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Thuis in
vastgoedland
Waarom ondernemers kiezen voor VSO makelaars – sinds 1988
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Kaptein Bouwgroep
Kaptein Bouwgroep combineert 45 jaar vakmanschap
met een frisse, innovatieve kijk op de toekomst. Hiermee zijn we een eigentijdse partner op het gebied van
woningbouw, aan- of verbouw, retail- en utiliteitsbouw
en projectontwikkeling.
Advies en maatwerk
Onze goed opgeleide vakmensen nemen u alle zorgen uit
handen die met een bouwproject gepaard kunnen gaan.
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan bij ons hoog in het vaandel.
Werken bij Kaptein Bouwgroep?
Kijk voor onze vacatures op onze website.

Projectontwikkeling
Woningbouw

De Wieling 1, 8255 RP Swifterbant
0527- 68 2140
info@kapteinbouwgroep.nl

Retail- en utiliteitsbouw

www.kapteinbouwgroep.nl

Bouwservice en -onderhoud

(Ver)bouw particulieren

VOORWOORD

MARTIEN HERMANS
VOORZITTER OVDD

Terugblik op een warme zomer
gegeven van de resultaten en conclusies.
De uitkomst is ook belangrijk voor de
verdere stappen die mogelijk genomen
De zomer 2019 loopt weer ten einde als u

kunnen worden in de ontwikkeling

dit jaar bijgestaan door een financieel

dit leest. Een zomer die voor menig-

van het onderwijsaanbod in Dronten.

deskundige, die de onderneming ook

een de boeken in gaat als zeer warm.

Belangrijk is dat er goede afstemming

op haar financiële bedrijfsvoering zal

Twee hittegolven, dat is iets wat nog niet

komt tussen enerzijds de behoefte van

beoordelen.

zo vaak voor gekomen is. Het zal vaker

het bedrijfsleven en anderzijds het

voor gaan komen is de verwachting.

onderwijsaanbod. Een voorwaarde voor

Netwerk/businessborrel

Klimaatverandering en ‘global warming’

duurzame groei. Wij volgen de ontwik-

Op 5 september jl. vond de eerste

zal gaan zorgen voor meer extreme

kelingen op de voet en informeren u als

bestuursvergadering na de zomer-

weersituaties en gemiddeld hogere

het nodig is.

vakantie plaats. Zoals gebruikelijk

temperaturen.
Is ons bedrijfsleven hierop voorbereid? Kunnen we maatregelen nemen
voor ons bedrijf en personeel om in
een periode van hitte de bedrijfsvoering ongestoord verder te kunnen laten

“Heeft u al eens in kaart gebracht wat
de risico’s zijn voor uw bedrijfsvoering
bij langdurige hitte?”

gaan? Ik denk dat het kan, maar dat
we dan wel na moeten denken over

Verkiezing Onderneming van het Jaar

werd er ook deze dag een netwerk/

hoe we dat op een zo duurzaam moge-

De voorbereidingen voor de verkiezing

businessborrel gegeven. Deze keer

lijke manier gaan doen. Heeft u al eens

van Onderneming van het Jaar zijn al

waren we te gast bij Claassen Kunststof

in kaart gebracht wat de risico’s zijn

weer in volle gang. Voor drie catego-

Kozijnen in Swifterbant. Ik vond het

voor uw bedrijfsvoering bij langdurige

rieën, Talent van het Jaar, Detaillist van

leuk u daar te ontmoeten en hoop u het

hitte? Heeft uw bedrijf ook een code geel,

het Jaar en Onderneming van het Jaar

komende half jaar ook weer op onze

oranje of rood plan klaarliggen voor ver-

kunnen voordrachten gedaan worden.

bijeenkomsten te zien.

schillende calamiteiten?

Een deskundige jury zal ook dit jaar weer
in iedere categorie maximaal drie geno-

Arbeidsmarktanalyse

mineerden voordragen. De jury wordt

Op verzoek van de Gemeente Dronten is
er een arbeidsmarktanalyse gemaakt. Op
5 september jl. heeft het bureau dat het
onderzoek heeft gedaan, een presentatie

R EA G ER EN ? M AR T I EN @ OVDD.N L
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NIEUWS VAN DE REDACTIE

Op de agenda
OKTOBER
3 okt

Bestuursvergadering

24 okt

Herfstborrel

NOVEMBER
7 nov

Bestuursvergadering

7 nov

OVDD overlegt met wethouder

21 nov

Algemene Ledenvergadering

Nieuwe leden OVDD

Winnaars verkiezing 2018 reiken
cheques uit aan goede doelen

DRONTEN

BIDDINGHUIZEN

Tijdens het OVDD Zomerfeest op 3 juli jl. hebben de winnaars

Dutch Embedded

Remako & Paper Board BV

van de verkiezing Onderneming van het Jaar de cheque die

Stephan Cornelisse

Gijs Lindeboom

zij ontvangen hebben van de gemeente Dronten, uitgereikt

RedSys

aan het door hen gekozen goede doel. De gemeente Dronten

Erik Scheper

stelt ieder jaar geld beschikbaar waarmee de maatschappelijke
betrokkenheid wordt onderstreept. De goede doelen worden met
zorg uitgezocht door de winnaars van de verkiezingen.

VAN DE
BESTUURSTAFEL

Bij de opening van het Zomerfeest sprak Wethouder Irene Korting
namens de gemeente de aanwezigen toe als inleiding op de uitreiking
van de cheques door de winnaars van de afgelopen verkiezingen
Onderneming van het Jaar. Deze cheques werden vervolgens uitge-

In de afgelopen maanden heeft het bestuur van OVDD niet stil

reikt: Van Werven Kunststof Recycling heeft als TOP Onderneming

gezeten. Begin juni hebben we met elkaar een heisessie gehad,

van het Jaar 2018 het Inloophuis De Kans uit Biddinghuizen gekozen

waarbij we onder andere stil hebben gestaan bij onze drijfveren.

als goede doel. Zij ontvangen hiermee �1.000 van de Gemeente

Wat kan onze vereniging betekenen voor de leden in het bijzonder

Dronten. Als detaillist van het jaar 2018 heeft Tietema’s Bakkerij

en ondernemend Dronten in het algemeen? Tijdens de ALV in

gekozen voor Stichting De Bambihof Swifterbant. Zij ontvangen

november komt dit terug op de agenda.

hiermee �500 van de Gemeente Dronten. De derde cheque, ter

Op de agenda van de bestuursvergaderingen een aantal onder-

waarde van �500, is uitgereikt door Talent van het Jaar 2018 Carpe

werpen die onze aandacht blijven houden, onder ander de retail

Diem Makelaardij aan de Dorpsboerderij Dronten.

/ Vitale Centra en de bedrijventerreinen. Ook de Aansluiting
Onderwijs Arbeidsmarkt en de Human Capital Agenda zijn terug-

Het dossier rondom de uitbreiding van de detailhandels-

“Welke onderneming draagt u
voor als onze opvolger?”

meters is nog niet gesloten. In juli is er vanuit het bestuur,

Dat is de vraag die de winnaars van de verkiezing Onderneming van

na overleg met en in samenspraak met andere betrok-

het Jaar 2018 u stelden tijdens het Zomerfeest. In de Gemeente

kenen, een zienswijze ingediend. Deze is als download

Dronten zijn veel ondernemingen die in aanmerking komen voor één

beschikbaar op: www.ovdd.nl/sociaal-economische-agenda

van de drie titels tijdens de verkiezing Onderneming van het Jaar

kerende onderwerpen. We voelen ons hier zeer bij betrokken.

2019. Het is aan u als collega-ondernemer hen voor te dragen! Welke
U ontvangt deze Handel & Wandel eind september. Het bedrijfsbe-

onderneming verdient volgens u deze bijzondere waardering? De

zoek bij Claassen Kunststof Kozijnen en de Ondernemersacademie

eerste voordrachten zijn binnen, bent u de volgende die een onderne-

zijn dan achter de rug. Berichten hierover kunt u lezen via onze

ming voordraagt? Doe dit via het formulier op onze website:

website en onze sociale mediakanalen. Heeft u nieuws over uw

www.ovdd.nl/onderneming-van-het-jaar

onderneming wat we kunnen delen? Stuur dit naar info@ovdd.nl

Voordragen kan nog tot en met 30 september a.s.
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OVDD werkt graag samen
met u als ondernemer
Iedere maand organiseert OVDD een activiteit voor de leden. Hiervoor werken
we graag samen met u als lid van onze vereniging. Een voorbeeld hiervan is het
Rabo Open Golftoernooi wat dit jaar voor de derde keer werd georganiseerd.
Samen met Rabobank Flevoland (die het event ook sponsorde) hebben we dit
toernooi vormgegeven. Het toernooi werd gehouden bij de Golfresidentie in
samenwerking met Openbare Golfclub Dronten. De prijzen werden gesponsord
door De Meerpaal, De Rede van Dronten, Elshof Organic Fruit, Flevosap, Walibi
Holland en Pier 16. Voor dit event hebben we samengewerkt met negen
van onze leden. We zijn blij met deze betrokkenheid! Laat u ons weten
welke mogelijkheden u heeft?

Ontmoeten wij
u ook tijdens de
Herfstborrel?
Samen met Aan de Fonteyn in Dronten
verzorgt OVDD op 24 oktober a.s. een
Herfstborrel. Een reguliere businessborrel,
maar door de hapjes en de thematiek in de
locatie is het netwerken net even anders.
Aansluitend is er gelegenheid om te blij-

Daron Events Dronten naar landelijke
finale ZomerOndernemer

ven eten bij het restaurant. Er wordt voor
OVDD-leden een speciaal menu samengesteld. Meer informatie vindt u bij het event
in de agenda op onze website:
www.ovdd.nl/agenda

REGIO
OPLEIDERS
Werkgevers in de regio Zwolle (waar de gemeente
Dronten ook onder valt) kunnen voortaan bij één
loket terecht als ze hun mensen willen bij- of
nascholen. RegioOpleiders is een initiatief van
Dave van Velthoven uit Dronten staat met zijn onderneming Daron

de Zw8lse, de acht Zwolse mbo- en hbo-scholen

Events in de landelijke finale van de ZomerOndernemer op 9 oktober in

(Deltion College, Landstede Groep, Cibap, Zone.

Utrecht. Afgelopen zomer deed hij met nog zesentwintig aanstormende

College, Windesheim, KPZ, VIAA en Artéz) en

ondernemers (15 – 24 jaar) uit onze provincie mee aan het project dat

de NRTO, branchevereniging van de particuliere

voor de tiende keer in Flevoland werd georganiseerd.

opleiders.
RegioOpleiders haalt scholingsvraagstukken

Stichting The New Entrepreneur is initiatiefnemer en begon de ZomerOndernemer

van (samenwerkende) werkgevers op en legt

ook ooit in Flevoland. Inmiddels is het project in veertien regio’s uitgerold om

deze neer bij de aangesloten opleiders. Deze

jonge, startende ondernemers op weg te helpen bij een kickstart van hun bedrijf.

instellingen bieden vervolgens passend,
niet bekostigd, onderwijs aan. De Coöperatie

FESTIVALS DOOR EUROPA

RegioOpleiders U.A. is vanaf mei 2019 actief en

Daron Events is een evenementenbureau dat events in Flevoland organiseert voor

sluit aan op de doelstellingen van de Human Capital

jongeren tussen de 16 – 30 jaar. Op zomerondernemer.nl schrijft Dave dat hij druk

Agenda van de regio Zwolle voor de werknemers in

bezig is met de voorbereidingen van de DJ contest die in september 2020 plaats

de regio. Het is een unieke samenwerking tussen

gaat vinden op het Meerpaalplein in Dronten. Zijn grootste droom is om meer-

mbo, hbo en private opleiders die tezamen één

dere festivals door heel Europa te organiseren. Tijdens de feestelijke Kick Out bij

loket vormen, met als doel werkgevers te ontzorgen.

Rabobank Flevoland presenteerden alle Flevolandse ZomerOndernemers hun

Op www.ovdd.nl/partners kunt u meer informatie

bedrijf aan ongeveer honderd genodigden.

hierover vinden.
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De voordelen van lid worden
Ontmoet collega-ondernemers bij
netwerkbijeenkomsten en borrels

Vergaar nieuwe
kennis en inzichten

OVDD behartigt gezamenlijke
belangen

Samen sta je sterker

Meld je aan op: www.ovdd.nl/lid-worden

Ontwerp, aanleg en onderhoud
van integrale, duurzame
groenprojecten

MEER NIEUWS

DRONTEN OOK KOMENDE 2 JAAR
OFFICIEEL FAIRTRADE GEMEENTE
Dronten is een Fairtrade gemeente. Dit

instellingen en de organisatie van infor-

betekent dat de gemeente zich extra

matieve evenementen als de Dag van de

inzet voor eerlijke handel. Naast het

Duurzaamheid en Wereld Fairtrade Dag, een

stimuleren van Fairtrade producten is er

derde staat op de planning voor 5 oktober

aandacht voor duurzaam ondernemen. In

a.s. Daarnaast is de Eerlijke Winkelroute

2011 was Dronten de eerste Flevolandse

uitgebreid en voorzien van een moderne

gemeente die het predicaat Fairtrade-

website.

gemeente mocht voeren, de 15e van
Nederland. Iedere twee jaar wordt aan de

LOKALE WERKGROEP

hand van vaste criteria door de overkoe-

Deelnemers aan de Dronter Fairtrade werk-

heeft de

pelende Fairtrade organisatie bepaald of

groep zijn: OVDD, Max Cross, Onderwijs,

Christiaan Huygensschool

de titel geprolongeerd wordt. Dronten is

de Wereldwinkel, IVN, Bewust Dronten,

als eerste basisschool een Fairtrade titel

hier wederom met vlag en wimpel voor

Winkeliersvereniging Suydersee, Gemeente

ontvangen. In 2018 reikte wethouder

geslaagd.

Dronten en de Protestantse Kerk Dronten,

Van Amerongen de titel uit aan de Aeres

daarnaast zijn er een aantal leden die zitting

Hogeschool in Dronten.

De werkgroep Fairtrade, met als inzet

hebben op persoonlijke titel.

bewustwording en draagvlak creëren voor

INFORMATIE

Fairtrade en duurzaamheid, heeft zich de

OOK MEEDOEN?

Voor meer informatie over het gemeentelijk

afgelopen periode onderscheiden met een

Ook als bedrijf, organisatie of overheids-

beleid en de mogelijkheden, kunt u contact

aantal nieuwe initiatieven. Mooie projecten

instantie uit Biddinghuizen, Dronten en

opnemen met Sonja de Vries via sonja.

zijn tot stand gekomen zoals het realiseren

Swifterbant kun je Fairtrade producten

de.vries@dronten.nl. Meer informatie over

van de Fairtrade spreekbeurt koffer, de

inkopen. De werkgroep stimuleert dit door

de werkgroep en haar activiteiten is te

uitreiking van de Fairtrade titel aan diverse

de uitreiking van de Fairtrade titel. In 2017

vinden via www.eerlijkewinkelroute.org

Let op! Camerabewaking
• Inbreuk op privacy Houd er rekening

• Open en transparant Wanneer je

mee dat het maken van camerabeelden

camera’s hebt hangen is het verplicht

inbreuk maakt op de privacy van personen

personen die gefilmd worden hierop te

die gefilmd worden: o.a. eigen medewer-

attenderen, bijvoorbeeld met een waarschu-

kers maar ook bezoekers/gasten. Je moet

wing/informatiebordje. Daarnaast moeten

dan voldoen aan Europese privacywetge-

de personen geïnformeerd worden over hun

ving (AVG/GDPR);

rechten onder de privacywetgeving, daarom
dien je een privacyreglement beschikbaar te

Een redactionele bijdrage van Cindy de Jong (AVAQ)

• Waarom camera’s opgehangen?

stellen welke makkelijk in te zien is.

Vraag je af met welk doel je camera’s
Veel bedrijven hebben camera’s

ophangt en of hiermee dit doel volledig

Wil je zeker weten dat je aan wet- en

hangen ten behoeve van de veiligheid

behaald wordt. Kan dit doel ook behaald

regelgeving voldoet bij het ophangen van

en het voorkomen van diefstal. Maar

worden met middelen die minder zware

camera’s? Laat je dan adviseren. AVAQ kan

mag dit zomaar? Wanneer je camera’s

inbreuk op privacy maken? Laat een veilig-

jouw bedrijf helpen en voorzien van meer

ophangt bij jouw organisatie moet met

heidsexpert adviseren welke middelen het

informatie.

een aantal zaken rekening gehouden

beste ingezet kunnen worden en op welke

worden:

manier;
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OVDD FOTOVERSLAG

Succesvol Zomerfeest OVDD
Op 3 juli jl. wisten ruim 160 ondernemers de weg te vinden naar Flevonice bij Biddinghuizen voor het jaarlijkse Zomerfeest van OVDD. Tijdens de
ontvangst in de VIP Lounge blikte voorzitter Martien Hermans terug op het afgelopen half jaar en liet een aantal zaken hieruit de revue passeren.
Nieuwe bestuursleden, mooie bedrijfsbezoeken, een druk bezochte ALV. Edwin Helmantel heeft, zo vertelde Martien, inmiddels de functie van
vice voorzitter op zich genomen. Speciaal welkom was er voor onze nieuwe burgemeester, Jean Paul Gebben. Diverse ondernemers hebben
tijdens het Zomerfeest de kans gegrepen met onze nieuwe burgervader in gesprek te gaan. We wensen hem een mooie tijd toe in ondernemend
Dronten! De aanwezigen konden genieten van een heerlijk buffet. Hiervoor hadden we de Beats Lounge aan het water tot onze beschikking.
Een zomerse entourage. Muzikale omlijsting was er deze avond van de coverband Amplifour (de semi-akoestische viermans samenstelling van
Amplifier) uit Dronten. OVDD kijkt terug op een mooie avond.

10
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Profiel
Dinesh Chotoe 1977:
• Hotelschool (master), Leeuwarden
• Vaatwasser Dorhout Mees
• Adjunct-directeur Dorhout Mees

Profiel
Bert Ketelaar 1967:
• Economie en Business management
aan Nyenrode, Breukelen
• Controler Dorhout Mees
• Directeur Dorhout Mees

“Dorhout Mees na een moeilijke
periode weer succesvol”
Het nieuwste wapenfeit van Dorhout Mees in Biddinghuizen wordt de aanleg van
een ruim vijfentachtig hectare groot zonnepark. Over de ontwerpbesluiten voor het
realiseren van het zonnepark zijn afgelopen zomer geen zienswijzen ingediend.
De omgevingsvergunning ligt in het verschiet. “In 2021 ligt hier een gloednieuw
zonnepark”, zegt Bert Ketelaar, directeur bij een van de grootste recreatiecomplexen van Flevoland.
TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE FOTOSTUDIO WIERD
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COVERSTORY TOEKOMSTVISIE

Dorhout Mees bestaat uit een golfterrein met club-

de schuren laten ombouwen tot hotel. Dat maakte het moge-

huis, een schietbaan met jacht- en schietsportwinkel,

lijk om meerdere dagen op het complex door te brengen. De

een restaurant, een hotel met drieënveertig kamers,

economische crisis in 2006/2007 is niet aan Dorhout Mees

conferentieruimtes en een enorm outdoor terrein

voorbijgegaan, het is voor mijn vader een moeilijke periode

waar een keur aan ‘adventure’ kan worden beleefd

geweest. Door zijn ondernemerschap, doorzettingskracht en

als quad rijden, gps-challenge, abseilen en vlotvaren.

vertrouwen bestaat Dorhout Mees nog steeds. In 2010 heeft hij

Ketelaar: “We zijn blij dat de aanleg van het zonnepark door-

mij en Dinesh aangesteld als nieuwe directie. Sinds kort is ook

gaat. Officieus hebben we heel uiteenlopende reacties gekregen

Roel, mijn broer, toegetreden tot de directie. De komende tijd

op onze plannen. De een begrijpt onze stap, de ander vindt

gaan wij onze gezamenlijke visie op ondernemen waarmaken.”

het niets; hoe kun je zo’n groot deel van het golfterrein – meer
dan de helft van de vierenvijftig holes – ‘opofferen’ voor zoiets

Hoe doen jullie dat, twee kapiteins op een schip?

statisch als een zonnepark. Onze keuze is niet zomaar gemaakt.

“Zoals ze zeggen bij een goede relatie, wij vullen elkaar aan”,

Dorhout Mees kent een rijke historie die teruggaat naar de

lacht Ketelaar. “Mijn vader was schietinstructeur, een dominant

jaren dertig van de vorige eeuw. Wij zijn een grote werkgever in

leider en bezat een ‘niet zeuren’ mentaliteit. Door de jaren heen

de recreatiesector in Flevoland. Op de payroll staan vijfenzestig

heb ik dat allemaal meegenomen. Ik zie mezelf als iemand die

mensen en bij topdrukte werken er bij ons honderd mensen per

graag de controle houdt, zonder het respect richting de ander te

dag. Onze hotelkamers kennen een gemiddelde bezetting van

verliezen. Ik laat zaken vaak gebeuren, soms moet iets plooien.

vijfenzestig procent. Elke dag genieten honderden bezoekers

Pas als het nodig is, grijp ik in. De goede ideeën komen veelal

tegen een achtergrond van prachtige natuur van het ultieme

van mijn compagnon!” Dinesh vult aan: “Ik houd me voorna-

buitenleven. Dat willen we zo houden. Echter zien we dat het

melijk bezig met de marketing en sales. Mijn ondernemersstijl

aantal golfers krimpt, dat is een landelijke trend. We willen

is vrij direct. Mensen denken al snel aan bad guy vs. good guy

bedrijfscontinuïteit creëren en ons voorbereiden op de toe-

als ze Bert en mij samen aan het werk zien.”

komst. Dat kan volgens ons op dit moment het beste door op
deze schaal met zonne-energie aan de slag te gaan.”

Wat hadden jullie anders willen doen? “Tijdens de crisis
zijn we een aantal samenwerkingsverbanden aangegaan,

Wat gaan de bezoekers merken van de aanleg? “2020

waarvan we later spijt hebben gekregen. Deze hebben we

wordt een overgangsjaar”, vertelt Dinesh Chotoe, adjunct-di-

afgekocht. De winkel is een zorgenkindje, maar hoort bij ons en

recteur bij Dorhout Mees. “De golfbaan wordt aangepast naar

moet blijven. Soms compenseert de ene bedrijfsunit de andere.

18 holes en 9 holes par 3. Voor een aantrekkelijk tarief kunnen

Dat is niet erg, als het totaalconcept maar klopt en de omzet

bezoekers het hele jaar bij ons blijven golven. Het clubhuis ver-

tenminste break-even is. We focussen ons op vijf bedrijfsunits

plaatsen we naar de lounge van het hotel. Lockers en buggies

en gestage groei realiseren we door steeds effectiever te denken

krijgen een nieuwe plek, dat gaan we allemaal realiseren. Het

en te handelen. Van sommige bedrijfsactiviteiten hebben we

zonnepark komt aan één kant van ons complex. Wij gaan er

afscheid genomen, zoals het ringsteken met paard en wagen”,

alles aan doen om te zorgen dat onze bezoekers van de aanleg

zegt Chotoe.

zo min mogelijk hinder ondervinden en gewoon een ontspannen en sportieve tijd bij ons hebben.”

Welke bedrijfscultuur ademt Dorhout Mees? Hij vervolgt: “We zijn een echt familiebedrijf. Niet alleen omdat Bert

Hoe is Dorhout Mees ontstaan? Ketelaar: “De familie

het bedrijf van zijn vader heeft overgenomen, maar ook door

Dorhout Mees begon in de jaren dertig een wapenwinkel in

onze mentaliteit: wij zorgen voor elkaar. Kennis en ervaring zijn

Utrecht. De winkel werd binnen de jachtwereld al snel een

bij onze medewerkers ruim aanwezig en mensen werken hier

succes. Later verhuisde de winkel naar Bilthoven en werd ook

graag. Het team is groot, velen ervaren het familiegevoel, er is

een schietbaan aangelegd. Utrecht en omgeving werd steeds

een personeelsvereniging en we hebben de nodige teamuitjes

drukker en daarom zocht de familie een rustiger, groenere plek

en trainingen. De sfeer is goed.”

om zich te vestigen. In 1972 viel hun oog op Biddinghuizen.
In 1980 verkocht de familie Dorhout Mees de schietbaan en

Welke adviezen hebben Ketelaar en Chotoe voor

winkel aan de familie Pon. Drie jaar later stelden zij mijn

ondernemers? Ketelaar: “Durf nee te zeggen. Niet elk idee of

vader, Henk Ketelaar, helaas gestorven in 2011, aan als nieuwe

iedere klant past bij je onderneming. En blijf dromen, dat doen

directeur. Onder zijn leiding werd Dorhout Mees een recrea-

wij ook. Chotoe: “Op een dag willen we het clubhuis volledig

tief bedrijf voor de jacht- en schietwereld alsook voor recre-

integreren in het hotel met uitzicht op de laatste hole… hoe

anten die er konden kleiduiven-, klein kaliber- en pijl en boog

mooi is dat? Vanaf de crisisjaren hebben we acht jaar redelijk

schieten. Mijn vader heeft het golfterrein aan laten leggen en

moeten overleven. Nu is Dorhout Mees weer succesvol.”
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GROENBRANCHE BUITENKIJKEN

Profiel
1961: Hessel Donker trekt vanuit Sneek met bakfiets
gevuld met tuingereedschap en beplanting Friesland door.
In de jaren ’70 maakt hij de stap naar Flevoland. Donker
opent in 1978 een vestiging in Dronten. Peter Zuidhof
wordt de eerste vestigingsleider en groeit later door tot
regiomanager Noord-Nederland. Eduard Rustenburg volgt
hem eind jaren ’90 op als vestigingsleider – tot heden.
Omzet locatie Dronten: 12 miljoen euro per jaar.

Bedrijfstuinen van nu:

De kunst van kringloop
De creatieve groendenkers en doeners van Donkergroen kijken elke dag met een frisse blik
naar de inrichting van binnen- en buitenruimtes. “Zo willen we voorop blijven lopen als het
gaat om noviteiten en duurzaamheid in het groenvak, met als nieuwste trends: circulariteit
en klimaatbestendigheid”, zegt Maikel Jansen, accountmanager en commercieel adviseur
bij Donkergroen in Dronten.
TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE FOTOSTUDIO WIERD

14

HANDEL & WANDEL 3 | 2019

GROENBRANCHE BUITENKIJKEN

Voor aanleg en onderhoud van het groen

in Sneek en Tiel bestaat uit dertig

en de inrichting: hergebruik bestaande

in de openbare ruimte mag Donkergroen

mensen en in het hoogseizoen werken

materialen, lokale productie, biologi-

in de regio Flevoland / Randstad ver-

bij Donkergroen in totaal zo’n duizend

sche beplanting voor biodiversiteit en

schillende gemeenten zoals Almere,

mensen.

ecologie en duurzame verlichting”, aldus

Lelystad en Zeewolde en de provincie

de accountmanager en commercieel

Flevoland tot haar klantenkring rekenen.

Circulaire bedrijfstuinen

Ook is zij betrokken bij de Floriade,

Donkergroen is een veelgevraagde

werkt Donkergroen voortdurend aan

ontwikkelaar door gemeentes, cor-

Kunst van de kringloop

semi-private groenprojecten en leggen

poraties en bedrijven. “Wanneer de

Jansen enthousiast: “Voor de bestrating

zij regelmatig speeltuinen aan volgens

buitenruimte schaars is, dan krijgt

van de daktuin van ABN AMRO hebben

het concept ‘natuurlijk spelen’. Jansen:

deze extra aandacht. We merken dat

we bestaande kasseien aangekocht,

“Er zijn veel klanten in de regio Dronten

heel sterk in Amsterdam, daar is groen

doorgezaagd en opnieuw gebruikt. Ze

waar we al vanaf het ontstaan van de

heilig. Een boom kappen is uit den boze.”

zijn gevoegd met een waterdoorlaatbare

vestiging voor werken. Zo voeren we

Opkomend in die regio zijn de dakter-

voeg. De beplanting is honderd procent

veel integraal terreinonderhoud uit bij

rassen, daktuinen en binnentuinen.

biologisch. De kwekerij in Veenendaal

bedrijven, zorginstellingen en woning-

Circulariteit is hot. Een mooi voorbeeld

waar we de planten inkochten, was in

adviseur.

corporaties. Ook voor de gemeente

één dag uitverkocht. De verlichting in

Dronten werken we regelmatig.”

deze daktuin bestaat voor vijfennegentig

Integrale aanpak
“Onze kracht ligt in onze integrale
aanpak; onze diensten kunnen we
gecombineerd inzetten. We ontwerpen,

“Trend in
buitenverlichting:
Je koopt geen
lantaarn, maar licht”

procent uit eerder gebruikt aluminium.
Bovendien zijn de lantaarnpalen niet
gekocht, maar wordt alleen het gebruik
van het licht gerekend. De armaturen
gaan ooit terug naar de leverancier, dit
materiaal heeft dus altijd een restwaarde.” Biodiversiteit mag bij circulariteit niet ontbreken. “Steeds vaker
vervangen we een deel van een gazon
door een bloemrijk kruidenmengsel.
Dit geeft kleur en trekt honingbijen en
andere insecten aan.”

Donkergroen Academy
Mensen werken graag bij Donkergroen.
Het werk is zeer divers en de doorgroeimogelijkheden zijn aantrekkelijk. Ook
kijkt het bedrijf om naar mensen die
met een beperking willen integreren
in het bedrijfsleven. Omdat beduidend
minder vakmensen van de groenopleidingen komen dan nodig, heeft het
bedrijf de Donkergroen Academy, een
realiseren en onderhouden niet alleen

hiervan zijn de daktuinen bij CIRCL, van

intern opleidingsinstituut, opgericht.

gazons en borders, maar ook grond- en

het hoofdkantoor van ABN AMRO aan

Jansen: “Op dit moment zijn we hard op

straatwerk en bijvoorbeeld hekwerken

de Zuidas in Amsterdam. Donkergroen

zoek naar gekwalificeerde voormannen

en buitenverlichting. Zo ontzorgen we

tekende voor het ontwerp, advies,

die uiteindelijk kunnen doorgroeien tot

de klant volledig”, vertelt Jansen. De

aanleg en onderhoud. “Circulariteit is

uitvoerders. Voor deze functie beschik

integrale aanpak werkt; Donkergroen

een middel om eindige grondstoffen te

je over de nodige lef, vakkennis en kun

is een landelijk werkende organisatie

behouden. Dit betekent dat je op een ter-

je een team inspireren. Ook vragen we

met vierentwintig locaties in Nederland

rein alle onderdelen gaat analyseren met

commerciële vaardigheden en leidingge-

en België. Alleen al het ontwerpteam

als belangrijkste pijlers voor het ontwerp

vende capaciteiten. Reageer, graag!”
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SEA VRIJETIJDSECONOMIE MAAKT
UITVOERINGSAGENDA

SEA-KERNGROEP
VITALE CENTRA STELT
ACTIEPLANNEN OP

In 2018 is de SEA-groep Vrijetijds-economie opgericht.
Verschillende ondernemers, afkomstig uit de gehele
gemeente Dronten, zijn hierbij aangehaakt. Gezamenlijk is gewerkt aan een uitvoeringsagenda waarin
speerpunten als gebiedspromotie en het ontwikkelen
van arrangementen belangrijke items zijn.

Als uitvoering van de opgestelde Retailvisie zullen dit
najaar samen met alle betrokkenen actieplannen per
centrum (Swifterbant, Biddinghuizen en winkelcentrum
Suydersee) worden opgesteld.

Dinesh Chotoe (Dorhout Mees) is onlangs gekozen als
voorzitter en Rosanne van Diepen (Van Diepens feesten)
doet de verslaglegging.
De SEA-groep organiseert op 12 november 2019 een regionale Buren Ontmoeten Buren voor vrijetijdsondernemers
bij Walibi Holland. Vrijetijdsondernemers uit de gemeente
Dronten maar ook uit Elburg, Nunspeet, Harderwijk en
Zeewolde worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Daarnaast wordt de SEA-groep nauw betrokken bij Dronten
Marketing. Op dit moment wordt gewerkt aan een toeristisch magazine welke in het voorjaar van 2020 uitkomt.
Ook wordt de fietsknooppuntenkaart geactualiseerd en
komt er een promotiefilmpje uit.

De actieplannen bestaan uit zowel acties op korte termijn
als acties over een langere periode. Deze plannen zullen
uit verschillende onderdelen bestaan, hierbij kan gedacht
worden aan opwaardering van het openbaar gebied en het
vastgoed. Maar ook het ondernemerschap en de profilering
van de centra zullen een plek krijgen. De exacte invulling
wordt gezamenlijk bepaald. Inmiddels is er een extern bureau
voor de projectleiding en expertise op het gebied van Retail
aangetrokken.
De SEA-groep Vitale Centra adviseert tijdens het proces
voor de totstandkoming van de actieplannen. De SEA-groep
Vitale Centra zal aan de hand van de stakeholdersanalyse
worden ingevuld. Dit is belangrijk, omdat de verschillende
partijen zich moeten herkennen in de op te stellen plannen,
een gezamenlijke verantwoordelijkheid is de sleutel tot een
succesvolle aanpak.

www.leyten-vdlinde.nl

www.koningwitzier.nl

“ FLEVOLAND IS
ONZE UITDAGING”

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

www.fotostudiowierd.nl

Van links naar rechts: Wim de Bekker, Niek Doelman,
Pieter Doelman, Albert de Koning, Martien van Arendonk

Leyten & Van der Linde

Bel ons voor een afspraak

De Oude IJssel 11A

Martien van Arendonk

0651 - 296 305

8253 PV Dronten

Wim de Bekker

0630 - 314 739

0321 - 388790

Pieter Doelman

0636 - 483 770

info@leyten-vdlinde.nl

Niek Doelman

0653 - 641 001

www.leyten-vdlinde.nl

Albert de Koning

0653 - 221 088

BURGERVADER PORTRET

Jean Paul Gebben, burgemeester gemeente Dronten

“Twentse aanpak-mentaliteit
zie ik terug bij Drontenaren”
TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE FOTOSTUDIO WIERD

“Als kind had ik al een onuitputtelijke
veerkracht. Ik heb een fijne jeugd gehad, maar
niet altijd een gemakkelijke. Ik kon spelen, ging
graag naar school. Ondertussen gingen mijn
ouders uit elkaar. ‘Als iets niet leuk is, moet je
het leuk maken.’ Dat zeg ik nu nog tegen
iedereen die het maar horen wil.”

is jouw keuze en staat het je niet aan, doe er iets aan.’ Deze
instelling heeft me echt gevormd.” Wanneer Jean Paul een jaar
of zestien is – het is de tijd van Van Agt, Wiegel, Terlouw en
Den Uil – gaat hij actief de politiek volgen. “Voor het eerst las ik
verkiezingsprogramma’s. Ik kwam erachter dat ik een mening
had over de samenleving en dat wanneer ik invloed uit wilde
oefenen op de ontwikkeling van die samenleving, ik politiek
actief moest worden. En zo is het begonnen. Sterke waarden
uit mijn jeugd zoals eigen verantwoordelijkheid en vrijheid

Jean Paul Gebben wordt op 8 december 1964 geboren in

raakten verankerd in mijn bestaan.” Jean Paul wil voor de over-

Hengelo (Overijssel). Zijn bloed is onmiskenbaar Twents en gaat

heid werken. “Het leuke aan besturen vind ik de complexiteit

zes generaties terug. Hij is volgens eigen zeggen een tukkertje,

en het dienen. In dit huis zijn wij er voor de samenleving. De

een bijtertje. “Na de Tweede Wereldoorlog was de Twentse

afgelopen maanden heb ik al vele Drontenaren – inwoners én

textielindustrie ingestort en had de regio een flinke sociaal eco-

ondernemers – mogen ontmoeten. Ik voel een connectie. In de

nomische achterstand opgelopen. Dat zag je onder meer terug

pioniersmentaliteit van de mensen hier herken ik de no-non-

in een significant hoger aantal kinderen dat met een havo-ad-

sens aanpak van de ware Twentenaar.”

vies naar de mavo ging; ‘Mavo is goed genoeg, je moest je vooral
niets in je hoofd halen’. Maar armoede maakt ook creatief. Kijk
naar een FC Twente, dat is voor een groot deel gefinancierd door
ondernemers, daar komt geen overheidssubsidie aan te pas.” De

Profiel

biologische vader van Jean Paul is reclameman in Twente. Zijn

Jean Paul Gebben is op 14 juni 2019 geïnstalleerd als burgemeester van de

moeder werkt als secretaresse en hij heeft een oudere zus. “Mijn

gemeente Dronten. Hij was van 2007 – 2016 burgemeester van de gemeente

moeder hertrouwde met mijn meester van de lagere school, hij
is de man die me heeft opgevoed en me de normen en waarden

Renkum. Aan de Universiteit Twente studeerde hij Bestuurskunde. Hij is getrouwd
met Sanne Gebben – Mors. Samen hebben zij de zorg voor vier kinderen.

bijbracht die ik nu aan mijn kinderen overbreng. ‘Wat jij doet,
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Michiel Tietema nieuw algemeen bestuurslid OVDD:

“Voor mij is het
pure verrijking”
18
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VAN DE OVDD BESTUREN
TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE FOTOSTUDIO WIERD

“Echt heel leuk, voor mij is het
pure verrijking. Ik heb dan wel
ervaring vanuit de winkeliersvereniging Swifterbant, maar
in het bestuur van OVDD weet
ik mij omringd door een en al
ervaring. Bestuurservaring,
ervaring met overheden maar
ook ervaring in het leiden en
runnen van een grote vereniging.”
Michiel Tietema nam tijdens de laatste
ledenvergadering het stokje over van Henk
Slump. Daarmee belandt hij ook in de SEA
groep vitale centra - overigens in goed
gezelschap van Remko Bosma (Wouda)
en Jan Schuurhuis (Biddinghuizen). “Die
schoen past mij. Retail is de hoek waar
de klappen vallen, ik zit daar middenin.

goed zijn. Ik woon in Dronten, als er dan

Daarnaast ben ik, samen met mede-

Natuurlijk zijn er binnen de gemeente

een evenement in Swifterbant is, moet je er

bestuurslid Hans Douma van Shortgolf,

pijnpunten, en daar kijken ze er ook wel

eigenlijk zijn, maar dan zit ik meestal thuis

vertegenwoordiger van het Swifterbantse

naar, maar ze mogen er naar mijn idee best

met de kids.”

bedrijfsleven. Vanuit dat gegeven heb

wat meer aan doen. Ik hoop dat te kunnen

ik toch wel enige moeite met die nieuwe

stimuleren. Neem bijvoorbeeld de veelbe-

OVDD bestuur

marketinggroep. Niet met de groep op zich

sproken ‘visie’. Die willen ze persé hebben.

“Het sterke punt van het OVDD bestuur is

of het doel, maar met Trots op ‘Dronten’,

Dat is prima, maar dan moet je hem ook

de taken verdelen. Specialisten uit ervaring

met die naam. Dat blijft modderen, gevoels-

willen uitvoeren … en dat op zich is al een

op de juiste plaats inzetten. Dat is voor mij

matig geeft het aan dat de dorpen niet

pijnpuntje.”

de grootste verrijking, kunnen steunen op

meetellen. Anderzijds, de term Dronterland

kennis en ervaring, aan elkaar overbrengen

gaf ook geen mooie associaties. Maar als

Geen blad voor de mond

hoe het ook zou kunnen, meerdere visies

we dan hier in de kern Swifterbant foto’s

“Ze zijn van mij wel gewend dat ik kritisch

uiteindelijk bij elkaar kunnen brengen. Ik

staan te maken met die t-shirts aan, dan

ben. Ik ben niet zo politiek actief, ben daar

leer elke vergadering. En natuurlijk hoef je

wordt er getoeterd en letterlijk geroepen

natuurlijk wel mee opgegroeid, maar ik

het niet overal mee eens te zijn, maar je

‘We zijn hier in Swifterbant hoor …’ Ik krijg

ben er op een andere manier actief in. Zo

moet elkaar respecteren en je moet je willen

dan toch weer het gevoel van een gemiste

zit ik bijvoorbeeld in de marktcommissie.

verdiepen in andermans visie of mening.

kans, van een actie die op deze manier haar

En nee, een voorstel tot verplaatsing komt

Dat maakt een bestuur sterk, het samen

doel niet bereikt. Dat is jammer.”

niet uit onze hoek. Dat soort verrassingen

doen, elkaar helpen. Alles tegen het licht

houd ik niet van, en dat zeg ik dan ook

houden.”

eerlijk, zonder terughoudendheid. Binnen

OVDD voorzitter
Michiel Tietema als toekomstig voorzitter

winkeliersvereniging Swifterbant ben ik

Enige retailer

van de OVDD? “Je weet het nooit, dan

belangenbehartiger richting gemeente.

Een redelijk uniek gegeven is ook dat

moet ik eerst nog een boel bijleren. Maar

Ze zijn gewend dat ik daar zeg wat wij als

Michiel Tietema de enige detaillist binnen

het is een club die het goed samen doet,

winkeliers ervaren, wat wij er van vinden.”

het bestuur is. “Tot op bepaalde hoogte, we

taken verdeelt, elkaar ondersteunt en weet

In Swifterbant wordt Michiel meermaals

zijn niet alleen winkelier, maar runnen ook

wat er speelt onder de ondernemers in de

genoemd als beoogd voorzitter van de

een productiebedrijf met 8 man personeel.

gemeente Dronten”, waarbij Michiel het

winkeliersvereniging. “Dat zegt men, maar

Maar ik zie een detaillist binnen het bestuur

woord gemeente sterk benadrukt.

ik ben er niet op uit. Zou eigenlijk ook niet

alleen maar als een goede aanvulling.
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ADVERTORIAL

Nieuwe locatie Rabobank in Dronten

‘We zijn in onze zoektocht naar een geschikte nieuwe locatie in Dronten niet over één nacht ijs gegaan.
We willen onze klanten goede service blijven bieden en zochten naar een centraal gelegen pand.
Gelukkig vonden we dat in dit pand aan Kop van Het Ruim, midden in winkelcentrum SuyderSee.
Nadat het pand afgelopen zomer grondig is verbouwd, zijn we op 2 september open gegaan’, aldus
Stefan Lohuis, directievoorzitter van Rabobank Flevoland.
Advieskantoor
Lohuis licht toe: ‘Onze zakelijke accountmanagers bezoeken de klanten vaak op hun eigen
bedrijf. Dat is voor de ondernemers efficiënt en
voor ons een mooie gelegenheid om (weer) een
kijkje in het bedrijf te nemen. Maar dankzij het
ruimere aantal werkplekken zijn onze adviseurs
vaker in het kantoor in Dronten aanwezig en
kunnen de klanten er ook makkelijk terecht. Bijkomend voordeel is dat je aan onze ‘stamtafel’ kunt
flexwerken, ideaal om je tijd nuttig te besteden en
te netwerken.’

aanwezigen bij over de Prinsjesdagnota. Wil je
erbij zijn? Meld je aan via www.ovdd.nl. Daarnaast organiseren we nog andere activiteiten in
deze ‘openingsweek’ (zie kader), zodat iedereen
langs kan komen.’

Twee lokale acties in september

Ruimte nodig om
te investeren?

‘De hele maand september staat in het teken
van twee leuke acties: de eerste is de ‘wensboom-actie’. Als sponsor van het Proms Concert
van de Lions Club Dronten in de Meerpaal op
22 november (met een optreden van Trijntje
Oosterhuis) stellen we 100 kaarten beschikbaar
voor mantelzorgers en vrijwilligers. We willen ze
Openingsweek
hiermee in het zonnetje zetten. De andere actie is
‘We willen de ondernemers uit Dronten graag
de ‘diner-actie’ waarbij we wekelijks een dinerbon
de gelegenheid geven een kijkje te nemen in
t.w.v. €75,- verloten onder (potentiële) klanten die
ons nieuwe kantoor. Daarom stellen wij op 24
in de actieperiode een adviesgesprek hebben in
september ons kantoor beschikbaar aan de
nieuwe kantoor. Op rabobank.nl/flevoland
OVDD.
Zijgraag
organiseert
eenmet
bijeenkomst
rondom vanons
Ik help
jou
verder
het realiseren
jouw
vind je meer informatie en de actievoorwaarden.
het thema circulaire economie. En wij praten de

Maak een afspraak.

Stefan Lohuis, directievoorzitter
van Rabobank Flevoland

plannen. Bel mij op (0320) 292 600.
Activiteiten tijdens de openingsweek:

www.rabobank.nl/flevoland
23 sept.
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16.30 –19.00 uur

Officiële opening voor genodigden

24 sept.

17.00 –21.00 uur

OVDD Thema–avond over circulaire economie en Prinsjesdagnota (aanmelden via www.OVDD.nl)

25 sept.

12.00 –17.00 uur

Kidsmiddag (tot 12 jaar), met gratis popcorn en mogelijkheid tot het inleveren van de kleurplaat*

25 sept.

19.00 –21.00 uur

Eerste-Huis-Café. Stel alle vragen die je hebt over het kopen van je eerste huis*

26 sept.

09.30 –11.00 uur

Presentatie Veilig(internet)bankieren**

27 sept.

09.30 –11.00 uur

Presentatie Veilig(internet)bankieren**

* Aanmelden is niet nodig
** Aanmelden is niet nodig, maar vol = vol

Adres:
Rabobank Flevoland
Kop van Het Ruim 7-9
8251 KD Dronten.

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 09.00-17.30 uur, op afspraak ook buiten deze tijden. Naast deze
vestiging heeft Rabobank Flevoland nog een vestiging in Lelystad (Het Ravelijn 50) en
een servicepunt in Zeewolde (in de bibliotheek aan de Kerkstraat 2).

GASTCOLUMN

Keeping up appearances,
oftewel schone schijn
is niet wat het lijkt

AD KUIJPER

U kent het wellicht, zo’n situatie die

in het verleden nog geen bom op is

het andere geval zit de mensheid er nog

alleen in B-films en Bouquet roman-

gegooid. Als een gebouw het meer dan

jaren mee opgescheept. De schone schijn

netjes voorkomt. Man wordt in innige

honderd jaar heeft volgehouden, dan

van autonome scheppingsdrang wordt

verstrengeling met een ravissante

wordt het een monument, beschermd

opgehouden en vaak gelegitimeerd in

exotische schone in een wirwar van

stadsgezicht, cultureel of industrieel

een of ander glossy vakblad.

rondslingerende kleding door zijn vrouw

erfgoed. Generaties kunnen genieten

in het echtelijk bed ‘gevonden’. De man

van de bouwwerken van beroemde en

‘Keeping up appearances, oftewel schone

stamelt dan vervolgens de onsterfelijke

in de vergetelheid geraakte architecten.

schijn en het is niet wat het is’ lukt in

woorden: “Eh ..., eh, .... schat, het is niet

Ook al vinden hele volksstammen in

de architectuur altijd. Als er maar een

wat het lijkt.” Dit komt vaker voor dan u

het begin een gebouw of prestige object

filosofie achter zit die door een kunst-

denkt. Niet alleen in de film, maar ook in

wanstaltig, of compleet onbegrijpelijk,

elite of artworld gedragen wordt. Wat de

de echte kunstwereld.

wanneer het maar lang genoeg staat

massa ervan vindt is onbelangrijk. Het

begint het te wennen en wordt het een

enige wat zij kunnen doen is er tegenaan

Even ‘een goud van oud’ voorbeeld’: de

onlosmakelijk geheel van hun leefwe-

‘zeiken’ of bijnamen geven. Het is niet

Pindakaasvloer van Wim T. Schippers.

reld.

wat het lijkt. Is dit een kwestie common

Als u het al niet van een afstand ruikt

sense, gedegen kunsthistorisch besef of

en je kijkt niet naar de vloer maar naar

Moet alles wel zijn wat het lijkt, of

de muren waar u schilderijen verwacht,

anders gezegd volgens gangbare regels

dan heeft u grote kans erin te trappen. In

der esthetiek in de smaak vallen? Of

de pindakaas wel te verstaan. Of ... toch

mag er lustig geëxperimenteerd worden.

niet. Tuurlijk niet. U trapt op een kunst-

Wonen in een gekantelde kubus op

werk en op de ziel van een kunstenaar.

een paal en werken in een schoen.

Het is niet wat het lijkt, maar wat dan.

De volgende uitspraak van de grote

Kan je je ogen nog wel vertrouwen? Een

architect Frank Lloyd Wright schiet mij

slippertje, een conceptuele oprisping van

te binnen: “een chirurg kan zijn vergis-

“Als er maar een filosofie achter zit die door
een kunstelite of artworld gedragen wordt”
een dolende scheppende geest, of een

singen begraven, maar het enige wat

ijzersterke transformatie van broodbeleg

een architect kan doen is zijn opdracht-

in vloerbeleg? U kunt dit grotesk of

gever adviseren klimop te planten”.

absurd vinden, maar kom maar eens op

Met andere woorden: Bij een mislukte

het idee en het is straks weer opge-

ingreep, waarbij de patiënt het loodje

dweild. Kunst van tijdelijke aard.

legt, zand er over. Bij een nieuw gebouw

Anders is het met de architectuur.

gaat dat moeilijker. Foutje, bedankt, in

Bestemd voor de eeuwigheid en waar

het ene geval gauw weg te moffelen, in

van smaak?

R EA G ER EN ? I N F O @ O VDD.N L

Profiel
Ad Kuijper
Ad Kuijper – 1956
• Rijks pedagogische academie Hilversum
• Academie voor educatieve Arbeid,
De Jelburg Baarn
• Bachelor LO tekenen
• Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
master kunsteducatie
• Beeldend kunstenaar
• Cultureel ondernemer
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VANUIT ONS GEMEENTEHUIS

Eenvoud is de kracht
van Buren ontmoeten Buren
De laatste Buren ontmoeten Buren - ruim zestig aanwezigen - vond plaats
bij Remako/Papyrolux. Mede-eigenaar Jeroen Nodelijk en organisatrice
Daniëlle ter Beke (accountmanager gemeente Dronten) blikken terug.
Begrip

teiten plaatsvindt en waar buurbedrijven zich mee bezig houden.

Buren ontmoeten Buren is een begrip onder ondernemend

Daarnaast is Buren ontmoeten Buren een uitgelezen middel om

Dronten. De bijeenkomsten worden immer goed bezocht en

onderling zakendoen te stimuleren.”

bewijzen iedere keer haar nut. De eerste Buren ontmoeten Buren
dateert uit 2008, midden in de productiehal van Adgera/Sercon.

Doeltreffend

Daniëlle ter Beke, organisatrice van dit evenement vanuit de SEA

Het concept is eenvoudig, maar doeltreffend. “Om het meer dan een

groep Bedrijventerreinen: “Het doel was (en is) ondernemers met

informele borrel te laten zijn, worden ook andere partijen als onder-

elkaar kennis te laten maken. Want telkens blijkt dat ondernemers

nemersvereniging, politie (wijkagent), brandweer en ambtenaren

soms niet weten wat er in de eigen omgeving aan bedrijfsactivi-

(o.a. vergunningverlening) in de ontmoeting betrokken, evenals

22
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vertegenwoordigingen uit de afdelingen verkeer, milieu, civiel en

Perfecte mix

groen. Alle aanwezigen krijgen na het welkom kort het woord en

Jeroen Nodelijk was gastheer van de laatste bijeenkomst. “De mix

presenteren zich, dus wie ze zijn, wat ze doen. Heel laagdrempelig,

van ondernemers, gemeente en instellingen, die is fantastisch. Ik

maar het heeft een groot effect. Soms krijgt men dan ook plots een

heb het als enorm leuk ervaren en heb in een middag ongelooflijk

‘gezicht’ bij een aanvraag of kwestie, of krijgt ‘het gezicht’ invulling

veel mensen leren kennen. Bij ons was het een grote opkomst,

met een functie of bedrijf. Daarna worden de ondernemers bijge-

zo’n 60 man. Deels nieuwsgierig naar onze activiteiten, maar vooral

praat over actuele ontwikkelingen en volgen er een bedrijfspresen-

ook echt geïnteresseerd in het wel en wee, onze geschiedenis

tatie van het gastbedrijf en informele voortzetting.”

en waarom we voor Biddinghuizen hebben gekozen (en niet voor
bijvoorbeeld De Poort van Dronten). En we werden al in een vroeg

Breed getrokken

stadium voor een Buren ontmoeten Buren (toen bij Mavé) bijeen-

Oorspronkelijk werd de ontmoeting geïnitieerd door de gemeente,

komst uitgenodigd. Daardoor kon ik toen al vertellen van: Goh, in

ondanks het feit dat er al verschillende bijeenkomsten waren. “Voor

dat weiland – daar achter Wagenaar – komt ons gebouw te staan.”

ons als gemeente was dat echter te beperkt, bijvoorbeeld OVDD
en haar netwerk is een ledenkwestie. Wij wilden álle ondernemers

Interessant

erbij betrekken. We organiseren het ook nog steeds als gemeente,

“En dan - enige tijd later - dan bied je zelf onderdak aan zo’n bijeen-

maar dan vanuit de SEA groep bedrijventerreinen (waar OVDD weer

komst, dat is geweldig! Het heeft bij ons een goede indruk achter

deel van uitmaakt). De organisatie van Buren ontmoeten Buren vindt

gelaten, goed georganiseerd, afspraken nagekomen, wij zijn er blij

twee keer per jaar plaats, roulerend over de kernen.” De groei in

mee. Het kostte tijd, maar was een mooie gelegenheid om te laten

opkomst van ondernemers bevestigt het belang van het evenement.

zien wat we doen. En zo interessant als ik het vond om destijds bij

“De kracht is echt de eenvoud. Ondernemers komen er gemakkelijk

Mavé binnen te kijken …”

tot gesprekken; persoonlijk contact. Dat is de meerwaarde: elkaar
gezien en gesproken hebben. En het is een ingang voor buurtproblematiek, een open gesprek om zaken onder de aandacht te brengen.

Gemeente heeft charme getoond
Remako (handel in papier) en Papyrolux (op en overslag
van papier) zijn overgekomen vanuit Elburg. “Daar was
het voor ons te krap en te weinig en vooral onzekere
uitbreidingsmogelijkheden. We zijn toen gaan zoeken in
een straal waarbij alle personeel mee zou kunnen/willen.
De keus was uiteindelijk tussen Dronten, Kampen en
Biddinghuizen. Uiteindelijk paste het in Biddinghuizen
en was de prijs daar ook het best. De plaats op zich
is voor het bedrijf goed genoeg en voor het personeel
het beste. Gemeente Dronten heeft echt meegedacht,
haar charme getoond. Haar idee was De Poort, maar
er is ons voor Biddinghuizen geen strobreed in de weg
gelegd. En in slechts drie dagen door een welstandscommissie, dat is echt zeldzaam.”
Daniëlle ter Beke en Jeroen Nodelijk

HANDEL & WANDEL 3 | 2019
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We zijn verhuisd en
dat vieren we!
Op rabobank.nl/flevoland vind je het
programma van de openingsweek.
Nieuwe adres: Kop van het Ruim 7-9

UW ZAKELIJKE EVENTS
TOT IN DE PUNTJES GEREGELD!

Een uniek bedrijfsfeest organiseren? Slump Catering
& Events verzorgt al meer dan 30 jaar de leukste
feesten. Van een opening tot een spetterend
personeelsfeest, niets is ons te gek!

Buffetten
Hapjes
Live cooking

Personeelsfeest
Bedrijfsfeest
Feestmaterialen

Slump Catering & Events • Het Rister 11 • 8314 RD Bant • welkombijslump.nl

ADVERTORIALS

Ferdinand
Zomerman

Hans
Bügel

Claassen, Moolenbeek & Partners

Helman & Bügel Advocaten

MAN IN HET WILD,
ONDERNEMERS IN
HET WILD

TOEGEPASTE
JURIDISCHE KENNIS

‘Ferdinand in het wild’, kopte de FlevoPost onlangs. De titel klopt,
want voor de opnames van het nieuwe tv-programma ‘Mannen in
het wild’ van de EO heb ik afgelopen zomer tien dagen doorgebracht
in de onstuimige bergen van Italië. Het programma volgt zes mannen
tussen de veertig en vijftig jaar die worstelen met hun midlife.
Intussen zijn de uitzendingen begonnen. Het is heel spannend om
te ontdekken wat deze ervaring met mij en de mensen om mij heen
doet. Je opvoeding en jeugd zijn heel belangrijk bij je vorming als
individu. Als het goed is, wordt je ‘levensemmer’ gevuld met liefde,
aandacht, knuffels, vrienden, ervaringen etc. Maar wat nu als hier
onbalans in zit en je emmer niet of maar deels wordt gevuld? Ik
ervaarde die onbalans en moest nog een stap zetten maar ik treuzelde, vandaar deze stap.
Ondernemers in onbalans Na een voortvarende periode kan
ook een onderneming in onbalans raken. Je ervaart bijvoorbeeld
steeds vaker weerstand bij een aantal medewerkers. Tijdens het
teamoverleg of bij de werkverdeling. Wellicht zie je een toenemend
aantal ontevreden leveranciers of zelfs klanten. Hun opmerkingen en
klachten kreeg je voorheen nooit. Wat ga je met de ontstane onbalans doen? Negeren of aanpakken?
Zwak is sterk Het is niet zwak om als ondernemer eens naar je
zwakke punten te kijken. Iedereen heeft sterke en zwakke punten.
Misschien heb je een neus voor kansen in de markt, innovaties, maar
weet je niet hoe je je medewerkers mee moet krijgen. Misschien ben
je juist een enthousiaste spreker, motivator, maar kun je een idee niet
vertalen naar werkbare processen. Wellicht is de sfeer in het team
best goed, maar ‘praat’ je nooit echt met je mensen. Weet jij wat je
personeel, zowel zakelijk als privé, bezighoudt?
Ondernemers in het wild Mijn ervaring is dat het goed is, soms
pijnlijk, om de onbalans te gaan definiëren. Ben jij vervolgens bereid
om te veranderen? Ben jij bereid om een managementondersteuner
of coach een tijdje mee te laten kijken in je onderneming? Je moet
je blijven ontwikkelen om de toekomst bij te houden. Ik heb de
onbalans in mijn leven benoemd en kon toen de volgende stap
nemen. Dat was voor mij meedoen met het programma ‘Mannen in
het wild’. Ik ben rustiger geworden, losser, en leg nu minder druk op
mezelf. Het is een langer proces, ook voor ondernemingen, om te
veranderen. Misschien een leuk idee voor een nieuw tv-programma:
Ondernemers in het wild.

Claassen, Moolenbeek & Partners
Larserpoortweg 50 Lelystad
Telefoon 0320 286 768
ferdinand.zomerman@cmenp.nl
www.ferdinandzomerman.nl

Wij verkopen juridische kennis zou je kunnen zeggen.
Geen algemene juridische kennis, maar toegepaste
juridische kennis, gericht op een bepaald juridisch
vraagstuk. Die kennis bieden wij aan door het geven
van advies en, indien nodig, het voeren van juridische
procedures.
Dat roept de vraag op: hoe komen wij zelf aan deze kennis?
Allereerst door onze academische juridische opleiding. Vervolgens hebben wij de beroepsopleiding advocatuur gedaan
in combinatie met een driejarige stage. Vervolgens zijn wij
verplicht tot nascholing. Jaarlijks doen wij cursussen om de
kennis op peil te houden. En natuurlijk vermeerder je kennis
door het opdoen van ervaring. In procedures kun je soms
leren van andere collega’s, maar even zo goed is het lezen van
vonnissen een leerbron.
Kennen van onze cliënt is belangrijk
Om zaken inhoudelijk goed te doen is het hebben juridische
kennis overigens niet voldoende. In de praktijk blijkt dat kennis
van je cliënt, zijn product of dienst, maar ook hoe de cliënt
zijn bedrijf organiseert van belang te zijn. Er zijn namelijk
hele georganiseerde ondernemers die alles perfect op orde
hebben, maar ook ondernemers die daar meer moeite mee
hebben. In het recht komt het in veel gevallen nog meer aan
op de juiste feiten dan om het recht zelf. Dat betekent dat wij
de juiste vragen moeten stellen. Daarvoor is het kennen van
de cliënt belangrijk. Dan kun je inspelen op het gedrag en de
werkwijze van de cliënt.
Netwerk van deskundigen
Om ons werk nog beter te kunnen doen is het beschikken over
een netwerk van deskundigen die advies en bijstand kunnen
geven ook belangrijk. Wij hebben daarmee goede ervaringen.
Hoogleraren of andere deskundigen kunnen bijdragen aan de
juiste verwerking van een zaak. Wij maken daarvan gebruik.
Dat netwerk is waardevol en nuttig. Het kan zelfs betekenen
dat wij samenwerken in een zaak met andere advocaten om
gezamenlijk de kwestie op te lossen.

Helman & Bügel Advocaten
De Bolder 10 Dronten
Telefoon 0321 380 766
info@helmantel-bugel.nl
www.helmantel-bugel.nl

DOSSIER WALIBI

Mascha van Till-Taminiau:

“Thrillen doe
je in UNTAMED,
op de Fright
Nights of op de
Spooky Days”
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DOSSIER WALIBI
TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE WALIBI HOLLAND

Beleef de dag van je leven op… Flevohof, Walibi Flevo, Six Flags, Walibi World:
Walibi Holland. En dat kan op vele manieren, op het attractiepark, maar ook op
het evenemententerrein bij een happening naar keuze. Waar ooit het landbouweducatieve park Flevohof roem vergaarde, razen nu de achtbanen hun rondjes.
Met als topper UNTAMED (2019), inmiddels Europa’s nummer 1 en wereldwijd
4e in de ranking.
Anno 2000

wacht, maar jaarlijks overnachten er

Magnifiek, want het vestigt ook aan-

zo’n 100.000 gasten die gemiddeld 2,2

dacht op het terrein rond UNTAMED

nachten in de Village verblijven.

(voormalig Sherwood Forest, nu

“Het evenemententerrein – voortge-

Wilderness genaamd), dat gedetailleerd

komen uit de World Jamboree - is van

Mascha van Till-Taminiau

is uitgevoerd door Anno 2000. “Waar

Walibi, we verhuren het terrein en de

• Universiteit van Amsterdam

mogelijk werken wij graag met lokale

vergunning. Voor Lowlands, Defqon,

bedrijven en mensen. Mits natuurlijk

Opwekking, Mudmasters etc. Voor

de service, solvabiliteit en voor een

ons is het prettige daaraan vooral de

deel de prijs aan onze wensen voldoen.

samenwerking met organisatoren die

UNTAMED is in basis (niet helemaal)

marktleider zijn in hun eigen branche,

ontworpen door een Amerikaanse partij

vaak ook vernieuwend bezig zijn. Dat

en vanuit Idaho verscheept. Maar delen

is inspirerend, leidt tot nieuwe dingen.

van de stalen constructie zijn gemaakt

Het is een geweldig terrein met onge-

door het Flevolandse Zuidberg.”

kende mogelijkheden. De bereikbaar-

Profiel

• Leap 156
• Directeur Het Land van Ooit
• Directeur Walibi Holland

heid is goed, volop mogelijkheden voor

1350 werknemers

opbouw en afbouw, het terrein is vlak

Mascha van Till-Taminiau, general

en we beschikken over een bijzondere

director van Walibi Holland ziet de

vergunning en die is voor ons heilig.

grootste lokale inbreng echter op het

Daarom worden er ook onafhankelijk

vlak van werknemers. “Het jaar rond

van elkaar door drie partijen (Walibi,

hebben we zo’n 120 medewerkers, in het

omgevingsdienst en organisatoren)

Halloween Spooky Days: een dagvariant

seizoen komen er 1350 bij, vooral uit de

geluidsmetingen verricht. Met als doel:

voor stoere kids tot 12 jaar. Natuurlijk

directe omgeving. Hoe dichterbij hoe

de vergunning wordt niet overschreden.

zijn de attracties open, maar tussendoor

beter. Openbaar vervoer is op de door

Onenigheid over geluidsoverlast zit hem

komen kinderen oog in oog te staan

ons personeel benodigde tijdstippen

overigens vaak in de ‘bewoording’. En

met spooky freaks. De kans is groot dat

vaak geen optie, dus vervoer regelen we

geluid is wetenschap.”

ze overdag ook Daysee (vrouwelijke
evenknie van Eddy) tegenkomen. Kids

zo veel mogelijk zelf. Voor onze bezoekers hoopten we dat station Dronten ons

Nieuwe attracties

die dit liever niet willen, kunnen gebruik

iets zou brengen, maar dat is hem niet

UNTAMED, die nieuwe achtbaan, staat

maken van een anti-monster spray of

geworden. Harderwijk heeft een betere

inmiddels wereldwijd op plek 4 en

badge.”

trein- en busverbinding en richting het

neemt Europees gezien onbetwist de

westen scheelt het al snel meer dan een

eerste plaats in. “We wisten dat hij gaaf

De Spooky Days passen goed in het

kwartier.”

en uniek is, maar deze noteringen zijn

‘extra’ plan van Walibi om meer

boven verwachting. De baan is ook

gezinnen met jonge kinderen te trekken.

Drie divisies

fantastisch, supersmooth maar toch met

“We hebben een toekomstvisie, maar bij

Walibi draait feitelijk op drie poten: het

een enorme power.”

ons ligt daar een extra plan voor deze

attractiepark (zo’n 850.000 bezoekers),

Walibi Holland is altijd in ontwikkeling

groep overheen. We hebben de ruimte,

het evenemententerrein en het vakan-

en dus is er meer nieuws te melden.

de mogelijkheden en ook al een aantal

tiepark. Het vakantiepark ontsnapt

“De Fright Nights (sinds 2000), natuur-

attracties, maar het kan best beter. Daar

vaak aan de aandacht van de buiten-

lijk met Eddie. Maar nieuw zijn de

werken we hard aan.”
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TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE FOTOSTUDIO WIERD

Het kerstpakket ...
maatschappelijk verantwoord,
duurzaam, lokaal ingekocht
of ... gewoon een broodnodige
klapper voor de desbetreffende
ondernemer?
28
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ACHTERGROND HET KERSTPAKKET

Kerstpakketten uit de lokale markt
Uit de brief die voor de zomer voor werving van deelnemers
werd verstuurd: ‘Wij stellen ons voor: Diana Vinke van De
Meerpaal en Jonquille Schepel van Gavi Wijnkopers. Twee organisaties met vele jaren ervaring op het gebied van kerstpakketten. Gavi Wijnkopers business tot business en De Meerpaal
met een kerstmarkt voor eigen personeel op eigen locatie. Wat
gaan wij doen? Ons sterk maken om de kerstpakketten van
bedrijven uit de gemeente Dronten bij lokale winkels aan te
kopen.’

Enthousiast
Jonquille en Diana waren blij met het positieve antwoord van
de redactie en rollen in hun enthousiasme bijna over elkaar
heen om het plan uit te leggen. Overtuigd als ze zijn van een
welslagen en fanatiek om er een jaarlijks terugkerend evene-

Diana Vinke van de Meerpaal en Jonquille Schepel van Gavi Wijnkopers

ment van te maken. “De basis was snel gelegd, enthousiaste
deelnemers, een locatie en onze samenwerking natuurlijk.”
Rondom kerstpakketten is veel te doen, voor de gever die het

Lokale inkoop

allemaal moet regelen en inkopen, voor de ontvanger die

De bedoeling van de dames is om op 11 december een grote

het liefst een ‘zinvol’ pakket ziet. Diana: “En die twee vliegen

kerstmarkt te verzorgen op het plein in de Meerpaal. Diana:

vangen wij in één klap. De schenker van het kerstpakket

“Hier zijn al een bedrijven vertegenwoordigd vanuit andere

bepaalt het bedrag dat besteed mag worden aan het pakket. De

jaren (kerstmarkt voor personeel van De Meerpaal), maar

daadwerkelijke inhoud wordt bepaald door de ontvanger. Deze

er komt zeker nog een aantal retailers bij, die toezeggingen

heeft vervolgens wat ons betreft ook nog de mogelijkheid om

hebben we al. De week daarna, op 18 en 19 december, willen

door middel van bijbetaling het pakket naar eigen zin uit te

we de winkels ’s avonds (specifiek voor werknemers van de

breiden of te verbeteren.”

deelnemende bedrijven) openstellen. Op alle drie momenten
kan het personeel van het Drontense bedrijfsleven dan haar/

“Wij denken op deze manier
een lokale vuist tegen
gemaksaankopen te maken”

zijn kerstpakket verzilveren.” De aankopen worden gedaan met
munten.

Verbinding
De lijst van deelnemende retailwinkels maakt duidelijk dat
het vooral ondernemers uit centrum Suydersee zijn. Jonquille:

Kans voor personeelsuitje

“Klopt, vanwege de avondopeningen is dat het meest praktisch

Jonquille: “Voor de (werk)gever is het een prachtige manier om

en economisch, we willen zo weinig mogelijk versnippering,

de inkoop niet alleen naar wens van de ontvanger te regelen,

zoveel mogelijk verbinding. Maar in overleg zijn er natuurlijk

maar dat ook nog eens lokaal te doen. Natuurlijk is het mak-

oplossingen.”

kelijk om voor een bepaald bedrag een standaardpakket bij

De grootste pluspunten zijn vervolgens het door de ontvanger

een grootwinkelbedrijf of via internet in te kopen. Maar door

zelf invullen van de inhoud en de mogelijkheden voor uit-

gebruik van ons aanbod te maken ondersteun je de lokale retail,

breiding van het pakket. “Wij denken dat we op deze manier

zorg je voor een tevreden ontvanger en bied je ook nog eens de

een lokale vuist tegen ‘gemaksaankopen’ kunnen maken.

mogelijkheid aan de ontvanger voor een gezellige dag uit. Want

Dit is sociaal, gezellig, lokaal en sfeervol en naar eigen keus.

het uitzoeken van je eigen kerstpakket is leuk, maar kan ook

We zijn ons ook bewust van de aanwezigheid van wat lokale

prima gecombineerd worden met een bezoek aan plaatselijke

initiatieven, maar die zijn toch min of meer versnipperd, het is

horeca, een diner of theaterbezoek, een personeelsuitje dus.”

mooier als het onder één dak kan.”
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Floriade Academy tekent
samenwerkingsovereenkomsten
Floriade Academy heeft met de gemeente Almere
en onderwijsorganisatie Aeres samenwerkingsovereenkomsten getekend. Hiermee onderschrijven
deze partijen dat ze samen via de Expo verder bouwen
aan de ontwikkeling van jong talent. Floriade Academy
ondersteunt de Floriade door mee te denken over
uiteenlopende vraagstukken die spelen in aanloop naar
de realisatie van de Expo in 2022. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst worden ook
partners zoals Gemeente Almere en Provincie Flevoland
gevraagd gerichte vraagstukken bij de Academy neer
te leggen. Nu Aeres de eerste onderwijspartner wordt
van Floriade Academy spelen zij met hun studenten
een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Expo. In
de regio bieden Aeres Hogeschool Almere en Aeres
Hogeschool Dronten HBO-onderwijs aan.

FLEVO ZAKENFESTIVAL
NAAR VOORJAAR 2020
Het Flevo Zakenfestival dat in september in de nieuwe terminal van Lelystad

Mark Rutte reikt
Flevopenning uit op
ondernemersgala

Airport plaats zou vinden, wordt verplaatst naar het voorjaar van 2020. “We
verplaatsen het festival naar het voorjaar omdat dit meer kansen biedt voor
het Flevolandse zakenleven”, aldus de organisatie.

Minister-president Mark Rutte komt op
vrijdag 21 februari 2020 naar Lelystad om
tijdens het jaarlijkse ondernemersgala van
de Stichting Flevopenningen de Flevopenning
Toponderneming uit te reiken.
Flevopenningenvoorzitter Tom Lansink is zeer
verheugd met zo’n hoog bezoek op het ondernemersgala: “We hebben bij eerdere edities ministers
en staatssecretarissen mogen ontvangen, maar het
is voor het eerst dat de minister-president in hoogst

Voor iedereen die interesse heeft in deelname aan het Flevo

eigen persoon naar ons gala komt om de prestigieuze

Zakenfestival 2020, organiseren Flevo Zakenfestival en Lelystad

Flevopenning Toponderneming uit te reiken.Tickets

Airport in het najaar een zakelijke netwerkborrel. Wie interesse

voor de 16e editie van het Flevopenningengala zijn

heeft deel te nemen aan het zakenfestival in het voorjaar, kan zich

binnenkort verkrijgbaar via www.ﬂevopenningen.nl.

aanmelden via info@ﬂevozakenfestival.nl
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Durft u
te kiezen
voor een
ondernemende
accountant?
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

Ondernemende Accountants

Ook een energierekening
waar u blij van wordt?
WOUDA: VERSTAND VAN INNOVATIEVE, DUURZAME INSTALLATIES

Wouda zonnepanelen
• Korte terugverdientijd
• Hoog rendement en duurzaam
• Voor particulieren en ondernemers
• BTW teruggave voor particulieren
• Stimuleringsmaatregelen van de
overheid voor ondernemers

UU

Kijk op wouda.nl

EN
ER

RZAAM

INSTALL

D
Wouda heeft ruime ervaring in het ontwerpen en plaatsen van PV
systemen. Dankzij onze ervaring en expertise kunnen wij overal prima
uit de voeten. Zo plaatsen wij zonnepanelen op schuine of platte
daken of op golfplaten. Voordat ons team een installatie ontwerpt,
onderzoeken wij eerst de bespaarmogelijkheden die u kunt behalen.
Daarna ontwerpen en realiseren wij uw installatie.

De panelen die Wouda levert, worden ingekocht bij betrouwbare
partners. Zakelijk investeren in zonnepanelen is aantrekkelijk door
het hoge rendement, een verduurzaming van uw bedrijfsvoering
(MVO) en er zijn fiscale voordelen mogelijk. Zowel zakelijk als privé.
Op onze website staan de stimuleringsmaatregelen van de
overheid: www.wouda.nl/zonnepanelenzakelijk

Een berekening van uw voordeel of heeft u een vraag?
Neem dan contact op met één van onze adviseurs. 0321 - 38 60 60 of mail naar info@wouda.nl.

Duurzaam installeren
De Noord 35, 8251 GK Dronten, T (0321) 38 60 60 info@wouda.nl

www.wouda.nl

Erkend installateur | Expertise van de gehele installatie | Betrouwbare partner met een historie van 80 jaar

