfortabel 

Brandstofsponsor:
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Comfort: 8,5
Ik was een van de uitverkorenen om met de Opel Astra te mogen 
rijden. De Astra met een 1.4 turbomotor van 150pk. Tevens 
voorzien van de super lekkere voorstoelen. Prima verstelbare 
bestuurdersstoel (met geheugen voor meerdere instellingen) en 
zeker voor de iets langere mens onder ons, ik ben zelf 1,85m, een 
extra verlengmogelijkheid van de zitting, iets wat je meestal in het 
(veel) duurdere segment tegenkomt. Kortom: de juiste zit achter 
het stuur is te vinden, waardoor een relaxte manier van autorijden 
voor een ieder binnen handbereik is. Het is een comfortabele fijne 
rijmachine. Voorzien van alle technologische snufjes. Ik heb 65 
bedieningsknopjes geteld ... Wel even wennen aan alle hulpmiddelen, 
maar na een korte gewenningsperiode ben je al snel op de hoogte 
van alle goede aanvullingen om het rijden fijner en veiliger te maken! 
De auto geeft zelfs aan hoeveel seconden je afstand houdt t.o.v. je 
voorligger, wat de ‘2 seconden’ regel in 1 keer in beeld brengt.

Prestatie: 9
De motor hoor je niet, het geluid wat je wel hoort is enig windgeruis en 
de banden op de verschillende soorten asfalt, maar steeds acceptabel 
en zeker niet hinderlijk. Vooral in de 6e versnelling heerlijk stil. Met 
150pk veel power, dus vlot optrekken en inhalen, geen probleem. 
Deze auto geeft het gevoel alsof je met een 6 cilinder motor te maken 
hebt. De auto stuurt erg lekker: soepel en licht, maar wel met gevoel, 
het onderstel doet precies wat moet en de auto laat zich gemakkelijk 
en comfortabel sturen.

Uiterlijk: 9
Moderne eigentijdse uitstraling. Een geheel nieuwe Opel Astra, 
nieuw onderstel, nieuwe carrosserie, maar toch de looks van een 
Opel. Zonder meer fraai en keurig afgewerkt. Rammeltjes, piepjes of 
kraakjes? Niet gehoord! Deze mooie nieuwe Opel Astra is rammelvrij.

Comfort: 8
We hebben twee dagen gereden met de Opel Astra en ongeveer 400 
km afgelegd. Het interieur is zeer compleet uitgevoerd, de stoelen 
hebben een uitstekende pasvorm en zijn bovendien meervoudig 
verstelbaar. De bediening op het dashboard is goed bereikbaar 
en eenvoudig te gebruiken. De carkit is ronduit goed en uitgetest 
bij een snelheid van 150 km/uur op de snelweg. Wij ervaarden 
geen enkele ruis of storing. We hebben de nodige boodschappen 
ingeslagen bij de groothandel en in de kofferbak gaat meer dan je in 
eerste instantie zou denken.
 
Prestaties: 8
De acceleratie is goed en de versnellingsbak schakelt soepel. We 
hebben er uiteraard geen wedstrijd mee gereden, doch konden 
wel vaststellen dat hij wel heel erg goed mee komt in het verkeer. 
De wegligging is uitstekend zelfs bij hogere snelheden lijkt de auto 
steeds meer aan de weg te kleven. Bochtenwerk, wat sportiever 
rijden, hij kan het allemaal. Ook het Lane Keep Assist systeem 
waarbij de auto zelf regisseert of je van rijbaan wilt wijzigen werkt erg 
goed. Het eenvoudigste is wel eerst richting aan te geven, daarna 
van baan te veranderen. Deze auto had een handgeschakelde zes 
versnellingsbak. Wanneer ik deze auto zou aanschaffen, dan zou ik 
wel voor een automaat kiezen en als extra optie een sunroof.
 
Uiterlijk: 9
Wat een mooie verschijning, de vormgeving en details van deze 
auto zijn een lust voor het oog. Als je de auto van voren ziet maakt 
deze een zeer volwassen indruk, de auto oogt groter dan hij in de 
werkelijkheid is. De combinatie van de zwart metallic kleur met 
de lichtmetalen velgen maakt het geheel af. Ook heeft deze auto 
“slimme” Intellilux LED verlichting, waarbij voorkomen kan worden 
dat tegenliggers verblind worden. Overall: een aanrader!

bleeker wagenpark-
preventie

jmc accountants en 
belastingadviseurs

Piet Bleeker Richard Onderberg
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Min./max. gecombineerd verbruik: 4,9-8,9 l/100 km, resp. 20,4-11,2 km/l, CO2-uitstoot 
resp. 129-209 g/km. Consumentenprijs incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaarmaken. 
Zie voor verkoopvoorwaarden jaguar.nl.

VANAF € 53.750 
ALL-NEW JAGUAR F-PACE

Jacob Schaap Jaguar
Artemisweg 17, 8239 DD Lelystad
032 041 17 11

jacobschaap.nl

De nieuwe Astra. 
Tart de topklasse.

Broekhuis Dronten
De Ketting 1
(T) 0321 - 31 31 14
broekhuis.nl

Heldere lijnen, 

een atletisch postuur en

een “zwevend” dak dat hem

nóg aantrekkelijker maakt:

het design van de nieuwe Astra zegt

alles over  zijn dynamische karakter.

Daarnaast is de nieuwe Astra voorzien

van talloze luxe innovaties.

Vanaf € 19.995,-.
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Het onderwerp voor deze column stond voor mij al een 
aantal weken vast. De bereikbaarheid van Dronten blijft een 
actueel onderwerp, maar wat moest ik nu de column voor 
een koptekst geven, ‘De bereikbaarheid van Dronten’ vond 
ik als titel niet passend.

Wat is de definitie van bereikbaarheid? Want bereikbaarheid is 
een breed begrip dat in verschillende situaties een heel andere 
betekenis kan hebben. In mijn geval staat de mogelijkheid om een 
plaats te bereiken bovenaan. Of eigenlijk het ‘gemak’ om een 
bepaalde plaats te bereiken.

Mijn gedachten waren direct al dat de bereikbaarheid naar het 
oosten nog altijd een grote zorg voor onze gemeente is, terwijl de 
ontsluiting naar het westen veel beter is, Oost west thuis best?, 
een mooie koptekst was mijn idee. Klopt deze tekst ook voor 
Dronten? Wat betreft wonen past het zeker, maar het gemak om 
onze plaats te bereiken?

De kansen voor Dronten om mee te liften in de sterk groeiende 
regio Zwolle zijn groot, wel moet ons gebied de uitstraling van 
een modern gebied met al zijn ruimtelijke voordelen laten gelden. 
De huidige planmatige aanpak door de provincies Flevoland en 
Overijssel van knelpunt Roggebotsluis lijkt mij niet de goede 
oplossing.

De verkeerintensiteit blijft schrikbarend toenemen, metingen 
wijzen ook uit dat de Hanzeweg-Flevoweg in een soort 
buitencategorie vallen. De filevorming groeit gestaag in beide 
richtingen. U bent natuurlijk benieuwd wat mijn oplossing is, dat 
is dus geen twee meter hogere brug, maar een aquaduct of een 
tunnel; de watersport geheel gescheiden van het wegverkeer.
Daar hangt zeker een prijskaartje aan, maar de stelling ‘Doe het 
nu in één keer goed’ hoor ik steeds vaker en luider.

Als we naar het afgelopen half jaar kijken wat Dronten als bijzondere 
leefgemeente weer bereikt heeft, is dat toch weer een heel lijstje.

-  Groen licht voor herinrichting van het Redeplein, dat doet mij 
bijzonder deugd, horeca ondernemers die investeren in een forse 
uitbreiding van de terrasfaciliteiten.

-  Het Perron, het prachtige schoolgebouw dat voor een unieke 
voortgezet onderwijs combinatie zorgt bij onze stationslocatie.

-  Nieuwe horeca ondernemers die het gebied bij het Drontermeer 
meer glans geven.

-  Een goed georganiseerde bollenroute langs de vele kleurrijke 
bollenvelden in Dronten, de belangstelling voor deze route was 
zeer groot.

-  De meters hoge grondverplaatsingen op het nieuwe industrieterrein 
de Poort van Dronten wijst op de start van de bouw van de nieuwe 
vestiging van Fresh Care van de Staay Food Group.

-  De betere en veilige ontsluiting van Swifterbant bij het 
dorpscentrum is gereed.

-  Actueel in het buitengebied zijn de aanpak van de polderwegen, de 
bermverstevigingen die het verkeer veiliger moet maken zijn hard 
nodig door het zwaarder en groter wordende landbouwverkeer, 
een versnelde aanpak zal ook een pluspunt zijn voor de 
bereikbaarheid.

-  De roep om een betere bereikbaarheid van de digitale snelweg 
in het buitengebied wordt steeds groter, glasvezel is de beste 
oplossing, de snelle ontwikkelingen in buurgemeenten hebben 
we als gemeente in het vizier, hopelijk wordt daadkracht snel 
slagkracht.

‘Oost west, thuis best’ is hierbij ook zeker op zijn plaats, misschien 
wel een mooie kreet voor onze gemeente. In de Hendrik Ido 
Ambacht heeft kunstenaar Aris de Bakker uit Den Haag een 
kunstwerk, gelegen in een rotonde, gemaakt met als titel Oost 
west, thuis best. Zoiets zou ook passen in onze gemeente.

Reageren?
info@ovdd.nl

jaap kodde

‘Oost west, thuis best!’

Jaap



Hij groeit op op een akkerbouw bedrijf in de Noordoostpolder. Zijn twee 
broers nemen uiteindelijk het bedrijf over. Ronald Luimes slaat vanaf dat 
moment een andere weg in: ‘Dat plantje interesseert mij niet, de techniek 
wel…’ Zocht hij voor het brugklasfeestje al naar de beste speakers en het 
mooiste geluid en lagen uiteindelijk drive-in shows in het verschiet, hij denkt 
nog vaak aan de woorden van zijn vader: ‘Ronald is gewoon een ondernemend 
type, altijd al geweest’.

‘Luimes AV: 
in meerdere 
opzichten een 
buitenbeentje’
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En toen … toen was er licht. En geluid. En 
beeld. En Luimes AV. Voor dit bedrijf gaan we 
de Ketelbrug over. Want Luimes AV is een 
van de leden van buiten de gemeentegrens. 
Kiest voor een lidmaatschap van de 
OVDD omdat in de bedrijfsvisie de 
regio’s Noordoostpolder en Dronten veel 
overeenkomsten hebben. Qua werkgebied 
en qua cultuur.

Op de achtergrond
Ronald Luimes runt een bedrijf waar je vaak 
geen weet van hebt, niet bij stilstaat. ‘En dat 
hoort ook zo. Wij doen ons werk goed, als de 
gast niet merkt dat wij er ook zijn. Als alles 
goed is gegaan qua geluid, beeld en licht, 
wij niet zelf (letterlijk red.) in de schijnwerper 
hebben gestaan. Daarom lopen we dus 
ook altijd in het zwart, wij opereren op de 
achtergrond, willen niet opvallen.’ Het is ook 
juist dat imago waar Luimes AV trots op is: 
Alles dik in orde zonder te merken dat ze er 
zijn geweest.

Beurzen en evenementen
Drontenaren kennen Luimes wellicht van 
hun werk tijdens beurzen en evenementen 
in De Meerpaal, of van de verhuurafdeling 
voor festivals, congressen en dergelijke. 
Ronald: ‘Luimes AV is meer dan alleen het 
tijdelijk verzorgen van licht en geluid, wij 
hebben ook een eigen installatiedienst. Voor 
het aanleggen van permanente audiovisuele 
installaties, bijvoorbeeld in presentatieruimtes. 
Maar ook voor omroepsystemen, 
muzieksystemen voor achtergrondmuziek. Of 
voor digitaliseringsprojecten op scholen, dan 
werken we met digiborden, touchscreens. 
Ook narrowcasting hoort erbij.’

Ontzorgen
‘Het belangrijkste voor ons is het totaalplaatje. 
In mijn visie moet dat van begin tot eind kloppen. 
Bij het uitwerken van een offerte koppel ik 
daar meteen al materiaal en personeel aan, 
mocht een klant vaker een beroep op ons 

doen, probeer ik er ook dezelfde mensen 
voor in te zetten. Een stukje herkenning, 
herbeleving van iets wat goed was. Wij willen 
de klant ontzorgen. Dus moeten we scherp 
zijn, alles in detail voorbereiden. Wij weten bij 
voorbaat waar problemen kunnen ontstaan 
of wat risico’s zijn, gewoon omdat we vaker 
met dit bijltje hakken. Mogelijke problemen 
ondervangen we natuurlijk, dat mag geen zorg 
voor de klant zijn.’

Licht maakt locatie
Hoewel hij steeds meer alleen aanspreekpunt 
is voor opdrachtgevers, vindt Ronald het 
uitvoeren van de opdracht het leukste 
werk. ‘Bij kleinere opdrachten geluid en 
video bedienen vind ik nog steeds super 
interessant. Ook het maken van lichtplannen, 
dat blijft leuk. We doen veel op evenementen 
die worden gehouden in een landbouwschuur. 
Je kunt het zelf prachtig aankleden, maar licht 
maakt pas echt de locatie. Aangevuld met 
perfect geluid en eventueel een DJ door ons 
verzorgd, wordt het een topfeest.’ 

Onderscheid
Luimes AV doet ook veel voor grotere 
evenementen en festivals. ‘We komen 
ieder jaar met een ander lichtplan. Dat vind 
ik een verplichting. Het is te makkelijk om 
hetzelfde te doen. Organisaties willen zich 
onderscheiden, wij zijn daar een essentieel 
onderdeel van.’

En zo groeit Ronald Luimes mee met het 
speakertje op het brugklasfeest, naar 
volwassen drive in shows en uiteindelijk naar 
eigenaar van een bedrijf met vijf werknemers, 
fulltime actief in de installatie, verhuur en 
uitvoering van audiovisuele producties. ‘Oh, 
en niet vergeten: we werken met een brede 
schil aan medewerkers en bedrijven, maar 
voor de klant blijft er 1 contactpersoon en 
volgt er uiteindelijk ook maar 1 factuur. En als 
ze dan ook nog niet gemerkt hebben dat wij 
er waren …’ •

Fulltime
Ronald was 19 jaar toen hij 
zich inkocht bij zijn toenmalige 
compagnon. Hij werkte veel 
freelance om ervaring op te doen 
bij andere bedrijven.

Tien jaar geleden ging hij alleen 
verder onder de naam Luimes AV. 
Zijn collega wilde het naast een 
andere baan blijven doen, Ronald 
wilde fulltime verder. In goed 
overleg nam hij de aandelen over. 
Vijf jaar geleden werd het eerste 
personeelslid aangenomen en 
stopte Ronald met freelancen. 

Intussen werken er vijf mensen en 
is er een grote flexibele schil met 
inzetbare mankracht. Het werk 
voor Ronald verschuift steeds 
meer naar het bureau, al werkt hij 
nog graag mee op locatie.
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Een aandeel in elkaar

Kijk op rabobank.nl/rabosmartpin voor meer informatie.

Steeds meer mensen betalen liever met pin. Met Rabo SmartPin kunnen uw klanten

nu overal pinnen via uw mobiel of tablet. En u kunt er ook meteen uw omzet en BTW

mee bijhouden. Dus gemak voor u en extra service voor uw klanten.

Rabo SmartPin

Als extra
service van
de zaak.

Uw klanten
laten pinnen

via uw mobiel.

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

Geen golfervaring? Geen probleem! 

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

www.shortgolf.nl

Donderdag 23 februari 2017
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Kun je van niets een fortuin maken door steeds 
maar weer te ruilen? Ja! Ontrafel het geheim van 
dit succes en neem zelf iets te ruilen mee.

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

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

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

Ook te combineren met een driegangendiner!               

                    Reserveren via horeca@meerpaal.nl

Ruilen: van 
konijn naar fortuin

Donderdag 9 maart 2017

Marc de Hond 
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De Meerpaal:
Een podium voor iedereen

Met de inkoop van nieuwe theatervoorstellingen hebben we dit 
jaar extra gelet op de wensen van ons publiek in de gemeente 
Dronten. Zo bleek uit het klanttevredenheidsonderzoek 
dat cabaret en muziek goed in de smaak vallen. Komend 
jaar begroeten we rasartiesten als Jochem Myjer, Paul de 
Munnik en Karin Bloemen. Daarnaast biedt De Meerpaal ook 
een podium aan opkomende cabaretiers en meer of minder 
bekende professionele musici. 

Met theater kun je – wat ons betreft – niet jong genoeg beginnen. 
Daarom hebben we ook dit jaar uitgebreid aandacht besteed 
aan de jeugd- en familievoorstellingen, zoals Brandweerman 
Sam, Dolfje Weerwolfje en Roodkapje de Musical. Met maar 
liefst 8 voorstellingen binnen dit genre kunnen ook de jongste 
inwoners en gezinnen genieten van theatervoorstellingen.

Unieke samenwerking
Zowel binnen als buiten de provinciegrenzen wordt met 
regelmaat contact gezocht met andere theaters als het gaat 
om vernieuwingen. Nieuw dit jaar is dat wij de samenwerking 
hebben gezocht met onze buren: Theater ’t Voorhuys in 
Emmeloord. Door samen te werken, kunnen wij nog meer 
mooie voorstellingen aan het publiek in Dronten laten zien. 

Lokale producties in de spotlights
Daarnaast willen we plaatselijke (amateur)gezelschappen en 
initiatieven een podium bieden. Het Flevo’s Mannenkoor kan dan 
natuurlijk niet ontbreken. Ook doen de Swifter Smarties mee in 
de voorstelling ‘Bende van Beuving’, betreedt toneelvereniging 
Drontywood de bühne en spelen de Vrienden van Almere Live 
(oud-leerlingen Grote Avond Almere College) de zaal plat.



Het kan niet op. Op 16 maart ontkurkt minister Blok (geboren op Flevolands 
grondgebied) een mega champagnefles ter afsluiting van de modernisering 
van de oudste wijk van Dronten; de zogenaamde Chaletwoningen. Amper 
een week later wordt er een nieuwe fles ontkurkt: OFW wint in de categorie 
‘Duurzaamste woningbouwcorporatie’ de Nederlandse Duurzaam Bouwen 
Award.

‘OFW beloond
voor integraal
duurzaam-
heidsbeleid’ 
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‘Ik zie het als een beloning voor het langjarig 
consequent met een integrale blik werken 
aan duurzaamheid. Bij modernisering 
is er integraal aandacht voor groot 
onderhoud, de architectonische uitstraling, 
bewonerskwaliteit en het nemen van 
energiemaatregelen. De woningen kunnen 
weer 40 jaar mee, dat is bij uitstek  duurzaam.’ 
Juist het langjarig werken aan duurzaamheid 
gaf voor de jury de doorslag om de 
Nederlandse Duurzaam Bouwen Award toe 
te kennen aan OFW.

Koploper
Truus Sweringa, directeur/bestuurder van Oost 
Flevoland Woondiensten: ‘We zijn al jaren een 
van de koplopers op het gebied van duurzaam 
bouwen. En op energiegebied hebben we als 
OFW een forse ambitie: energieneutraal in 
2050. We hanteren daarvoor een NOM-jas; 
een bouwkundige schil die voorbereid is op 
het helemaal ‘nul-op-de-meter’ maken van de 
woningen en het in-een-keer-goed-principe. Een 
volgende stap is om duurzame installaties toe 
te voegen. Omdat ze nu nog vrij duur zijn doen 
we dit in een latere fase. We richten het proces 
zo in dat we kunnen stapelen, dat noemen ze 
ook wel de ‘no regret’ aanpak. 

Energielabel
Met de modernisering van de Dronter-
Chaletwoningen heeft OFW 77 energielabels 
E, F, of G vervangen voor een A-label. Minder 
dan 1,47 procent van de woningvoorraad van 
OFW heeft nu nog een energielabel E, F of G. 
‘We zijn goed op weg. Het volgende project is 
de Greente-zuid, en daarna de Heraut en het 
Blazoen in Swifterbant. Als dat achter de rug 
is, hebben we nog maar 9 woningen in onze 
voorraad met E, F of G-labels. Dit zijn huurders 
die ervoor hebben gekozen niet mee te willen 
werken aan een deel van de modernisering. Na 
verhuizing isoleren we alsnog.’ Ondertussen 
begint OFW met een proef met zonnepanelen. 
Dit jaar voor 80 woningen, in de jaren daarna 
250 woningen per jaar. 

Lokale aanbesteding
OFW besteedt  veelvuldig werk aan. ‘Wij 
besteden aan op de duurzaamheidscriteria 
people, planet, profit . We willen weten wat 
bedrijven op dat gebied voor ons kunnen 
betekenen. Dat kan zijn energiebesparing, 
ecologische ideeën, het in dienst hebben 
van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, stagiaires, klantgerichtheid, 
slimme oplossingen maar ook prijs. En 
we kijken naar reisafstand van personeel; 
dat is een voordeel voor lokale bedrijven. 
Bedrijven die voor ons gewerkt hebben, 
worden na afloop geëvalueerd en krijgen 
een waardering. Goed scorende bedrijven 
worden vaker uitgenodigd voor een volgende 
aanbesteding. Wij prikkelen de bedrijven 
bewust op duurzaamheid, creativiteit en 
nadenken. In de praktijk zeggen bedrijven 
dat ze concurrentievoordeel elders hebben, 
doordat ze hier goed nagedacht hebben over 
deze thema’s.’

MFC Swifterbant
OFW is uit beeld bij de realisatie van 
ouderenhuisvesting in het centrum van 
Swifterbant. Truus Sweringa: ‘Welk probleem 
wil je oplossen? Dat ouderen die dat willen 
zo lang mogelijk in Swifterbant kunnen blijven 
wonen, ook als er fysieke problemen zijn? Of een 
nieuwe kerk aan de transacties overhouden? 
Op de eerste vraag zijn wij aanspreekbaar, 
op de tweede niet. In het eerste geval komen 
wij – zowel vanuit de kwantitatieve vraag als 
vanwege het uitzicht dat senioren belangijk 
vinden – niet verder dan 18 woningen: die met 
uitzicht op de winkels. Wij zijn van mening dat 
een uitzicht richting Schutsluis (12 woningen) 
niet is wat ouderen willen.’ 

Geen uitzettingen
Tot slot een saillant detail: ondanks crisis en 
een landelijk negatief beeld kende OFW over 
2015 geen enkele huisuitzetting. ‘Met dank aan 
gemeente, MDF en de hulpverleners, samen is 
ons dat gelukt’. •

‘Oost Flevoland’
OFW is een woningcorporatie 
met circa vijfduizend woningen, 
garages en maatschappelijk 
vastgoed. In 1962 werden in 
Dronten de eerste woningen 
gebouwd. Niet lang daarna begon 
ook de bouw in Swifterbant en 
Biddinghuizen.

Op initiatief van de plaatselijke 
vakorganisaties is in 1969 
Woningbouwvereniging ‘Oost 
Flevoland’ opgericht. Op 1 januari 
1998 krijgt de organisatie de 
nieuwe naam Oost Flevoland 
Woondiensten, kortweg OFW. 
In 2000 wordt de vereniging 
een stichting. OFW is de enige 
corporatie binnen de gemeente.

bedrijf
35



bedrijf

De VAR verklaring is veel in het nieuws geweest. De meeste 
ondernemers weten dat er iets verandert, maar hoe zit het nu 
eigenlijk precies? We leggen het kort en helder voor u uit!

Wat is de VAR verklaring?
Met een VAR (Verklaring Arbeids Relatie) geeft een ondernemer 
aan zijn opdrachtgever zekerheid dat de belastingdienst hem ook 
echt als ondernemer ziet. Dat is belangrijk omdat die opdrachtgever 
anders het risico zou kunnen lopen dat de belastingdienst hem 
als werknemer beschouwt. Dat zou leiden tot de verplichting om 
loonheffing na te betalen.

Waarom stopt de VAR?
Steeds meer bedrijven proberen hun werknemers te vervangen 
door ZZP’ers. Ze zijn dan niet aan arbeidscontracten gebonden 
en kunnen onderhandelen over tarieven. De ZZP’er op zijn beurt 
kan gebruik maken van de belastingvoordelen als ondernemer, 
maar verliest zijn zekerheden. Als er in de werkzaamheden niets 
verandert, noemen we dit een schijnconstructie. De VAR verklaring 
legt de verantwoordelijkheid eigenlijk helemaal bij de opdrachtnemer, 
die moet zich immers verantwoorden als ondernemer.

Hoe nu verder?
Vanaf 1 mei 2016 is de VAR vervangen door een 
modelovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 
Ze leggen daarin gezamenlijk vast dat er geen sprake is van 
werknemerschap. Een modelovereenkomst is een contract, een 
opdrachtovereenkomst dus. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er ook 
volgens de overeenkomst wordt gewerkt.

Waar vind ik zo’n modelovereenkomst?
De belastingdienst heeft op zijn website een aantal algemene 
voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd. Ook vindt u daar 
enkele goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten voor 
specifieke branche- en beroepsgroepen die door werkgevers- 
en werknemersorganisaties zijn opgesteld. Als u zelf een 
overeenkomst maakt dan kunt u die door de belastingdienst laten 

beoordelen. De overeenkomsten zijn 5 jaar geldig. Bij ongewijzigde 
werkomstandigheden hoeft dus niet jaarlijks een nieuwe overeenkomst 
te worden gemaakt.

Moet ik nu bij elke opdracht zo’n overeenkomst opstellen?
Gelukkig niet! Als je aan de criteria voor zelfstandig ondernemerschap 
voldoet hoef je je geen zorgen te maken en is een modelovereenkomst 
niet perse nodig.

Die criteria zijn met name:
1. Je hebt meerdere opdrachtgevers.
2.  Je factureert niet meer dan 70% van je inkomsten aan dezelfde 

opdrachtgever.
3. Je bent vervangbaar en kan iemand anders in jouw plaats sturen.
4. Er is geen sprake van een gezagsverhouding tot de opdrachtgever.
5.  Je drijft voor eigen risico de onderneming want een opdrachtgever 

hoeft niet te betalen als je de opdracht niet naar behoren hebt 
uitgevoerd.

6. Je krijgt niet betaald bij ziekte of vakantie.
7. Je maakt reclame voor de onderneming.
8. Je zorgt zelf voor gereedschappen, hulpmiddelen en materialen.

excent | mark rosbergen

Tot slot:
ZZP’ers die werk doen dat erg vergelijkbaar is met 
werknemers en structureel meerdere dagen per week op de 
werkplek van de opdrachtgever werken, kunnen last krijgen 
van de nieuwe situatie. Belangrijk is vooral om te bepalen 
of er een gezagsverhouding is tussen de opdrachtgever en 
de opdrachtnemer. Door de belastingdienst wordt tot 1 mei 
2017 niet actief gecontroleerd op de nieuwe regeling. In deze 
periode is het de bedoeling dat iedereen zich aanpast aan de 
nieuwe regeling. 

‘Definitief einde VAR’
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‘Anno Kuindersma geniet
van mooie dingen creëren’
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De hele dag werken aan de mooiste 
groenprojecten in de buitenlucht. Dat is 
de ideale werkdag van Anno Kuindersma, 
eigenaar van Anno 2000 Tuinen. Contact 
met de aarde en planten, daar wordt hij 
blij van. Met glimmende ogen vertelt hij 
over kleur in de tuin en dat je plezier in 
onderhoud kunt krijgen. ‘Je moet leren zien 
wat je doet, dat moet de lol zijn. Als je slim 
combineert, hoeft het geen heel intensief 
werk te zijn.’

De opdrachten zijn divers; van snoeionderhoud 
bij een particulier tot het ontwerp voor de 
prachtige parkachtige begraafplaats en de 
realisatie daarvan. Voor de nieuwe locatie van 
Kinderopvang Dronten mocht hij de buitentuin 
ontwerpen en aanleggen. Hier staat natuurlijk 
het spelen centraal. Kinderen kunnen er spelen 
met zand en water, struinen door de bosjes, 
klimmen en klauteren op de zandheuvel of 
over een boomstammenparcours lopen. 
‘Binnenstebuiten is een fantastische opdracht 
als je ziet wat het met de kinderen doet. 
Leidsters en ouders vertellen dat er ook minder 
conflicten zijn. We hebben een gevarieerd 
terrein gemaakt. Vaak blijft de schuur dicht; er 
is geen spelmateriaal nodig, omdat er genoeg 
te ontdekken en te beleven valt.’

Open en transparant
Hoe ervaar je de begraafplaats? Dat was de 
vraag die Anno 2000 stelde aan de bezoekers 
van de begraafplaats in Dronten voor er 
begonnen werd met een ontwerp. ‘Kun je je 
die extreem koude nacht in 2012 herinneren? 
Het werd -25 graden en toen is alle beplanting 

op De Wissel doodgevroren. De hoofdas 
moest opnieuw worden aangelegd. De 
oorspronkelijke beplanting was vrij hoog, 
terwijl bezoekers aangaven het liever open en 
transparant te willen zien. Met die ideeën zijn 
we aan de slag gegaan. De mensen vinden het 
nu mooi en plezierig daar. Er wordt aandacht 
aan besteed en dat kun je zien.’ 

Hoger niveau
Anno geeft ook les in het vak Plantenkennis op 
het MBO in Emmeloord. Hij geniet ervan om 
zijn liefde voor planten over te dragen op de 
volgende generatie.  ‘Soorten stampen hou ik 
niet van, ik maak het toepasbaar in de praktijk. 
Waar let je op bij het combineren van planten? 
Dan heb je later ook slimme oplossingen voor 
de klant als dingen niet werken in hun tuin. 
Ik doe het nu drie jaar en wil het vak graag 
naar een hoger niveau tillen. Heerlijk om te 
ervaren dat ik leerlingen kan prikkelen. Dingen 
die ze bij mij doen, gebruiken ze ook in hun 
projecten.’

OVDD
Naast zijn uitvoerende werk, is Anno ook op 
bestuurlijk niveau actief. Hij vindt het belangrijk 
om collectief bezig te zijn met het algemeen 
belang. De bestuursperiode van Anno bij de 
OVDD zit er echter op. Hij deed dat met veel 
plezier. ‘Ik vind het leuk om een bijdrage te 
leveren aan het geheel. Daarom ben ik ook 
lid van brancheverenigingen. Nog steeds zijn 
er mensen die aan mij vragen waarom ze lid 
moeten zijn. Wat mij betreft is dat antwoord 
simpel. Als er veel mensen lid zijn, ben je 
samen altijd sterker.’ •
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37

Buiten zijn & bezig zijn
Anno verzorgde milieu-advies bij 
een adviesbureau toen hij zich 
realiseerde dat hij buiten zijn en 
bezig zijn met groen het allerleukste 
vindt. En voilà, Anno 2000 Tuinen 
was geboren.

Het ‘maken’ is waar hij gelukkig 
van wordt. Vanaf het begin werden 
andere zelfstandigen ingezet 
voor projecten. In 2001 verhuisde 
het bedrijf vanuit Utrecht naar 
Biddinghuizen en sinds 2007 is het 
in Dronten gevestigd. Sinds 2006 is 
er personeel in dienst. Intussen zijn 
er drie vaste medewerkers en twee 
gedetacheerd bij Anno. Er wordt 
samengewerkt met onder meer 
grondbedrijven, stratenmakers en 
onderaannemers. 
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juni  

• 2 juni - bestuursvergadering / ovdd kantoor

• 2 juni - businessborrel / de klink

• 15 juni - ondernemersacademie / meerpaal

• 27 juni - voorzitter gast van de radio / omroep flevoland

• 29 juni - zomerfeest / meerpaal

juli  

• 7 juli - bestuursvergadering / ovdd kantoor

• 7 juli - geen businessborrel 

augustus  

• 4 augustus - bestuursvergadering / ovdd kantoor

• 4 augustus - geen businessborrel 

• 22 augustus -  voorzitter gast van de radio / omroep 

flevoland

  

september  

• 1 september - bestuursvergadering / ovdd kantoor

• 1 september - businessborrel i.c.m. bedrijfsbezoek 

• 14 september - ondernemersacademie / meerpaal

• 19 september -  redactievergadering handel & wandel / 

ovdd kantoor

• 27 september - vierde dinsdag van september

agenda

colofon



Uw gasten zijn onze gasten. Bij ons staat persoonlijk 

advies en oprechte betrokkenheid voorop. 

Wij leveren maatwerk voor kleine en grote gelegenheden.

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

UW ZAKELIJKE EVENTS
TOT IN DE PUNTJES GEREGELD!

Personeelsfeest

Catering

Bedrijfsfeest Evenementen 

VerhuurJubileum 
Relatiedag
Opening

Als u voor kwaliteit gaat! 

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

Wij zijn gespecialiseerd in:

• jong gebruikte topmerken

• zakelijk en particulier

• aan- en verkoop

• autotaxatie

• autoimport

• onderhoud

• auto lease

10
JAAR

De Giessen 1, 8253 PR Dronten




