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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

Arbeidsmarkt en onderwijs
Een totaal omvattend plan van aanpak
is noodzakelijk. OVDD is in gesprek met
gemeente en onderwijs en heeft gepleit
In mijn nieuwjaarstoespraak 2019

voor een ‘ronde tafel’ van de 3 O’s op

ringen van de plannen presenteerde en

benoemde ik de ambitie van OVDD om

korte termijn. We zullen samen met cre-

liet zien wat er al is bereikt. De stake-

MBO 3/4 onderwijs in Dronten moge-

atieve oplossingen moeten komen om

holders sessie was bedoeld om de deel-

lijk te maken. Dit nadat ongeveer 10 jaar

er voor te zorgen dat de groeikansen van

nemers te informeren, maar ook om

geleden het ROC Flevoland haar deuren

bedrijven in Dronten niet belemmerd

informatie op te halen ten behoeve van

sloot voor dit type onderwijs in Dronten,

worden door een gebrek aan personeel.

het meerjarenplan voor de marketing

dit wegens onvoldoende belangstelling.

Een van de sleutels ligt bij onze jeugd.

van Dronten. Samen met gemeente,

Volstrekt begrijpelijk overigens, want

We zullen hen moeten overtuigen hoe

inwoners, bedrijven en onderwijs

om een school draaiende te houden heb

leuk het is om in Dronten te leren, te

hebben we die avond gesproken over

je ook studenten nodig. Inmiddels is de

wonen en te werken. Ik voel zoveel posi-

de invulling van ‘Dronten geeft je de

situatie drastisch veranderd.
Kansen voor de 3 O’s
De crisis van 2008 hebben we achter
ons gelaten, de economie in Dronten floreert en bedrijven schreeuwen om perso-

“Samen met creatieve oplossingen komen om er
voor te zorgen dat groeikansen van bedrijven in
Dronten niet belemmerd worden”

neel. Met name vaktechnisch personeel
is schaars. Dat biedt kansen voor onder-

tieve energie bij gemeente, onderwijs

ruimte’ en hoe wij zelf daaraan bij

nemers, onderwijs en overheid (de 3 O’s).

en ondernemers, dat ik zeker weet dat

kunnen dragen. De werkgroep richt zich

De aanbevelingen uit een recent, door

we de komende tijd mooie nieuwe con-

op co-creatie en haalt alles wat moge-

een in opdracht van de gemeente uitge-

cepten kunnen ontwikkelen die bij-

lijk is uit de gemeente Dronten. Ook hier

voerde arbeidsmarktanalyse, zijn kraak-

dragen aan een verdere groei van

geldt: door er samen de schouders onder

helder: Stimuleer de aansluiting tussen

Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen.

te zetten, dragen we bij aan een verdere

arbeidsmarkt en onderwijs. Stimuleer

groei van de drie kernen. Samen met

inclusiviteit op de arbeidsmarkt.

Werkgroep Dronten Marketing

onze leden werken we aan de toekomst

Vergroot de werkgelegenheidsgraad en

Een ander initiatief waarbij samen-

van Dronten.

verklein het pendeloverschot. Ik voeg

werken essentieel is, is de marketing

daar aan toe, maak werken in Dronten

van Dronten. Afgelopen maand woonde

aantrekkelijk voor jonge mensen.

ik, samen met Lyda Winata, een stakeholders-sessie bij, waarin de werkgroep Dronten Marketing de vorde-

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

Op de agenda

Nieuwe leden OVDD

JANUARI

DRONTEN

9 jan

OVDD overlegt met wethouder

Keyter Intarcon Nederland BV

11 jan

OVDD nieuwjaarsfeest

George Verheijen

FEBRUARI

KeyBAKE Bakeware & Coatings BV

6 feb		OVDD Bestuursvergadering

Linda Troisfontaine

6 feb		Businessborrel met bedrijfsbezoek

Maatwerk Steigerhout VOF

MAART

Cees van Kampen

5 mrt		OVDD Bestuursvergadering

SWIFTERBANT

5 mrt		Businessborrel met bedrijfsbezoek

LOF HRM - HR Adviesbureau
Albert Eppink

VAN DE
BESTUURSTAFEL

OAMKB Dronten
Hans de Lange

LELYSTAD
Omnis Financieel Adviesgroep BV
Arno Kerkvliet

OVVD ONTVANGT AWARD POSITIEVE GEZONDHEID Tijdens de
Algemene Ledenvergadering van 21

aan OVDD. Deze ontving OVDD omdat

Terugblik Vierde Dinsdag
in september

via website en sociale media aandacht

In het nieuwe kantoor van de Rabobank waren op de Vierde

wordt gevraagd voor het onderwerp

Dinsdag in september ruim vijftig ondernemers bij elkaar

positieve gezondheid, en dan met name

om samen te eten, te luisteren naar twee sprekers en te

met betrekking tot het bedrijfsleven.

netwerken.

november jl, heeft Olaf Oosterman van
de Live Your Dream Foundation de
Award Positieve Gezondheid uitgereikt

HEISESSIES De heisessie in juni heeft opvolging gekregen. OVDD
brengt momenteel in kaart wat de onderwerpen en plannen zijn voor de
komende jaren en waar de speerpunten liggen. In dit traject is er o.a.
een gesprek met Hans Bakker (regiomanager MKB Midden) geweest en
het jaarlijkse ‘oliebollenoverleg’ in november: een bijeenkomst met de
besturen van de bedrijfskringen uit de provincie.
HERFSTBORREL Op 24 oktober jl. was er een geslaagde Herfstborrel
bij Aan de Fonteyn in Dronten. In informele sfeer was er voor de ruim
veertig aanwezige ondernemers alle ruimte om te netwerken onder het

De Vierde Dinsdag is een jaarlijks event van OVDD waarin

genot van een drankje en heerlijke hapjes.

naast aandacht voor de miljoenennota – en dan specifiek:
wat zijn belangrijke punten voor ondernemers – ook kennis

AANDACHTSGEBIEDEN Binnen OVDD zijn de aandachtsgebieden

wordt gedeeld. Dit jaar sprak Ester Barendregt, hoofd Rabo

(zie: ovdd.nl onder ‘dossiers’) verdeeld onder bestuursleden en leden. Zo

Research Nederland, over de miljoenennota. Als tweede

is Edwin Helmantel aangeschoven bij een stakeholdersoverleg over het

spreker was Ton van der Giessen aanwezig. Ton is directeur

komende onderhoud van de A6. Hierin vroeg hij aandacht voor de bereik-

van Van Werven Kunststof Recycling, onze TOP Onderneming

baarheid van onze ondernemers. Vooral omdat er naast groot onderhoud

van het Jaar 2018. Ton nam ons mee in de wereld van de

ook nog andere werkzaamheden gepland staan in de infrastructuur. Dit is

kunststof recycling in Europa, waarvan het hart ligt in de

meegenomen door Rijkswaterstaat, provincie en gemeente.

vestiging van Van Werven in Biddinghuizen. OVDD kijkt terug
op een geslaagde avond en dankt Rabobank Flevoland voor

AANMELDEN NIEUWJAARSFEEST Bij het verschijnen van deze

de goede samenwerking. Het volledige verslag over de

Handel & Wandel zijn wij druk met de voorbereidingen voor het

Vierde Dinsdag in september vindt u op de website

Nieuwjaarsfeest op 11 januari in De Meerpaal. Heeft u zich al aangemeld?

onder het algemene nieuws van 2 oktober 2019.
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OPTIMALE LOCATIE, OPTIMAAL GEBOUW

Officiële opening
ACP International
“Een optimale locatie en een optimaal

Blokker vernieuwd

gebouw,” met deze woorden omschreef
Barend Jan Kroese het gebouw waarin
ACP Internationaal is gevestigd in

In oktober is de Blokker vestiging in Dronten, na een

Dronten. De intrek in het gebouw vond

verbouwing en herinrichting, heropend. De winkel

vorig jaar zomer plaats, de officiële

heeft een ware metamorfose ondergaan en is hiermee

opening vond op vrijdag 8 november jl.

weer toekomstbestendig. Blokker is al sinds de jaren

plaats. Medewerkers, klanten, leveran-

80 in Dronten gevestigd en is in deze periode diverse

ciers, vrienden en familie waren uit-

malen opnieuw vormgegeven. Iedere keer wordt er

genodigd om de opening bij te wonen.

gekeken naar wat het best passend is voor de consu-

In het pand van ACP International is ook Mijnwerkplek.nl gevestigd en er zijn

ment. Klantvriendelijkheid en service staan hoog in

twee kantoren verhuurd. De ruime fotostudio is voor de fotografie van eigen

het vaandel. De winkel heeft een warme uitstraling

producten maar wordt tevens aan derden verhuurd. Een recente ontwikkeling is

gekregen en een logische, slimme indeling.

de inzet van het gebouw als ‘pop-up locatie’ voor relaties van ACP. Hier kunnen
zij hun klanten uitnodigen voor events en presentaties en gebruik maken van
de ruim geoutilleerde keuken en het sfeervol ingerichte auditorium. Door alle

OFW 50 JAAR

faciliteiten van het gebouw optimaal in te zetten en aan te bieden aan derden,
streeft ACP naar meer samenwerking. En daar is behoefte aan in de markt.

Maarten van der Weijden als spreker te gast
Maarten van der Weijden, voormalig olympisch kampioen en wereldkampioen
openwaterzwemmen, was bij ACP als spreker te gast. Na de officiële opening
werd Maarten uitgenodigd om zijn verhaal te vertellen. Met humor, luchtigheid
maar ook een serieuze ondertoon, vertelde hij zijn indringende verhaal over
ambitie en samenwerking, benaderd vanuit de periode waarin hij ernstig ziek
was. Een verhaal waar je - ook als ondernemer - veel uit kon halen. Typerend
was zijn uitspraak: ‘als je zekerheden wilt, moet je niet iets nieuws willen
Het vijftigjarig bestaan van Oost Flevoland

proberen’. Na de presentatie konden de gasten eten en drinken in de sfeer-

Woondiensten is onlangs onder meer gevierd met

volle bar die voor de gelegenheid was aangebouwd. Een prima avond met een

een wedstrijd voor de groepen 8 van de basis-

prima verhaal. OVDD wenst ACP fijne jaren toe op deze nieuwe locatie.

scholen uit de gemeente. Tevens werden er een
symposium en een informele borrel voor onder
andere de huurders, (oud)medewerkers en belanghouders gehouden. Het symposium ging over de
inclusieve samenleving, de duurzame samenleving
en de gevolgen voor volkshuisvesting. Spreker was
Jan Rotmans, professor in duurzame transities. In
een debat werden de onderwerpen verder uitgediept. Tijdens de borrel ontvingen de gasten het
jubileumboek ‘De Cultuur van het Avontuur’ over de
rijke historie van wonen en het opbouwen van een
samenleving in Dronten. Kortom een programma
waarin herinneren, elkaar ontmoeten en inspireren
centraal stond. Foto: ©Klaas Eissens
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Hoe groen wil je leven?
Een duurzaam huis levert veel op: een lagere energierekening, meer woon
comfort en een beter milieu. Maar dat is niet alles, want ook financieel valt
er iets te winnen als je kiest voor duurzaam wonen.

Kijk op rabobank.nl/duurzaamwonen

ONDERNEMERSVERENIGING DE DRIEHOEK

De voordelen van lid worden
• Ontmoet collega-ondernemers bij
netwerkbijeenkomsten en borrels
• OVDD behartigt gezamenlijke belangen
• Vergaar nieuwe kennis en inzichten
• Samen sta je sterker

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

MEER NIEUWS

DRONTEN MARKETING STAKEHOLDERSESSIE
De werkgroep Dronten Marketing orga-

sadeurschap te bevorderen. Naast

opgehaald, die vervolgens in de meerja-

niseerde op 6 november een stakehol-

het merkverhaal en de visuele identiteit,

renagenda meegenomen kan worden. Op

derssessie, waarin zij de vorderingen

kwamen de meerjarenagenda inclusief de

dit moment wordt er hard gewerkt

presenteerden van de merkontwikkeling van

organisatie van Dronten Marketing vanaf

aan een merkboek, waarin de visuele

‘Dronten geeft je de ruimte’. De deelnemers

2020 aan de orde.

identiteit en het merkverhaal worden

waren divers: zowel onderwijs als burgers

Na de presentatie van de vorderingen

beschreven. Daarnaast is er een begin

als ondernemers en Gemeente Dronten

gingen de deelnemers in groepen aan de

gemaakt met de ontwikkeling van

waren vertegenwoordigd. Het doel van

slag met de vraag: ‘Wat kan ik doen om

een portal en consumentenwebsite.

de werkgroep is om op basis van

het verhaal van Dronten te vertellen?’.

De meerjarenagenda en de opzet van de

co-creatie het merk ‘Dronten geeft je

Binnen de onderwerpen Wonen, Vrije Tijd

organisatie zijn naar verwachting begin

de ruimte’ te ontwikkelen en ambas-

en Ondernemen & Talent is daarmee input

2020 gereed.

Verkiezing Onderneming
van het Jaar 2019
Op het moment van schrijven buigt de
jury zich over de ruim dertig voordrachten die zijn ingediend. Wanneer u dit artikel leest, is bekend welke ondernemingen
genomineerd zijn. Dat is bekend gemaakt
tijdens de businessborrel op 12 december
in De Rede. De deadline van dit magazine
lag echter te vroeg om vermelding van
de genomineerden mogelijk te maken.
Ieder jaar is het weer afwegen welke
ondernemingen genomineerd zullen
worden. Tijdens ons Nieuwjaarsfeest

Brandweervrijwilligers bij Gicom

zal bekend gemaakt worden welke
ondernemingen de winnaars zullen
zijn en zich Talent van het Jaar
2019, Detaillist van het Jaar 2019
en TOP Onderneming van het Jaar
2019 mogen noemen. De jury laat
weten dat het ook dit jaar niet makkelijk

Burgemeester Jean Paul Gebben heeft aan Gicom uit Biddinghuizen een
bordje overhandigd waarop vermeld staat ‘hier werken brandweervrijwilligers’. Dit deed hij namens brandweer Flevoland. Met dit bordje wil Brandweer
Flevoland haar waardering tonen voor het overdag beschikbaar stellen van 2
vrijwilligers, waardoor de paraatheid van de brandweer in Biddinghuizen meer
wordt gewaarborgd. Gicom helpt hiermee niet alleen de inwoners van het
dorp, maar heeft zelf ook 2 goede BHV’ers op de werkvloer.

is om te kiezen. Dat is ook de reden dat
er bedrijfsbezoeken worden ingepland.
Tijdens zo’n bezoek is er alle ruimte voor
vragen en het delen van extra informa-

Aeres Dronten heeft beste tuin- en akkerbouwopleiding

tie. Nieuw dit jaar is dat de jury bepaalt in

De opleiding Tuin- en akkerbouw van Aeres Hogeschool Dronten heeft het predicaat topop-

welke categorie een onderneming geno-

leiding verworven. Dat blijkt uit de gepresenteerde cijfers van Studiekeuze 123. De studenten

mineerd wordt, eerder was uw voordracht

blijken gezien de beoordelingen erg tevreden over de docenten en de aandacht voor hun

hierin leidend. Tijdens het proces van

vaardigheden. Ook de praktijkgerichtheid en het contact met het werkveld krijgt een uitste-

jurering in voorgaande jaren is het echter

kende score. De beoordelingen zijn vermeld in de nationale Keuzegids hbo.

voorgekomen dat de jury concludeerde

Ook de opleiding Dier- en veehouderij van de hogeschool staat op nummer 1 in de keuze-

dat een onderneming meer thuis hoorde

gids. De studenten uit deze opleiding blijken zeer tevreden over de inhoud en over de

in een andere categorie dan vermeld bij

praktijkgerichtheid van de opleiding. Daarnaast waarderen ze met name de inzet en het

de voordracht.

kennisniveau van de docenten.
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Henk Slump
BEDRIJVIGHEID

PERSOONLIJK

Slump Catering & Events

57 en getrouwd met Hilde

AH Swifterbant en Urk

HEAO

Sportcafé Spetters

MDS

Pier 16

Cafébedrijf

A.de Huijskamer

Restaurantbedrijf

Glemmer festival

Nima A

Schaatsen in de stad Zwolle

Oud bestuurslid OVDD

Oktoberfest Den Bosch

Vader van 2 prachtige dochters

Nieuwjaarsfeest OVDD

ONDERNEMER PUR SANG HENK SLUMP

“Topsport, maar
we kunnen het wel”
TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

COVERSTORY EVENTS

Even met de deur in huis vallen. In een interview van ruim een uur is de meest opmerkelijke uitspraak
van Henk Slump: “Soms zijn we zo met de buitenkant bezig dat we vergeten te feesten.” Nog eentje?
“Bij Slump hebben we het Klaverbladgevoel. Bedankt voor uw advies, maar nee… tot ziens.” Tenslotte:
“Een vis begint te rotten bij de kop…” (ofwel: alles wat er wel/niet in je bedrijf gebeurt, begint bovenin.)
Wie met Henk Slump (57) in gesprek gaat weet dat er een gedreven enthousiaste ‘boom van een kerel’
tegenover hem zit, een ondernemer pur sang. Opgegroeid in een gezin (SRV-uitbaters) waar 80 uur werken
per week normaal was, iedereen elkaar hielp en de handjes liet wapperen.

“Je weet niet beter, we waren altijd aan het werk. Toen ik mijn
eerste baantje kreeg moesten ze me na 8 uur wegsturen. Ik
hield een zee aan tijd over, dus had er een baantje (horeca)
naast en studeerde er ook nog bij (op mijn 27ste de HEAO
afgerond). Op mijn 21 ste pacht ik de sporthal in Bant, eind
jaren 80 tot en met 2005 doorloop ik diverse filialen van AH als
bedrijfsleider en steeds blijft catering een rol spelen, een eigen
– tweede - leven bijna. En die hobby loopt uit de hand, in 1990
wordt het een volwaardig bedrijf.” Het blijft daar niet bij, de AH
vestiging op Urk wordt in 2006 in franchise genomen, in 2009
gevolgd door de vestiging in Swifterbant. Ondertussen groeit
Slump catering en events door tot een bedrijf met 40 vaste
medewerkers en nationale activiteiten.

Interactief
En meer

De ‘Chef’s Table’ met de kok in het midden presenteert leuke

Maar stilstand is teruggang. Sportcafé Spetters (Bosbadhal

lekkere dingen. En wanneer je wilt kun je daar zelf ook een

Emmeloord) volgt, evenals A. De Huijskamer in Swifterbant en

rol in spelen, bijvoorbeeld door ‘bouw je eigen burger’. Ook

tenslotte Pier 16 op Schokkerhaven. Inmiddels heeft de catering-

interactie is anno 2020 zeer gewild. Trouwens, een gevaar van

service in Bant langs de A6 een bedrijfsoppervlakte van 9000

dat alles is een mogelijk ‘tekort’. We ondervangen dat met onze

vierkante meter, waarvan 5000 meter ‘onderdak’.

mobiele koelcapaciteit, er is altijd een escape.”

“Als cateraar willen wij gasten laten genieten en net iets meer

Wie deze inzichten wil ervaren, mag zeker het Nieuwjaarsfeest

aanbieden. Dat doen we uiteraard met onze enthousiaste

2020 van de OVDD (11 januari) niet missen, want daar laat

medewerkers, door de locatie (onder andere Pier 16) en de sfeer.

Slump Catering & Events zien wat zij - in goede samenwerking

Voor dat laatste hebben we het nodige in de opslag staan, we

met de Meerpaal – in huis heeft.

zijn in veel stijlen thuis.”

Klaverblad
Trends 2020

Volgens Henk kent Slump Catering & Events het ‘Klaverblad’

Er is wel het nodige aan het veranderen in de catering en event-

gevoel. “Vijf jaar geleden hebben we onze naam veranderd van

wereld. Wie in 2020 ‘up tot date’ wil zijn, kiest voor een rustieke

Party Service Slump naar Slump Catering en Events. We kregen

sfeer met retro aankleding. “Het gaat nu vooral om sfeerbele-

toen veel leuke adviezen, onder andere het laten verdwijnen

ving, een warm gevoel, gevoel van thuis komen en je vooral

van de naam Slump. En dat hebben we nu juist niet gedaan. We

thuis voelen. Je ziet dat terug in schemerlampjes, tapijtjes,

zeiden ‘bedankt en tot ziens’. Het logo klopt, het is herkenbaar,

knusheid. Het dreigde de laatste jaren ook verkeerd te gaan.

eigenlijk perfect. En de naam Slump blijft hangen, het is een

Veel bezig zijn met de buitenkant, alles moest strak en wit en

begrip aan het worden. Het gevoel erachter geeft ook aan welk

vervolgens vergeten te feesten.”

DNA er door het bedrijf stroomt. Wij verkopen een beleving, dat

Wat betreft het eten en de hapjes heeft er ook een ommekeer

moeten we goed managen. Uiteindelijk verkoop je vertrouwen:

plaatsgevonden. “De tijd van zoveel mogelijk keus, bakken en

open, eerlijk en transparant. Persoonlijk probeer ik in al die

schalen vol, ligt achter ons. Het moet duurzaam, gezond en

hectiek vooral het overzicht te houden. Ik wil het zien, voelen,

zoveel mogelijk lokaal zijn en de hoeveelheden zijn ook kleiner,

meemaken in de voorbereiding. Elk feest doe je maar één keer,

verspilling is ‘not done’. Door te werken met een kok op locatie

Die druk zit er op, het moet goed, het moet kloppen. Als dat

bieden we niet alleen passende hoeveelheden eten aan, maar

goed lukt en ik zie mensen genieten, dan geniet ik ook. Het is

ook eten aangepast op diëten, vegetarisch of veganistisch.

topsport, maar we kunnen het wel.”
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Ontwerp, aanleg en onderhoud
van integrale, duurzame
groenprojecten

het gezelligste feest met
je collega's
KERSTBORREL
Kerstplank boordevol
lekkere hapjes

Feestmaterialen en
bediening

Winterse dranken, bier,
wijn en frisdranken

Kerstdiner of een
winters buuet

Live muziek of een
swingende DJ

Gezellige winterse
activiteiten

welkombijslump.nl • 0527 27 43 27 • sales@welkombijslump.nl

ADVERTORIALS

Ferdinand
Zomerman

Hans
Bügel

Claassen, Moolenbeek & Partners

Helmantel & Bügel Advocaten

ZAKELIJK GRIP MET
EEN BEGROTING

TOEGEPASTE
JURIDISCHE KENNIS

Zo tegen het einde van het jaar kan het ondernemers aardig
bezighouden: de begroting voor 2020. Welke plannen zijn
er, zitten er investeringen aan te komen en hoe pakken deze
financieel uit? Niet iedere ondernemer vindt het maken van
een begroting nodig - sommigen hebben alleen een begroting
opgesteld bij de oprichting van hun bedrijf - maar ik raad het
iedereen aan; houd grip op je onderneming met een begroting.
Zelf start ik in het laatste kwartaal voor het nieuwe boekjaar met
het maken van begrotingen voor mijn eigen onderneming en de
bedrijven van mijn opdrachtgevers. Het kost wat tijd om een goede
begroting op te bouwen en waar nodig pas ik tijdens het boekjaar
de begroting per kwartaal aan. Ook al denk je misschien dat jouw
onderneming het ook wel redt zonder begroting, toch zijn er genoeg
redenen om er één op te stellen… begin er vandaag nog aan!

1

Een begroting staat gelijk aan het doorrekenen van toekomstplannen. Hierdoor zie je kansen, maar leg je ook zwakke plekken
en risico’s bloot. Aan de hand hiervan stel je prioriteiten.

2

Met een stevig en goed doordacht plan kun je bepalen of en
hoeveel externe financiering je nodig hebt. Goed ondernemerschap is een meerwaarde in deze; een ondernemer die aan
kan tonen dat hij door een begroting bewust sturing geeft aan
zijn bedrijf, laat zien dat hij met visie onderneemt, zodat banken
en/of alternatieve financiers vertrouwen krijgen.

3

Er zijn bedrijven die slechts een beperkte periode van het jaar
financiering nodig hebben, ondernemers regelen dat meestal met
een krediet bij de bank. Echter, dit is vrij kostbaar, de rente is nu
zo’n acht procent. Met een liquiditeitsbegroting van deze periode
kun je uitrekenen hoeveel seizoenskrediet je nodig hebt en of je
moet ingrijpen door bijvoorbeeld het aanmanen van debiteuren of
het (in overleg) uitstellen van het betalen van crediteuren.
Misschien ontdek je wel dat je helemaal geen tijdelijke hoge
financiering nodig hebt.

Maar met alleen een begroting ben je er niet. Om nog meer inzicht te
krijgen én op het juiste moment te acteren, is een cashflowoverzicht
nodig en inzicht in je bedrijfsprocessen. Samen met de klant maak
ik begrotingen en gedurende het jaar leg ik de managementrapportages naast de begroting. Op deze manier werk jij aan je bedrijf in
plaats van in je bedrijf. Ik blijf het toch zeggen!

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

Wellicht heeft het nieuws u op de een of andere manier al
bereikt, maar recentelijk heeft de Hoge Raad, het hoogste
rechtscollege in ons land, zich uitgesproken over het
zogenaamde ‘slapend dienstverband’. Dit laatste is een
term voor een situatie waarin de arbeidsovereenkomst
formeel blijft bestaan, maar er feitelijk geen uitvoering aan
wordt gegeven.
Het gaat daarbij om werknemers die langer dan twee jaar ziek
zijn; de werkgever hoeft geen loon meer te betalen en de werknemer kan geen werk meer verrichten vanwege zijn arbeidsongeschiktheid. En toch wordt de arbeidsovereenkomst niet
beëindigd. In veel gevallen, zo niet alle, gebeurt dit omdat de
werkgever anders een transitievergoeding is verschuldigd.
Tot voor kort werd de oplossing dan gevonden in het laten
voortbestaan van de arbeidsovereenkomst zonder daaraan
enige uitvoering te geven; in die zin wordt dus de arbeidsovereenkomst slapend gehouden.
Transitievergoeding
De Hoge Raad heeft nu beslist dat als is voldaan aan de
vereisten voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst
wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, als uitgangspunt
geldt dat een werkgever gehouden is in te stemmen met een
voorstel van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, onder toekenning van
een vergoeding aan de werknemer ter hoogte van de wettelijke
transitievergoeding. Daarbij geldt dat die vergoeding niet meer
behoeft te bedragen dan hetgeen aan transitievergoeding
verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de dag na die waarop de werkgever wegens arbeidsongeschiktheid van de werknemer de arbeidsovereenkomst
zou kunnen (doen) beëindigen.
De beslissing betekent dus niet dat de werkgever uit zichzelf
verplicht is te komen tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst, terwijl voor de werknemer geldt dat de hoogte van
de transitievergoeding wordt beperkt tot de dag waarop de
arbeidsovereenkomst op z’n vroegst kon eindigen. Een redelijke beslissing omdat het rekening houdt met de gerechtvaardigde belangen van zowel de werkgever als de werknemer.

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

Colinda Keet
“De Handelsgeest zat er al vroeg in.
Tijdens het schoolkamp in groep 8
organiseerden we een rommelmarkt.
Ik verkocht werkelijk alles wat los en
vast zat. ‘Die moet de handel in’, zei
mijn meester. Een paar jaar later stond
ik kaarsen te verkopen op een kerstmarkt. Al snel waren wij uitverkocht,
maar ik dacht ‘dat zal mij niet gebeuren,
we hebben nog tijd’. Dus kocht ik bij
de Wibra kaarsen bij. En ja hoor, alles
verkocht voor het goede doel.”

PORTRET DEN HARTOG

“Ik bezoek nog steeds gewoon
mijn eigen klanten”
Sinds 2002 is Colinda Keet eigenaar van Den Hartog - voor kindercentra & onderwijs.
Het bedrijf levert (ergonomisch) meubilair en spel-, knutsel- en ontwikkelingsmateriaal
voor onder meer kindercentra, scholen en zorginstellingen.
TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISSCHA MASSINK

“De producten haal ik overal vandaan.

Luister naar je klant

mee aan de slag. Ik onderzoek wat er te

De leveranciers komen uit Engeland,

Den Hartog is aan de ene kant enorm

krijgen is op bepaalde vlakken en kijk of

Duitsland, Nederland, Estland, Litouwen,

gegroeid en aan de andere kant altijd

ik daarin iets kan leveren of betekenen.

Frankrijk en Italië. Om tot een uniek

kleinschalig gebleven. Colinda houdt

Ook kom ik regelmatig op beurzen en

assortiment te komen, gebruik ik veel

van korte lijnen en contact met haar

stuur dan foto’s van de nieuwste trends

verschillende kanalen. Ik houd van snel-

klanten. “Ik maak voor klanten graag

naar mijn klanten met de vraag wat ze

heid en van leveren uit voorraad. Mijn

een compleet plaatje. Hun beleving, hun

ervan vinden. Mijn advies aan andere

aanbod is mijn bedrijf, de producten

sfeer en gevoel wil ik terug laten komen

ondernemers: ‘houd feeling met je

moet je zien en voelen. Ik ben gek op

in de inrichting. Spelen met één of twee

branche, doe zelf de inkoop, blijf dichtbij

houten spelmaterialen en kwalitatief

kleuren en uiteindelijk een mooi eindre-

je klant en luister naar ze!’ Besteed niet

hoogstaand en mooi vormgegeven

sultaat leveren. Een aantal klanten volg

al het werk uit. Na zeventien jaar bezoek

meubilair. Ik importeer niets uit China,

ik op social media. Dan zie ik bepaalde

ik nog steeds zelf mijn klanten en ik vind

omdat er teveel ‘rotzooi’ vandaan komt

activiteiten voorbij komen en daar ga ik

het heerlijk.”

en ik niet meer zou kunnen slapen als
een kindje iets overkomt door mijn
toedoen.”
Naast een webshop heeft Den Hartog
een showroom. Uit het hele land krijgt

“Mijn aanbod is mijn bedrijf,
de producten moet je zien en voelen”

het bedrijf klanten over de vloer.
Colinda is opgeleid als pedagogisch
medewerker en jarenlang werkzaam
geweest in het vak. Daarna kwam ze
in de buitendienst terecht, ook van een
leverancier van meubilair voor kindercentra. “Daar leerde ik mijn toenmalige
man, Kees den Hartog, kennen. Samen
zijn we vanuit ons huis in Swifterbant
Den Hartog gestart. Na anderhalf jaar
knapten we uit onze voegen en hebben
we een pand betrokken aan de Giessen
in Dronten-West. Ook dat werd te klein
en in 2009 konden we bouwen aan de
Reest. In februari 2010 overleed Kees
plotseling, op vijftigjarige leeftijd. Ik heb
daarna besloten om het bedrijf alleen
voort te zetten.”
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MEER NIEUWS

EERLIJKE WINKELROUTE DRONTEN
VERDER ONTWIKKELD
Het afgelopen jaar hebben we een begin

en/of duurzaamheid toelichten. Naast de

gemaakt met het doorontwikkelen van

realisatie van de website voorzien we deel-

de Eerlijke Winkelroute Dronten.

nemende ondernemers in Biddinghuizen

Er is een nieuwe website gelanceerd

en Swifterbant van een fysieke kaart van

www.eerlijkewinkelroute.org en daar-

de eerlijke winkelroute, ontvangen zij een

naast zijn er promotiematerialen vervaar-

roll-up banner en poster die ze kunnen

digd en uitgedeeld aan de deelnemers.

inzetten ter promotie in de winkel en
bijvoorbeeld tijdens de Wereld Fairtrade

Het komende jaar gaan we voor verdie-

Dag. Voorts ontwikkelen we het komende

ping en verdere uitbreiding van de Eerlijke

jaar een database en nieuwsbrief waarin we

Winkelroute. Zo gaan we aanbieders,

tweemaandelijks de laatste nieuwtjes delen.

die voldoen aan de gestelde criteria, in

We voorzien de verspreiding van de nieuws-

Biddinghuizen en Swifterbant in kaart

brief met social media campagnes.

brengen. We breiden de website uit met de

per mail aanvragen. We hebben de
beschikking over promotieflyers, flyers met

nieuwe deelnemers. Naast relevante infor-

PROMOTIEMATERIALEN

de eerlijke winkelroute en sinds kort ook

matie bevat de site ondersteunende video’s,

We hebben momenteel weer voldoende pr

duurzame shoppers. Bestellen kan via een

waarop de betreffende ondernemers zich-

materialen op voorraad, indien u door uw

mail naar fairtrade@maxcross.nl. We leveren

zelf voorstellen en hun relatie met fairtrade

voorraad heen bent, kunt u deze eenvoudig

de spullen binnen een week bij u af.

Is uw medewerker wel de ware?
Vooraf en tijdens het in dienst nemen van medewerkers
wilt u zeker weten dat zij betrouwbaar zijn. Op de huidige
arbeidsmarkt wordt een CV regelmatig ‘opgeleukt’ met extra
werkervaring, competenties of (nooit behaalde) diploma’s.
Ook worden vervelende voorvallen bij vorige werkgevers
vaak achterwege gelaten.
Een redactionele bijdrage van Cindy de Jong (AVAQ)

EMPLOYMENT SCREENINGEN

de functie en de verantwoordelijkheden die

u employment screeningen op de juiste

Voor een goede werksfeer en ter bescher-

de persoon krijgt of heeft, wordt gekeken

manier en volgens wet- en regelgeving

ming van de bedrijfsveiligheid doet u er

waarop wordt getoetst. Iemand die veel

uitvoert, is het verstandig een screenings-

goed aan het risico op niet betrouwbaar

financiële verantwoordelijkheden krijgt of

specialist in te schakelen. AVAQ onder-

(niet integer) personeel te beperken en te

heeft vormt bijvoorbeeld een groter risico,

steunt als externe specialist bedrijven bij

beheersen. Een belangrijke eerste stap

wanneer deze persoon persoonlijk schulden

het inrichten en uitvoeren van een goed

is daarom het uitvoeren van Employment

heeft. Een employment screening is een

screeningsproces.

Screeningen. Een employment scree-

open en transparant proces waarmee je

ning ‘toetst’ de integriteit van nieuwe of

integriteitsrisico’s binnen uw bedrijf beperkt

bestaande medewerkers. Afhankelijk van

en beheerst. Om er zeker van te zijn dat

16
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Johnny Hallyday is
dood, maar zijn muziek
is ‘Still going strong’

PIET HEIN ANKERSMIT

Johnny Hallyday mag dan in 2017 zijn

plaat die ik van hem kocht, ben ik er aan

mag toch? Ik ben nog niet uitverzameld,

overleden, zijn werken ‘are still going

verknocht. Particuliere verzamelingen

de legende is - gezien wat er nog op de

strong’. Het is niet zelden dat een artiest

van kunstenaars en artiesten vind ik

markt komt en te verwachten is - ‘still

of kunstenaar ook - of juist pas - na

uniek. Omdat iemand er blijkbaar zoveel

going strong’.

zijn leven als een legende voortleeft.

waarde aan hecht om alles te verza-

Omdat het werk dat hij of zij nalaat

melen en te bewaren, maar het ook als

van ongekende klasse is. Voorbeelden

een collectie te zien. En een collectie wil

ten over: Rembrandt, Van Gogh, Louis

je compleet hebben. Ik bezoek verzame-

Armstrong, Edith Piaf, Charles Aznavour,

laarsbeurzen (in november nog in de

Piet Hein

Elvis Presley en wat mij betreft ook

Jaarbeurs), speur internet af en heb een

Johnny Hallyday. Mijn liefde voor Johnny

groot netwerk dat mij van materiaal

dateert uit 1963, door een bezoek aan zijn

voorziet. Anders dan ‘beroeps’ kunste-

concert in het Concertgebouw. Toen ben

naars of artiesten hoeven verzamelaars

ik ook begonnen met het verzamelen

er niet van te leven, sterker nog: het

van alles wat over hem gaat. Eerst recen-

kost vaak handenvol geld. Maar het is

sies, daarna platen, cd’s, dvd’s, boeken,

een passie, een stukje van mijn leven.

artikelen, alles. Dat vult ondertussen één

Ik hou voor mijn gevoel het erfgoed van

van mijn slaapkamers; mijn privé-mu-

Hallyday in stand, omdat ik vind dat hij

seum.

dat heeft verdiend.

“Heeft verzamelen nut? Kunnen we er wat mee

in onze cultuur? Geen idee. Maar niet alles in ons
leven hoeft een betekenis of doel te hebben.”

Johnny is nooit zo groot geworden in ons

Heeft dit nut? Kunnen we er wat mee

land als voorspeld, dat zie je vaak met

in ons leven, onze cultuur? Geen idee,

Franse artiesten, wij zijn minder fran-

ik vind het fantastisch om te doen

cofiel dan de meesten ons willen doen

en kan alleen maar hopen dat mijn

geloven. Voor vakantie… dan wel, maar

nalatenschap op dit gebied ooit door

voor Johnny zat het er niet in. Ik vind het

een andere liefhebber wordt voort-

geweldig hoe hij zijn show in elkaar zet.

gezet. Niet alles in ons leven hoeft een

Nu kijken we niet op van een helicopter

betekenis of doel te hebben. Dat is het

of brandende mannen, maar in de jaren

leuke van een hobby. En die van mij is

zestig was dat anders. En vanaf de eerste

dan wat uit de hand gelopen, maar dat

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

Johnny Hallyday
1943 - 2017
Johnny Halladay is het pseudoniem voor
Jean Philippe Smet (1943-2017), een Franse
zanger van Belgische afkomst. In de muziekwereld bekend als de Elvis van de francofone
wereld. Met meer dan 110 miljoen verkochte
platen een – in de beginjaren heftig rokende
en excessief drinkende - legende. JoJo (de
naam die zijn fans bezigden) overleed in
2017 aan longkanker, zijn uitvaart in Parijs
werd begeleid door meer dan 600 motoren,
1500 agenten en 3 presidenten.

Piet Hein Ankersmit
1944
• Koksschool
• Chef-kok Flevohof
• (Chef)-kok diverse Amsterdamse Hotels
• Chef-kok De Souffleur
• Verzamelaar smurfen
• Privémuseum Johnny Hallyday
• 50 jaar getrouwd
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VANUIT ONS GEMEENTEHUIS

‘Boeren’ in het Oostblok
is meer dan een avontuur
Jan Willem Elsenga ‘boert op afstand’ in Oost-Europa. “Roemenië zie ik als
een avontuur. Vooralsnog is het een investering. Als doorgroei lukt, dan zullen
we het wel een keer doorverkopen en er de vruchten van plukken, maar
vooralsnog moeten we hier nog gewoon werken voor de boterham.”
Alles wat Jan Willem Elsenga doet heeft met de melkveehouderij te

goed voor minimaal 30 liter per dag); de voorraad ruwvoer was mini-

maken. Eigenlijk al zijn leven lang. Tot voor een zestal jaren runde

maal. Er stonden toen 300 koeien. We hebben door de jaren heen

hij een groothandel in veevoer, in 2013 nam hij daarvan afscheid en

alles een beetje opgepoetst en de veestapel uitgebreid naar 1000

ging op kleine schaal ‘in het voer’ verder.

stuks. We werken er met ingehuurde ‘arbeid’, dus gewoon 8 uur,
ziektekosten, vakantie, etc.

Plots een zee van tijd over?

In het begin melden mensen zich aan de poort voor werk, maar

“Niet echt, zo’n 15 jaar geleden heb ik met een viertal compagnons

tegenwoordig moeten we ook af en toe een beroep doen op mensen

een melkveebedrijf met 500 hectare in Oost-Duitsland gekocht.

uit Roemenië. De basis onder het businessplan is een efficiënte

Dat was betaalbaar, maar verkeerde in failliete toestand. De koeien

bedrijfsvoering, dat lukt prima, maar de kostprijs neemt ook in Oost-

gaven nog maar 9 liter per dag (Nederlandse koeien zijn gemiddeld

Europa toch elk jaar wat toe.”

22
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EXPANSIE

LOKAAL

Een paar jaar na de aankoop van het bedrijf volgde de aankoop van

Jan Willem is nauw betrokken bij de buitenlandse ondernemingen,

een tweede boerderij, ook daar staan 1000 koeien en is het ‘boeren’

maar ook in Nederland expandeert zijn ondernemingsdrift. Kort

op peil gebracht. Wie verwacht dat het vijftal aan deze bedrijven de

nadat hij uit de voormalige veevoerhandel stapte, kocht hij in

handen wel vol zou hebben, komt bedrogen uit. Volgens Jan Willem

Lelystad een boerderij (zonder grond) waar inmiddels 120 koeien

kreeg met name de ‘aanstichter’ van de vijf de kriebels en liet zijn

worden gemolken. Toen heel interessant in verband met de wegge-

oog vallen op Roemenië. “In eerste instantie op een akkerbouwbe-

vallen melkquota. “We betrekken het voer uit de omgeving en de

drijf, dat was redelijk eenvoudig, want na de val van het commu-

mest gaat naar omliggende akkerbouw- en veebedrijven.”

nistisch regime lag er veel land braak of onbeheerd. We zijn toen
begonnen om gronden op pachtbasis te verzamelen (3000 hectare).

Gelijkertijd zorgde dat gegeven er voor dat Elsenga zich voor de

Dat ging relatief eenvoudig, het is goede grond, maar er heerst een

voortzetting van dat bedrijf verdiepte in een ander koeienras. Een

landklimaat. Het valt en staat met de hoeveelheid regen die er valt

ras dat meer vet en eiwit in de melk produceert, maar 30% minder

in het groeiseizoen. Qua opbrengst is het niet te vergelijken met

voer nodig heeft dan de traditionele rassen (en dus ook 30% minder

Nederland. Je kunt er geen grote arealen aardappelen verbouwen.

mest produceert!): de Jersey. En daar is weer een handel in Jersey

We kunnen er ook niet beregenen en wat betreft gewassen die

koeien uit ontstaan, welke samen wordt gedreven met Pieter de

er goed gedijen ben je aangewezen op mais, gerst, tarwe, soja,

Vries, de bedrijfsleider van het melkveebedrijf.

zonnebloemen en bijvoorbeeld luzerne, dus extensieve gewassen.
Aankomend jaar starten we met een proef met 40 ha suikerbieten.

TEGENSTRIJDIG

In de dorpen op het platteland van Roemenië gebeurt nu weinig

“Naast Deense import fokken we nu ook Jersey jongvee op voor de

meer. Er zijn nog wat bejaarde boeren; de laatste generatie, daarna

handel, op een bedrijf aan de Roggebotweg. Nederlandse melkvee-

is het over. Er is ook niets, geen stroom, geen water, geen riole-

houders met interesse in het efficiënte Jersey-ras kunnen hier zelf

ring. Maar er zijn volop kansen, zeker als je in staat bent je aan te

dieren uitzoeken. Nou ja, en gooi hem er ook maar in: het is ook een

passen naar de mores zoals het daar gaat. De grotere steden en de

serieuze oplossing voor een deel van de stikstofproblematiek.”

infrastructuur ontwikkelen zich snel naar West Europees voorbeeld.
Respecteer het land en haar gewoontes, spreek de taal, en je wordt

Een tegenstrijdig gegeven: een voerhandelaar die vee

met open armen ontvangen.”

opfokt dat minder voer nodig heeft… “Eh, zo had ik het nog
niet bekeken. Maar in de komende 10 jaar zal 30% van de melk-

OOK MELKVEE

veehouderijen verdwijnen. In de varkenshouderij is dat percentage

Zo’n 8 jaar geleden volgde de kans om een melkveebedrijf

waarschijnlijk nog veel groter. Dus de mengvoerwereld krijgt het

(eigendom van een melkfabriek) over te nemen. “Dat klinkt groots,

sowieso voor zijn kiezen.”

maar je moet bedenken dat 80% van de melkproductie in Roemenië
nog door boeren met 3 of 4 koeien wordt verzorgd. Er is daar veel

SEA DYNAMIEK

vraag naar melk, maar de fabrikant kwam tot de conclusie dat een

Jan Willem maakt ook deel uit van de SEA groep Dynamiek in de

melkveebedrijf toch niet hun business was. Wij hebben het overge-

landbouw. “Mooie club, maar zou meer omarmd mogen worden,

nomen, leveren de melk aan de fabriek en daar staan ondertussen

sommige dingen gaan wel heel erg traag. Er is hier zo verschrikke-

zo’n 2000 koeien. Dat had wel wat voeten in aarde. Roemenië kent

lijk veel mogelijk op agrarisch gebied, maar dan moet je er vol voor

van oorsprong niet het productieve melkvee zoals wij die melken.

gaan. Er is niets mis mee om Dronten als ultiem agrarisch gebied

In de beginjaren hebben we veel koeien moeten importeren uit

neer te zetten.”

Duitsland, Denemarken en Nederland. Ook het melkvee van een
gestopte melkveehouder uit Dronten heeft een carrière-switch
gemaakt in Roemenië.”
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Martien Hermans:

“Voorzitterschap grotere
uitdaging dan gedacht”
24
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TERUGBLIK OVDD

Als voorzitter van de OVDD stapte hij ‘blanco’
in. Martien Hermans woont weliswaar 23 jaar in
Dronten, maar geniet geen lokale bekendheid
als ondernemer. Zijn werk als bedrijfsadviseur
en voorzitter van de NOAB (Nederlandse Orde
van Administratie- en Belastingkundigen) voert
hij landelijk uit. In december vorig jaar trad hij
aan als OVDD-voorzitter. Het is nu precies één
jaar later, hoe kijkt hij terug?
TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISSCHA MASSINK

“Laat ik maar direct met de deur in huis
vallen: 2019 was mijn eerste jaar als
voorzitter en 2020 wordt mijn tweede
én laatste jaar. Mijn vrouw en ik hebben
een kavel gekocht in Winterswijk en
gaan een huis bouwen. Dat moet eind

“Ook al weet ik nu al dat ik als voorzitter van
de OVDD ga stoppen; wanneer het masterplan
er in mei 2020 ligt, is mijn missie geslaagd.”

volgend jaar opgeleverd worden en dan
gaan we verhuizen. Het is niet zo dat we

wordt de discussie en het innemen van

Ik heb voorgesteld om in het masterplan

uitgekeken zijn op Dronten, integendeel.

een standpunt als OVDD zijnde behoor-

juist op deze thema’s een verdiepings-

Het is voor ons gewoon een geweldige

lijk ingewikkeld.”

slag te maken op lokaal niveau. Ook al

kans om een nieuwe woning te bouwen

Als nieuwbakken voorzitter heeft

weet ik nu al dat ik als voorzitter van de

op een mooie plek in Nederland.”

Hermans enorm moeten laveren tussen

OVDD ga stoppen; wanneer het master-

zijn persoonlijke kijk op actuele the-

plan er in mei 2020 ligt, is mijn missie

Wat is Hermans bijgebleven na twaalf

ma’s, de visie van het bestuur en zijn

geslaagd.”

maanden OVDD? “Het voorzitterschap

presentatie naar buiten toe. “Dat is voor

is complexer dan ik had voorzien. De

mij echt een leerweg geweest en dat is

OVDD is een vereniging waar ontzettend

het nog steeds. Het is ook een van de

veel werk wordt geleverd. De netwerk-

redenen waarom ik binnen het bestuur

component is uitgebreid en de kennis in

heb gepleit voor het opstellen van een

de dossiers van bestuursleden en leden

zogenaamd masterplan. Wanneer wij in

met een portefeuille is goed te noemen.

de toekomst thema’s vanuit een koers

Wat mij betreft zitten de uitdagingen

langs de meetlat kunnen leggen, kunnen

voornamelijk in twee vraagstukken:

wij ons pro-actiever opstellen en nog

Wiens belangen behartig je? en Wat

meer onze eigen thema’s aanzwengelen.

is je koers als vereniging? De OVDD is

Ik zie dat de OVDD bij sommige onder-

een ledenvereniging en behartigt de

werpen ‘meeloopt’ en ik zou graag zien

belangen van (al) haar leden. Dat kan

dat wij meer - samen met andere stake-

heel goed gaan, ook voor grote groepen

holders – ‘meebouwen’ aan een wel-

ondernemers. Maar wat gebeurt er,

varend bedrijfsleven in Dronten. MKB

wanneer de belangen van verschillende

Nederland heeft in haar MKB onderne-

leden in strijd met elkaar zijn? Dan

mersagenda vijf thema’s gedefinieerd.

CV

MARTIEN HERMANS
• Studeerde Economics and Accounting
• Sinds 2002 eigenaar ADFA bedrijfsadviseurs
• Nu scheidend voorzitter Nederlandse Orde
van Administratie- en Belastingkundigen
(na ruim 6 jaar)
• Vanaf december 2018 voorzitter OVDD
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BINNENKIJKEN BROEKHUIS STYLING

Functionaliteit en schoonheid combineren
TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE MISSCHA MASSINK

“Ken je klant en verplaats je in hem of haar. Zoals een
opdrachtgever een keer zei: `het is bedacht, maar niet te
bedacht’.” Aan het woord Francisca Broekhuis van Broekhuis
Styling (interieuradvies en bouwbegeleiding). Erik Broekhuis
voegt daar aan toe: “Wat wij doen voor onze klant, moet zijn
als een maatpak, het moet perfect passen, kwalitatief goed
zijn en volledig naar wens van de klant zijn uitgevoerd.”
“Wij ontwerpen van binnenuit”, vervolgt Francisca. “Dat is onze
onderscheidende factor. In het geval van nieuwbouw of renovatie beginnen we met de grootte en de ligging van de ruimtes,
ongeacht of het nu om wonen of werken gaat, maar natuurlijk
in nauwe samenspraak met de opdrachtgever. Hoe wil onze
klant bijvoorbeeld de woonruimte beleven en wat vindt hij
belangrijk? Wij informeren dan nadrukkelijk naar gewenste
zichtlijnen, raampartijen en verbindingen tussen de ruimtes.
Dat verwerken we binnen ons ontwerp. Het voordeel van deze
werkwijze is dat we op die manier inzicht krijgen in de diepste
wensen van de klant.”
Als de opdrachtgevers akkoord zijn met de basis van het interieurontwerp, zoekt Broekhuis Styling samen met hen naar

Maatschappelijk

een geschikte architect en aannemer, wordt de interieurstijl

Ook internationaal heeft Broekhuis Styling projecten mogen

bepaald en maken ze een lichtplan. “Bij de interieurstijl bepalen

realiseren. Het meest uitdagende en ook één van de mooiste

we ook het te gebruiken materiaal, daarvoor beschikken we in

projecten is een hotel op het eiland Gili Air, Indonesië geweest.

ons kantoor in Biddinghuizen over veel stalen. Want materialen

Erik: “Een bijzondere opdracht van, inmiddels, een goede vriend.

en stoffen moet je kunnen voelen, zien en beleven. Dat is niet

Een compleet hotel ontwerpen, bouwen en inrichten was

te automatiseren, niet te fotograferen, zelfs niet te vertellen.

bijzonder. Geen gemotoriseerd verkeer, alles over het water

Dat moet je persoonlijk ervaren; dat kan bij ons.” Belangrijk in

aanvoeren, met paard en wagens en kruiwagens naar de locatie

dat geheel is de communicatie. “Een opdrachtgever moet veel

gebracht. Lokale mensen ingezet voor de totale bouw, schil-

keuzes maken en wordt overspoeld met mogelijkheden. Wij

deren, inrichten etc. Bijzonder, omdat alle medewerkers van

zorgen er voor dat ze - door openheid, eerlijk te zijn en door

het hotel stagiaires zijn van een hotelschool op Lombok, waar

duidelijke communicatie – tijd en ruimte hebben om beslis-

kansarme jongeren de mogelijkheid krijgen om een horeca

singen te nemen. Wij nemen ze bijvoorbeeld graag mee naar

opleiding te volgen; met baangarantie. Gefinancierd door giften

onze leveranciers.

en met vrijwilligers als docent.” Francisca en Erik dragen graag
hun steentje bij aan de toekomst van deze school. Jaarlijks ont-

Lichtplan

vangt de school een financiële bijdrage van Broekhuis Styling.

Het juiste licht voor de juiste ruimte. Daar hoort een goed licht-

Van elke opdracht gaat namelijk een deel van de omzet naar dit

plan bij. “Daar wordt vaak aan voorbijgegaan, maar een woning

bijzondere project. Erik vult tenslotte aan: “Wat zou het mooi

of bedrijfsruimte kan nog zo mooi zijn, als de verlichting niet

zijn als er meer OVDD leden initiatieven nemen om geld in te

klopt, doet het afbreuk aan het geheel. In het geval van nieuw-

zamelen voor de toekomst van deze jongeren. Want ieder kind

bouw of herinrichting kun je dan ook rekening houden met de

moet zich toch kunnen ontwikkelen? Of het nu in Nederland is

aanleg van licht en stroompunten, anders krijg je weer overal

of elders in de wereld. Zij zijn de toekomst. Uiteindelijk is het

overbodige kabels, zonde toch? In onze visie moet de verlichting

zoals wij - als Broekhuis Styling - graag werken: ‘Samenwerken

één zijn met het interieur: het hele plaatje moet kloppen.”

en delen is vermenigvuldigen!’
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DOSSIER TECHNASIUM

Technasium laat leerlingen kennismaken met de wereld van bèta en techniek

“Wij leiden leerlingen op voor
beroepen die nu nog niet bestaan”
Bedrijven staan nog altijd te springen om mensen die opgeleid zijn als industrieel ontwerper, radioloog,
engineer, calculator, civieltechnicus ingenieur of elektrotechnicus. Het is een van de redenen waarom vijftien
jaar geleden het landelijk concept Technasium het levenslicht zag. De onderwijsformule is voor havo en vwo
en laat leerlingen kennismaken met de wereld van bèta en techniek. Per gemeente in Nederland mag één
Technasium opgericht worden. In de gemeente Dronten is het Technasium te vinden op het Almere College,
trekker en coördinator is Frans Meerse.
TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISSCHA MASSINK
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DOSSIER TECHNASIUM

ACTUELE PROJECTEN TECHNASIUM
PROJECT STAATSBOSBEHEER
BOSSEN VERBINDEN

PROJECT KOMECO DRONTEN
VERPAKKEN

PROJECT GEMEENTEHUIS DRONTEN
INRICHTEN HAL

Uitgangspunt:
Hoe kan het Lage Vaartbos meer
betrokken worden bij het Wisentbos,
zodat mensen die het Wisentbos
dagelijks bezoeken, worden verspreid
over een grotere oppervlakte?

Uitgangspunt:
Komeco verwacht een ideale grooten kleinverpakking voor mestkorrels.

Uitgangspunt:
De gemeente vraagt een gedetailleerd
inrichtingsontwerp hoe de publieke ruimte
in het gemeentehuis er uit moeten komen
te zien. Met als doel een huis van de
gemeente te zijn.

Uitwerking:
Ontwerp maken van een nieuwe
inrichting van het Lage Vaartbos en
een verbinding met het Wisentbos.

Uitwerking:
Leerlingen doen onderzoek naar de
afmetingen, zakvorm, inhoud, type
verpakking en distributiemogelijkheden.

In Nederland doen negentig scholen mee

Dronten in samenwerking met

met een Technasium. In Dronten is het

Bouwend Nederland. Overigens is de

concept zes jaar geleden gestart. Frans

Gemeente Dronten – samen met de

Meerse: “In het eerste jaar havo en vwo

provincie Flevoland – hofleverancier van

krijgen alle leerlingen het vak Onderzoek

opdrachten.”

Uitwerking:
Leerlingen onderzoeken de wensen van
de gemeente en maken een ontwerp.

& Ontwerpen. In kleine groepjes werken
de leerlingen per schooljaar aan drie

Waar liggen de uitdagingen?

omvangrijke projectopdrachten. Zij

“De leerlingen zijn enthousiast. We

krijgen een levensecht vraagstuk van

krijgen ook heel concrete feedback van

een instelling of bedrijf om zo hun theo-

ze zoals: je komt dingen tegen van jezelf,

retische kennis en praktische vaardig-

je moet niet te bazig doen, je leert om

heden te ontwikkelen.

niet te perfectionistisch te zijn, enzovoort. Ik vind dat heel mooi om te zien

Door de jaren heen krijgen de leerlingen

en óók een ‘win’ van deze onderwijsfor-

verschillende workshops. In leerjaar

mule. Voor de leerlingen valt of staat het

1 is dat bijvoorbeeld maquettebouw

succes van het vak O&O bij het hebben

waarin zij leren om zelf een wijk te

van een ‘leuke’ opdracht, vrijheid hebben

Wat levert het bedrijven op?

ontwerpen en die als klas tot een stad

en eigen onderzoek kunnen doen. Een

Ondernemers die hebben samengewerkt

te maken. Zo raken zij bedreven in een

van onze doelstellingen is om leerlingen

met leerlingen van het Technasium

werkproces overzien, zelfstandig werken

te helpen bewust te kiezen voor een

kijken over het algemeen zeer positief

en samenwerken, plannen en organi-

beroepsopleiding, om ze daarna mét

terug. “Van de ondernemer vragen we

seren, oplossingen zoeken, producten

kennis en vaardigheden terug te laten

een actuele en pakkende casus, ook een

maken en doorzetten. In het tweede en

komen naar Dronten voor de leuke,

bedrijfsbezoek, tussentijdse evaluatie

derde jaar zien we dat vijftig procent

technische banen die hier zijn. Al kan het

en eindbeoordeling zijn onderdelen

van de leerlingen het vak O&O kiest. Het

voorkomen dat die banen nu nog niet

van een traject. Doordat bedrijven hun

spreekt voor zich dat de vraagstukken

bestaan, maar over vier jaar wel.

betrokkenheid tonen, krijgen zij de

pittiger worden.

frisse blik van jonge mensen én nieuwe
Tweede uitdaging is om het aanbod

inzichten bij hun probleemstelling

Een groepje uit havo 4 werkt op dit

van vraagstukken uit de praktijk

terug. Bovendien werken de onderne-

moment aan het ontwerp van een

gevarieerder te maken. Overheden

mers actief mee aan het klaarmaken

nieuwe brug over het water bij de

en semi-overheden weten ons wel te

van de onderzoekers en ontwerpers van

Zate/Oeverloper in Dronten-centrum.

vinden, maar opdrachten uit het MKB

morgen. Misschien wel voor hun eigen

Dit is een opdracht van de gemeente

kunnen we goed gebruiken”, aldus Frans.

onderneming.”
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Bereik meer dan 2.500 ondernemers
Adverteer in de Handel & Wandel
en bereik 2.500 betrokken
ondernemers
Voor informatie en mogelijkheden:
adverteren@handelenwandel.info

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

Ondernemer in Dronten?
Laat weten wat u voor de

gemeente kunt betekenen!

Welkom in onze Database
De Database Lokale Ondernemers (DLO) is een database
van lokale ondernemers die zich hebben aangemeld als
mogelijke opdrachtnemer voor de gemeente Dronten.
Deze database is december 2018 van start gegaan. Om
beter inzicht te krijgen in de lokale ondernemers die, op
basis van objectieve gronden, gevraagd kunnen worden
voor het uitvoeren van opdrachten voor de gemeente
Dronten, heeft de gemeente voor de lokale ondernemers
een webformulier ontwikkeld en de website zo ingericht
dat het voor een ondernemer mogelijk is om zich in drie
clicks te registreren via www.dronten.nl/dlo.

We kenden u al, maar toch…
Ook als u eerder opdrachten voor de gemeente heeft
uitgevoerd is het goed om u te registreren in de database.
Binnen de mogelijkheden van het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt per opdracht bekeken op welke wijze
lokale ondernemers betrokken kunnen worden.

Voorafgaand aan elke opdracht wordt de database
geraadpleegd op geschikte lokale ondernemers.
Tot nu toe hebben zich 77 ondernemers aangemeld.
Dit is natuurlijk slechts een deel van de ondernemers
die in de gemeente Dronten zijn gehuisvest.

Nog niet inschreven in de DLO?
Vul het webformulier in op www.dronten.nl/dlo.

Voorwaarden:
De ondernemer moet:
• gevestigd zijn in de gemeente Dronten;
• ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel;
• een legitiem product of dienst leveren.

Liane Wolfert:

“Wij geloven
in de kracht
van aandacht”
TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE MISSCHA MASSINK
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ACHTERGROND BUREAU LWPC

Wat we ook willen schrijven of vertellen, het is samengevat in het boekje ‘Mooi, soms zwaar, maar altijd
warm.’ Een uitgave die is samengesteld door Liane Wolfert, eigenaresse van Bureau LWPC (Liane Wolfert
Personal/Coaching). Wat ze doet? ‘Met Bureau LWPC zetten we ons in voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Het kan hierbij gaan om mensen met klein sociaal netwerk, mantelzorgers of bijvoorbeeld jongeren
uit kansarme gezinnen. Inmiddels begeleiden we op deze manier duizenden mensen. Wij geloven daarbij in
de kracht van aandacht en dat levert vaak mooie en ontroerende ontmoetingen op’, aldus het voorwoord.
Het is 2016. Liane Wolfert besluit haar ZZP-schap om te zetten
in een ‘echt’ bedrijf. Na onder andere freelance werk voor de
zorginnovatiewedstrijd van de provincie Flevoland en het
sociaal domein Amsterdam had ze de wens niet alleen andere
bedrijven succesvol te maken, maar ook een eigen bedrijf. Nu,
amper drie jaar later, staan er 11 mensen op de loonlijst.

Ommekeer
Aan het freelance werk als ZZP’er ging het nodige vooraf. De
ommekeer in het leven van Liane kwam na een relatie van 30
jaar die eindigde in een scheiding. “Ik ben toen heel hard gaan
werken als manager van een uitzendorganisatie, maar de tijd
zat niet mee en ik kreeg ontslag. Twee live events in betrekkelijk korte tijd die je even helemaal stilzetten, zeker met twee

Aandacht

studerende kinderen. Ik had niks meer te verliezen, dus wilde

“Het succes van onze onderneming zit in het feit dat wij

alleen iets doen waar ik blij van werd.’ Mijn start als onder-

geloven in de kracht van aandacht, van mens tot mens.

nemer was een grote sprong in het diepe, maar wel een langge-

Hierdoor leveren we een bijdrage aan een positieve gezond-

koesterde wens.”

heid, en neemt de druk op sociale voorzieningen af (wat voor
mij geen doel op zich is). Dit is ook de reden dat gemeenten en

“In die tijd heb ik ook eenzaamheid ervaren, dat was best heftig.

sociaal maatschappelijke organisaties klant zijn. Door de exper-

Een klein sociaal maar sterk netwerk hield me op de been. Ik

tise die we hebben opgebouwd worden we als projectbureau

ben toen een coaching opleiding gaan volgen, ik wilde me

ook gevraagd om lokale coalities tegen eenzaamheid te bege-

inzetten voor mensen die kwetsbaar zijn. Het eerste concept

leiden. Erg trots zijn we op ons Aandachtcentrum. Door middel

‘OpenJeHart’ (2012), bestond uit hulp aan mensen met een klein

van structurele telefonische aandacht ondersteunen we nu ook

sociaal netwerk. In het begin was er nog geen verdienmodel,

de ernstig eenzame mensen en overbelaste mantelzorgers.”

maar hielp me wel aan andere opdrachten. Na vier maanden
ben ik toen als ZZP-er begonnen. Dat gaf me de kans en ruimte

Internationaal

om geld opzij te zetten om ooit een eigen bedrijf te kunnen

Bureau LWPC is als projectbureau ook nauw betrokken bij de

beginnen.”

lokale coalitie tegen eenzaamheid in Dronten, ZamenEen. Dat
eenzaamheid niet aan grenzen gebonden, dat ervoer Liane

“Het was dankzij Andries Greiner – hij stelde dat ik een oplos-

nadrukkelijk op Curaçao. “We zijn net terug uit Curaçao waar

sing voor een maatschappelijk probleem had in het kader van

we een gesprek hebben gehad met de minister van gezondheid.

de omzetting van een verzorging naar een participatiemaat-

Op Curacao willen ze het nodige aan bestrijding van eenzaam-

schappij – dat ik in 2016 een visie op mantelzorg heb ontwik-

heid voor ouderen doen. Er is ons gevraagd om samen met het

keld (met als uitgangspunt dat veel mantelzorgers geen keus

ministerie daar verder vorm aan te geven. We gaan dat alleen

hebben). Gemeente Dronten was de eerste die het gevolg

begeleiden, lokale instanties moeten het uitvoeren.”

daarvan, een Mantelkring, de kans gaf. Lelystad volgde al
snel en vervolgens ook Den Haag. Daar draaien nu 10 mantel-

Bezige bij

kringen en 10 projecten van OpenJeHart. Dat gaat echt om

Intussen is Liane ook nog voorzitter van de Ondernemers-

duizenden mensen die we ondersteunen.” Begin 2017 kreeg

academie in Dronten. “Leuk om te doen, ‘Op de bank met Liane’

Mantelkring uit handen van Martin van Rijn (staatssecretaris

vind ik prachtig, dan kan ik doorvragen, en de mens achter de

Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet Rutte II) de

ondernemer zichtbaar maken. Ik sta met liefde op het podium,

Mantelzorg Award uitgereikt. Een mooie waardering.

dat geeft me energie en is elke keer weer een cadeau.”
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BERICHTEN UIT DE REGIO

OLIEBOLLENOVERLEG
IN ZEEWOLDE
Stakeholders van een ondernemersvereniging zitten niet

heid om met elkaar van gedachten te wisselen. Bovendien waren de

alleen in de eigen achterban, overheid en onderwijs, maar

diverse bestuurders dan vooral bezig met reizen. Dat dit efficiënter

bestaan ook uit de andere bedrijfskringen in de regio.

kon, moge duidelijk zijn. Er werd daarom besloten elkaar aan het

Daarom is het goed elkaar eens per jaar te zien; iets waar de

eind van het jaar te ontmoeten, in wat het Oliebollenoverleg is gaan

Bedrijfskring Zeewolde dit jaar invulling aan heeft gegeven.

heten. Dit jaar lag de datum op 27 november en was de organisatie

In het verleden nodigden bedrijfskringen elkaar over en weer uit voor

in handen van Zeewolde; de komende jaren volgen Emmeloord,

de nieuwjaarsreceptie. Een mooi moment, maar nauwelijks gelegen-

Dronten, Urk, Lelystad en Almere.

Almere plaatst borden
MKB-vriendelijkste stad
Bij de 25 gemeenteborden van Almere
komt een extra bord dat aangeeft dat
Almere de MKB-vriendelijkste stad van
Nederland is.
“We zijn erg trots op deze titel. Onze stad biedt

Werkbedrijf Lelystad lanceert een online
sollicitatieplatform

ondernemers letterlijk en figuurlijk ruimte om

In Lelystad is een nieuw online platform gelanceerd: 0320 Werkt. Hierop hoopt het

hun bedrijf te ontwikkelen.” Eerder dit jaar kreeg

Werkbedrijf Lelystad, een reïntegratiebedrijf opgericht door de Gemeente Lelystad in

Almere de titel MKB-vriendelijkste stad van

2013, een manier te bieden voor werkgevers en werkzoekenden om elkaar te vinden.

ondernemersorganisatie MKB-Nederland. De

Waar traditionele vacaturebanken veelal nog bij de selectie uitgaan van het opleiding-

organisatie deed een onderzoek naar de MKB-

sniveau en behaalde diploma’s, selecteert het nieuwe online platform van Werkbedrijf

vriendelijkheid van Nederlandse gemeenten. In

Lelystad geschikte kandidaten op grond van hun vaardigheden. Werkzoekenden die

de categorie Steden was Almere de winnaar.

twijfelen aan hun vaardigheden, kunnen via de website gebruik maken van een vragen-

Dat betekent dat Almere tot medio 2021 de titel

lijst, welke daar meer duidelijkheid over biedt en bovendien direct de bijpassende

‘MKB-vriendelijkste stad’ mag voeren.

vacatures kan tonen.

Wethouder Veeningen van de gemeente Almere:

ELEKTRISCHE VRACHTFIETS OF E-BESTELBUS MET SUBSIDIE KOPEN
Ondernemers in Overijssel, die bijna

In navolging op het succes van een eerdere actie wil de Provincie

dagelijks pakketjes of andere zaken

Overijssel het duurzaam transport verder stimuleren. Een vracht-

met een (vracht)auto of busje door de

fiets is in de (binnen)stad minstens net zo snel ter plekke als een

stad vervoeren, kunnen vanaf nu een

bestelwagen en komt op plaatsen waar men met de auto soms niet

elektrische vrachtfiets of bestelbus

eens kan komen. Naast de milieuvoordelen is een e-bestelauto veel

met subsidie aanschaffen. Zo laat

stiller en kun je, als ondernemer, ook gebruik maken van aanvul-

Kennispoort Regio Zwolle weten.

lende financiële voordelen. Meer info via het subsidieloket van de
provincie Overijssel.
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bedrijfshuisvesting

Thuis in
vastgoedland
Waarom ondernemers kiezen voor VSO makelaars – sinds 1988

4 Sterk in het verbinden van ondernemers en vastgoed
4 Team van enthousiaste en volledig gekwalificeerde bedrijfsmakelaars en taxateurs
4 Groot netwerk van investeerders, projectontwikkelaars en beleggers
4 Ook off market en gestructureerde verkooptrajecten

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek via 088 - 3 180 180
De Bolder 2
Dronten
0321 - 318 318

Bolderweg 1
Almere
036 - 30 30 938

VERKOPEN

I

Noordzijde 2-A
Emmeloord
0527 - 20 33 55

IJsselkade 47
Kampen
038 - 34 46 404

VERHUREN

I

vsomakelaars.nl
info@vsomakelaars.nl

TAXEREN

Veiligheid van installaties

voor de veiligheid van úw werknemers

UU
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INSTALL

D

Kijk op wouda.nl
Wouda: verstand van periodiek keuren van installaties en gereedschap
Als werkgever wilt u de zekerheid van een veilige (werk)omgeving voor uw werknemers,

Elektrische arbeidsmiddelen en gereedschap

leveranciers, bezoekers en uzelf. Daarnaast vereisen wetgevende instanties en

(NEN3140 / Scios Scope 9)

verzekeringsmaatschappijen regulier onderhoud en keuring van installaties conform de

Elektrische installaties

Europese en Nederlandse wet- en regelgeving. De erkende keurmeesters van Wouda

(NEN 3140 / NEN3840 / Scios Scope 8)

Installatietechniek zijn gecertificeerd en hebben ruime ervaring met het inspecteren en

Brandrisico elektrische installaties
(NTA8220 / NEN3140 / Scios Scope 10)

keuren van elektrische installaties en handgereedschappen.

Voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en de eisen van uw verzekeraar?
Meer weten over veilige installaties? Bel of mail Henri van Wolfswinkel, onze specialist in

Ladders, trappen en rolsteigers (NEN2484)
Zonnepaneelinstallaties (NEN1010)

keuren en inspecteren: 0321 - 38 60 60 / hvw@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

