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Vizier op de toekomst!
u weer een aantal interessante artikelen

De drie kerntaken van onze vereniging

aan die mogelijk voor u van belang zijn

zijn netwerken, kennis delen en belan-

Voor ondernemers is het altijd belangrijk

voor uw toekomstplannen. Vitale centra,

genbehartiging. Om hier goed invulling

om vooruit te kijken. Tijdig inspelen op

Human Capital, Lelystad Airport etc,

aan te kunnen geven hebben we uw

nieuwe ontwikkelingen of anticiperen

allemaal zaken waar we ons intensief

input nodig. Samenwerken, betrokken-

op bedreigingen kunnen van levensbe-

mee bezighouden.

heid en verbinden zijn drie woorden

lang zijn voor een onderneming. Ook de

die ik in mijn nieuwjaar speech kern-

ondernemersvereniging zal dit moeten

De afgelopen periode hebben we een

waarden heb genoemd. Ik vertrouw er

doen, al is het alleen maar om onze

aanzet gemaakt om te komen tot een

op dat u op 1 april - mits deze doorgaat in

leden te helpen bij de uitdagingen die

ondernemersagenda voor ondernemend

verband met het corona virus - aan-

hen te wachten staan.

Dronten. Op 1 april aanstaande houden

wezig zult zijn bij de inspiratiesessie.

we een inspiratiesessie waarbij we

Zodat we samen kunnen werken aan

Het afgelopen jaar heb ik nog wel eens
gehoord, ‘wat doet de OVDD voor haar
leden’. Dit soort signalen zijn voor mij
in ieder geval aanleiding om nog eens
goed te kijken wat we aan het doen zijn.
Dat we druk zijn, betrokken zijn en veel

“De drie kerntaken van onze vereniging zijn
netwerken, kennis delen en belangenbehartiging.
Hierbij hebben wij uw input nodig.”

tijd steken in de taken die we hebben, is
zeker waar. Maar zijn we ook bezig met

onze leden uitnodigen input te geven

een agenda voor ondernemend Dronten

de zaken waarvan onze leden van ons

op verschillende thema’s. Thema’s die u

voor de komende jaren. Ons vizier op

verwachten dat we daar mee bezig zijn.

allen op de een of andere manier raken.

de toekomst richten en met een heldere

Arbeidsmarkt, onderwijs, innovatie,

agenda in gesprek gaan met stakehol-

De OVDD is vertegenwoordigd in diverse

digitalisering, omgeving of markt,

ders om uw belangen te behartigen.

overlegstructuren met stakeholders.

allemaal thema’s die niet alleen voor u

Daar worden we allemaal beter van!

Regelmatig communiceren we hierover

als individuele ondernemer belangrijk

Houdt u ovdd.nl in de gaten voor het wel

via de website, Handel en Wandel of

zijn, maar ook voor ondernemers in

of niet doorgaan van geplande activi-

sociale media. Ook in deze uitgave treft

onze gemeente als geheel. De OVDD

teiten.

speelt juist daar vanuit haar kerntaken
een belangrijke rol in om ondernemers
samen te brengen en een verbindende
rol te realiseren.
R EA G ER EN ? M AR T I EN @ OVDD.N L
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NIEUWS VAN DE REDACTIE

Op de agenda
APRIL

VAN DE
BESTUURSTAFEL

1 apr		Praat mee met OVDD
2 apr		OVDD bestuursvergadering
16 apr		OVDD Tulpenborrel

Binnen het bestuur van OVDD is er aandacht voor onderwerpen die vanuit

MEI

op de SEA groepen. Onze belangenbehartiging voor u als ondernemer

7 mei		OVDD Bestuursvergadering
+ overleg met wethouder
7 mei		OVDD activiteit
25 mei		Algemene ledenvergadering

staat hierbij centraal. Begin maart heeft het bestuur een bijeenkomst met

JUNI
3 jun		Ondernemersacademie
4 jun		OVDD bestuursvergadering
12 jun		Rabo Open golftoernooi
24 jun		OVDD Zomerfeest

ondernemers aangereikt worden en onderwerpen die betrekking hebben

het College van Burgemeester & Wethouders gehad. Een informeel samenzijn
waarbij het naast nadere kennismaking ook ging over ‘hoe we elkaar kunnen
ondersteunen en waarmee we ondernemend Dronten verder helpen’.
BESTUURSWISSELINGEN Onze voorzitter, Martien Hermans, zal eind dit
jaar terugtreden als voorzitter. Hij en zijn vrouw gaan verhuizen en dat betekent
dat OVDD op zoek is naar een opvolger. De vacature met profielschets vindt
u op onze website onder het kopje ‘over OVDD’. Naast een nieuwe voorzitter

Nieuwe leden OVDD
DRONTEN
DrukSTIJL
Klaas de Beer
HairWish
Mirjam Schenkers-Bloemberg
Ster Hygiëne bv
Gerco Thomas
Kalezo Administratie Flevoland BV
Wim van der Zon
Tuinhof Tankcontainer Solutions
Sjoerd Tuinhof
Firmwork
Erwin Hammer
SHK Koeriersdiensten
Ilona Brokmeier
Endless webdesign v.o.f.
Pieter Bosch
HR Opgelost! - Primatech
Erik Jan Leenders
KeJe horren en raamdecoratie
Kevin Dolman
Stichting Fablab Flevoland
Johan Vrielink

is het bestuur ook op zoek naar een opvolger voor secretaris Hans Douma, hij
zal in mei 2020 aftreden. Om nog verder vooruit te kijken: met ingang van mei
2021 zoeken we een nieuwe penningmeester. Sieberen Sybesma heeft er dan
twee termijnen in het bestuur opzitten. Wilt u meer weten over deze vacatures?
Bent u of weet u een geschikte kandidaat? Neem dan contact op met Tineke
Stuifzand, via info@ovdd.nl
WINNAARS ONDERNEMING VAN HET JAAR VERKIEZING OVDD kijkt
terug op een geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst met bijna vierhonderd bezoekers. KeJe uit Dronten nam de prijs Onderneming van het Jaar in ontvangst.
FRIS. Conceptstore sleepte de prijs Detaillist van het Jaar in de wacht en
Bureau LWPC ontving de prijs Talent van het Jaar. Lees meer over de winnaars
op pagina 9 of bekijk het fotoverslag op pagina 24.
PRAAT MEE MET OVDD Op 1 april as. houdt OVDD een bijeenkomst voor
de leden met als gastspreker Hans Biesheuvel. Deze zal plaatsvinden bij ACP
International. Het bestuur nodigt de leden van harte uit om op deze avond mee
te denken en te praten over de visieontwikkeling van de OVDD. Welke thema’s
vindt u belangrijk? Hoe kunnen we onze drie pijlers (belangenbehartiging,
netwerken, kennis delen) het beste inzetten? Aanmelden voor deze avond kan
via onze website.
LELYSTAD AIRPORT U heeft op de website kunnen lezen dat OVDD de

SWIFTERBANT

open brief over Lelystad Airport mede heeft ondertekend. Het bestuur weet

Rembranding
Remmelt van der Kuur

dat het dossier naast een economische ook een andere kant heeft, onder

BIDDINGHUIZEN
Solidmoves Werving en Selectie
Joanne Berghuis-Nijboer
Beeldend kunstenaar
Marianne Alting-Brooijmans
Marianne Alting-Brooijmans

andere vanwege mogelijke overlast die inwoners vrezen. Voor ons als OVDD
ging en gaat het nog steeds om economische versterking van de regio. In het
verlengde daarvan hebben wij deze brief mede ondertekend.
NETWERKEN BINNEN OVDD Gedurende het jaar organiseert OVDD
verschillende bijeenkomsten. Naast het delen van kennis en het behartigen van
uw belangen is de rode draad het versterken van uw en ons netwerk. Ontmoet

LELYSTAD

elkaar in een informele sfeer, maak kennis met nieuwe leden en blijf op de

De Gezonderie
Ingrid Prent

hoogte van wat er leeft bij uw mede-ondernemers. Uw nieuws delen wij via
onze website, nieuwsbrief en sociale mediakanalen. Heeft u vragen, suggesties
of opmerkingen? Laat het ons weten via info@ovdd.nl.
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Dronten buiten de boot
bij de Flevopenningen

Truus Sweringa neemt per
1 april afscheid OFW
Na 40 jaar fulltime dienstverband bij Oost Flevoland
Woondiensten (OFW) gaat Truus Sweringa per 1
april 2020 met pensioen. Zij draagt het stokje over
aan Noek Pouw als nieuwe directeur bestuurder.
De selectiecommissie heeft hem unaniem gekozen
mede omdat ‘hij naast zijn kennis en ervaring ook
heeft laten zien mensen te kunnen raken.’ Pouw is
blij met zijn benoeming en geeft aan de duurzame
koers van zijn voorgangster te willen voortzetten.
“Het is belangrijk om niet alles tegelijk en te veel
te willen, maar juist om ervoor te zorgen dat je de
dingen die je doet met aandacht en oog voor de
toekomst uitvoert.” Noek Pouw is geen onbekende in
de corporatiewereld. Zo werkte hij als management

De 16e editie van het Onder-

consultant bij woningcorporatie Ymere in Amsterdam

nemersgala van de Stichting

en als manager bij DUWO, een corporatie die zich

Flevopenningen vond plaats in

bezighoudt met studentenhuisvesting.

de nieuwe passagiersterminal
van Lelystad Airport, waar de
nieuwe passagiersterminal
voor de gelegenheid was

De Club van 100

omgebouwd om 650 bezoekers

Handel & Wandel is het vereni-

een plaatsje aan tafel te bieden.

gingsmagazine van OVDD en

Helaas ook dit jaar geen Flevopenningen winnaar uit de gemeente Dronten. Het

dé manier om op professionele

is Suplacon BV uit Emmeloord die Toponderneming is geworden. Gedeputeerde

wijze standpunten en activi-

Jan-Nico Appelman van de provincie Flevoland reikte samen met MKB Nederland

teiten te communiceren naar

voorzitter Jacco Vonhof op vrijdag 21 februari de begeerde Flevolandse

leden en andere bedrijven in onze gemeente. Het

onderscheiding uit. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman zei over Suplacon

maken en verspreiden van het blad kost geld, waar-

Plaatbewerking dat de jury vooral onder de indruk is van het personeelsma-

door wij grotendeels afhankelijk zijn van adverteer-

nagement van Suplacon, waarbij onder meer vitaliteit en scholing als strategie

ders. Wij zijn blij dat bedrijven ook in 2020 zich willen

ingezet worden voor duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Almere

presenteren middels een advertentie in het magazine.

City FC werd onderscheiden met de Flevopenning Participatie. De Windesheim

Hoewel we in 2019 voldoende middelen hadden om

Flevopenning Comakership ging dit jaar naar Ellen de Bruin. In 2021 is Dronten

het blad te maken, staat dit wel onder (financiële)

gastheer voor de 17e editie van het Ondernemersgala van de Stichting

druk. Diverse leden hebben in het verleden aange-

Flevopenningen.

geven best te willen bijdragen aan het blad, maar
een advertentie ofwel te duur te vinden, ofwel juist
te veel exposure vinden geven. Daarom introduceren
we per 2020 een nieuwe manier om het blad te
ondersteunen: ‘De Club van 100’. Samen met andere
‘clubleden’ komt u voor slechts e100,- (excl. btw)
vier keer per jaar onder de aandacht met (tekstuele)
vermelding van uw bedrijfsnaam inclusief onderschrift. Voor ‘de club’ wordt een speciale (halve of
hele) pagina aangemaakt. Belangstelling? Bezoek
onze website en meldt u aan of neem contact op met
onze penningmeester (Sieberen Sybesma).
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Prijswinnaars ‘Onderneming van het Jaar 2019’ Keje Horren & Raamdecoratie: eigenaar Rob Dolman met zijn zonen Jesper en Kevin.
Geﬂankeerd door wethouder Irene Korting en Robert Elshof van Elshof Organic Fruit

Liane Wolfert van Bureau LWPC werd
gekozen als ‘Talent van het jaar 2019’.

Het team van FRIS Conceptstore is zichtbaar verheugd met
de ontvangen onderscheiding ‘Detaillist van het jaar 2019’

COVER STORY

De drie prijswinnaars delen hun bedrijfsgeheimen

Ondernemingen van het Jaar 2019
Tijdens het drukbezochte OVDD Nieuwjaarsfeest op de eerste zaterdag in januari heeft Keje Horren & Raamdecoratie de prijs ‘Onderneming van het Jaar’ in ontvangst genomen. Het bedrijf vertegenwoordigde hiermee
de gemeente Dronten bij de jaarlijkse Flevopenningen. FRIS. Conceptstore sleepte de prijs ‘Detaillist van het
Jaar’ in de wacht en Bureau LWPC de prijs ‘Talent van het Jaar’. Waarom doen deze ondernemers wat zij doen?
TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

FRIS. Conceptstore
Esther, Kelly, Marjon
en Patrick

Bureau LWPC
Liane Wolfert

Keje, Horren &
Raamdecoratie
Rob Dolman

DETAILLIST VAN HET JAAR

TALENT VAN HET JAAR

ONDERNEMING VAN HET JAAR

Patrick, hoe is FRIS. ontstaan?

Als je de prijs aan iemand mag

Hoe blijven jullie innoveren?

“Mijn vrouw Esther is begonnen als

opdragen, aan wie zou dat zijn?

“Ik ben een autodidact en van huis

schoonheidsspecialiste met een eigen

“Vijf jaar geleden ben ik alleen en onbe-

uit timmerman/meubelmaker. Na de

salon in de DA Drogist in Dronten-

taald OpenJeHart begonnen. Ik had nooit

introductie van één maatwerk hor voor

centrum (nu Takko). Daarna heeft ze een

durven dromen dat ik naast OpenJeHart,

kunststof kozijnen in 2002 groeide Keje

aantal jaren thuis werk en gezin gecom-

ook Mantelkring, het Aandachtcentrum

uit tot het grootste maatwerk horrenpro-

bineerd. Ze bleef dromen van een eigen

én het Projectbureau zou kunnen

ductiebedrijf van Nederland. Een aantal

plek op een mooie locatie in het cen-

oprichten. Het is gebeurd; en met succes.

jaren later ging ik op zoek naar winter-

trum van Dronten. Ze kwam met Kelly,

Elke dag zetten onze vrijwilligers en –

werk, want ik wilde het personeel graag

toen nog haarstylist bij Hairfriends, in

inmiddels elf betaalde – medewerkers

het jaar rond vasthouden. In 2010 was ik

gesprek en betrok ook Marjon, pedi-

zich in om zoveel mogelijk mensen in

op een beurs in Italië om een systeem in

cure, bij haar plannen. Zo zijn zij met

een kwetsbare situatie te ondersteunen.

te kopen voor raamdecoratie. Maar dat

zijn drieën gestart in een pand boven

Zonder hen was mijn missie niet gelukt;

systeem paste niet helemaal. Tijdens een

de Rede van Dronten. De zichtbaarheid

daarom zou ik de prijs aan hen willen

vakantie op een cruiseschip woonde ik

was nul, maar het liep als een trein.

opdragen.”

een voorstelling bij van een illusionist.

Na vier jaar waren ze die locatie echt

Uiteraard compleet met vrouw in een kist,

ontgroeid en klaar voor het next level.

Wat is je motto?

voorzien van vijf gaten en vijf pennen. Tot

Een bevriende makelaar wees hen op

“Andries Greiner, voormalig gedepu-

de fik erin ging en de kist in elkaar klapte.

het voormalige pand van modezaak

teerde bij de provincie Flevoland, heeft

Dat was het! Toen wist ik hoe ik het sys-

Meermin. De meiden hebben toen de

tegen mij gezegd: ‘Jij hebt een oplossing

teem passend kon krijgen. De construc-

stap gezet, ik werd opgeleid tot Barista

voor een maatschappelijk probleem, dan

teur kon gaan tekenen en is tot op de dag

en nu werken hier twaalf mensen en zijn

mag daar ook maatschappelijk geld voor

van vandaag niet meer gestopt. In april

we zes dagen en vier avonden per week

worden gebruikt.’ We lossen inderdaad

introduceren we ons nieuwste product, de

open. Gekkenhuis!”

een groot probleem op, deels, want

Lamella kunststof jaloezie 30/40 mm.”

eenzaamheid ‘oplossen’ is onmogelijk.

Waar staat FRIS. over 10 jaar?

Ik geloof wel dat wanneer we allemaal

Wat zou je tegen je zonen, beiden

“Dat weten we nog niet… Op dit moment

aandacht geven aan één persoon, de

werkzaam bij Keje, willen zeggen?

zijn we super dankbaar dat we op deze

wereld mooier wordt. En geef niet op als

“Ik ben de baas, maar wil niet de baas

plek én met elkaar onze klanten kunnen

iemand een keer geen zin heeft, probeer

zijn. Het is vaak eenzaam aan de top.

helpen. We hopen dat we de komende

altijd opnieuw het gesprek met de ander

Houd het goed met elkaar en met je

jaren nog verder mogen groeien.”

aan te gaan.”

mede-ondernemers binnen Keje!”
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V.l.n.r.: Atty Aalberts, Karin van Dalen, Lyda Winata.

“Human Capital programma biedt
kansen voor ondernemers”
Gemeente Dronten gaat met het onderwijs en het bedrijfsleven aan het werk met een
lokaal actieplan om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken en de aansluiting
tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken. De SEA-groep Aansluiting Onderwijs
Arbeidsmarkt (AOA) zal hierin een belangrijke rol gaan spelen.
TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Een korte gedachtewisseling met drie nauw betrokken experts:

Human Capital programma van de Regio Zwolle. Daarnaast is

Atty Aalberts (beleidsmedewerker gemeente Dronten), Lyda Winata

Dronten ook nauw betrokken bij de ontwikkelingen in Flevoland. De

(onderwijs-ondernemer en namens OVDD betrokken bij de SEA AOA

onlangs verkregen toegekende ‘Regiodeal’ vanuit de Rijksoverheid

groep) en Karin van Dalen (HR adviseur en Registermediator).

(22,5 miljoen) aan de Regio Zwolle, bestemd voor economische
groei en leefomgeving, geeft het Human Capital programma een

GEZAMENLIJKE AANPAK

flinke boost.

Atty Aalberts legt uit dat gemeente Dronten prioriteit geeft aan de

“Dit is het moment om - samen met onderwijs en ondernemers -

problematiek op de arbeidsmarkt en daarom, evenals bijna alle

aan de slag te gaan. Gezamenlijk gaan we werken aan een concreet

overige Regio Zwolle gemeenten, ook financieel investeert in het

actieplan, met haalbare doelen. Met ondernemers gaan we eerst in

10
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gesprek om te inventariseren waar hun behoefte ligt. In een aantal

Hiervoor worden gericht een aantal HRM-adviseurs en directeuren

andere Regio Zwolle gemeenten is een soortgelijke aanpak gevolgd,

uitgenodigd van Drontense bedrijven. Na deze pilot bekijken we of

die geleid heeft tot praktische actieplannen die nu in gang worden

we sectoraal met ondernemers en onderwijs aan de slag gaan. Deze

gezet”.

aanpak moet leiden tot een plan van aanpak rond de zomer. In de
tweede helft van dit jaar kan het geheel dan worden uitgerold”.

NOOD IS HOOG

Lyda: “De SEA-groep AOA wordt ingezet om het project SMART te

Dat de nood hoog is, bleek al uit de kick-off bijeenkomst die OVDD

maken. Daarnaast zal zij de rol van klankbord vervullen.”

en gemeente hielden op 6 februari. Daaruit blijkt dat ondernemers
uiteenlopende behoeften hebben als het gaat om het vinden en

MOTIVEREN

behouden van goede arbeidskrachten. Voor een deel wordt gekeken

Karin: “Met name het bedrijfsleven zal opnieuw gemotiveerd moeten

naar het onderwijs; de afstand tussen onderwijs en arbeidsmarkt

worden. Na zoveel jaren herhaling van zetten is het moeilijk nog te

wordt als groot ervaren. Ondernemers pleiten daarom voor meer

geloven in een goede afloop. Maar we moeten nu daadwerkelijk in

samenwerking en verbinding en meer specialistische opleidingen.

actie komen, ondernemers en onderwijs moeten daarin mee.”

Lyda Winata weet uit eigen ervaring dat het op dit moment al lastig
is om het huidige aanbod van arbeidskrachten te handhaven. “Wat
we zien is dat Dronten weinig aantrekkingskracht heeft op de jeugd,
ondanks dat Dronten veel te bieden heeft zoals een mooi theater
en leuke horecagelegenheden. Wat kun je als bedrijf de jeugd
aanbieden? Als je stagiaires uit het HBO wilt hebben, moet je minimaal 10 fte in huis hebben. Dat heeft niet elk MKB bedrijf. Zo ziet
een student ook niet wat Dronten te bieden heeft”.
Karin van Dalen vult aan: “Jeugd gaat voor studies de polder
uit, maar dat wil niet zeggen dat zij geen stages kunnen volgen
in Dronten. Laat het onderwijs daar op inzetten. Wat heeft een
onderneming daar voor nodig? Laat het onderwijs wendbaarder zijn
en laat docenten en besturen eens meedraaien in ondernemingen.
Dit om een goed antwoord te kunnen krijgen op de vraag wat een
ondernemer drijft en waar behoeftes ten aanzien van personeel
liggen”.
PIJNPUNTEN

Atty haakt hierop in door nogmaals te benadrukken dat nu het

Uit de discussie die spontaan ontstaat, komt al snel nog een

moment daar is om actie te ondernemen; ook voor ondernemers.

aantal pijnpunten naar voren. Karin geeft aan: “Een ondernemer

“Zowel in de Regio Zwolle als in Flevoland liggen er kansen voor

de stagiaires laten opleiden leidt vaak tot problemen in de interne

ondernemers en onderwijs, waaronder goede financiële middelen.

organisatie. Wie is er didactisch genoeg om stages goed te kunnen

Bij ‘Upgrade Jezelf Regio Zwolle’ kunnen ondernemers terecht

begeleiden? Ook juridisch en arbeidsrechtelijk gezien liggen daar

voor aanvragen van co-financiering voor onder andere scholing en

valkuilen. Het is lastig voor studenten om stageplaatsen te bemach-

ontwikkeling van werknemers”. Ondernemers, maak hier gebruik

tigen. Wat zit de ondernemer in de weg? Is het de onduidelijkheid

van, laat je horen en haak aan bij ons actieplan. We hebben echt niet

over wat het invullen van stageplaatsen uiteindelijk gaat toevoegen

de illusie dat we onze arbeidsmarktvraagstukken zomaar kunnen

aan de bedrijfsvoering? Of is het zo dat de slechte aansluiting bij de

oplossen, maar laten we samen de schouders eronder zetten, met

bedrijfsvoering een discussie gaat worden aan de voorkant en treedt

elkaar in gesprek gaan en vooral aan de slag!”

hierdoor moeheid op? En is er sprake van ‘vermoeidheid’ bij ondernemers en vooral ook: hoe bereiken we de ondernemers?”
AAN DE SLAG!
Atty: “Genoeg te doen dus! De eerste stap was de kick-off bijeenkomst in februari. Nu willen we tot een behoeftepeiling komen, om
zo te inventariseren in welke sector we het beste kunnen beginnen.
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Totale
ontzorging.
Donker Groen heeft een allesomvattende
aanpak: we adviseren, ontwerpen, leggen
aan en onderhouden. Groen zit in ons hart.

T. 0321 - 31 45 40 E. info.dronten@donkergroen.com

donkergroen.com

Bedrijfsuitbreiding?
Ik help jou graag verder met het realiseren van jouw
plannen. Je kan mij rechtstreeks bereiken via (06) 10 95
49 23 of bel de afdeling bedrijven via (0320) 29 26 00.

Maak een afspraak!
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ADVERTORIALS

Ferdinand
Zomerman

Hans
Bügel

Claassen, Moolenbeek & Partners

Helmantel & Bügel Advocaten

EENZAAM ALS
ONDERNEMER?

SAMEN
VOOR RECHT

Eenzaam als ondernemer? Het hoeft niet
Je bent ondernemer, bestuurder of directeur. Wie raadpleeg je dan
wanneer je wilt reflecteren op je ideeën, gedachten of plannen op
strategisch of organisatorisch gebied? En dan vooral wanneer het
ideeën zijn die je het liefst nog even binnenkamers houdt?
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de OVDD werd de TOP
onderneming van het jaar gekozen. Wat mij is bijgebleven, is de
speech van Rob Dolman van winnaar KeJe, horren en raamdecoratie. Hij gaf aan zich erg eenzaam gevoeld te hebben en heeft
daarom zijn zoons geadviseerd om samen met hun vrienden het
bedrijf te runnen, zodat zij dit niet hoeven mee te maken. Ik denk dat
velen van jullie dit herkennen. Een heel aantal ondernemers voelt
zich alleen en vaak ook nog eenzaam. Je verwacht misschien dat
dit alleen voorkomt bij kleine ondernemers en ZZP-ers, maar dat is
niet zo. Het maakt niet uit of je vijf, vijftig of vijfhonderd medewerkers
hebt. It’s lonely at the top. In mijn praktijk merk ik, ook bij mijzelf, dat
dit thema actueel is. Daarom deel ik vijf tips.
Vijf tips om het gevoel van eenzaamheid aan te pakken:

1

Zoek een vaste sparringpartner die jou en je bedrijf goed kent,
met wie je alles kunt delen, maar die ook tegengas durft te geven;

2

Stop met alles over je onderneming met iedereen te delen;

3

Stel je verwachtingen, bijvoorbeeld over de gelijkwaardigheid
van de mensen die voor je werken, naar beneden bij;

4

Realiseer dat jij de baas bent en altijd buiten ‘de groep’ valt,
ook al zijn de verhoudingen goed;

5

Zoek ontspanning buiten je werk!

Als bedrijfsadviseur fungeer ik vaak als vaste sparringpartner van
ondernemers. Ik leg nieuwe invalshoeken voor, vraag door en houd
zo nodig een spiegel voor. Ik ben iemand die met een frisse blik
kijkt en die begrijpt wat er in bedrijven speelt. Door met iemand
jouw zorgen/vragen/ambities te delen, neem je sneller besluiten en
breng je focus aan in je bedrijf. Het gevolg is dat je je al veel minder
eenzaam voelt én succesvoller onderneemt. Je wordt weer vrolijk
van ondernemen en dat is niet alleen goed voor jou, maar ook voor
je collega’s, familie en vrienden. Succes verzekerd!

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

Misschien heeft u ‘Zondag met Lubach’ ook gezien met
een scherp item over gefinancierde rechtsbijstand.
Dat is een overheidssubsidie voor particuliere rechtzoekenden die zelf geen advocaat kunnen betalen. In
de afgelopen 10 jaren heeft de overheid daarop veel
bezuinigd, terwijl de voorwaarden om rechtsbijstand te
kunnen verlenen enorm zijn aangescherpt. Dat brengt
zowel rechtzoekenden als rechtsbijstandverleners in
problemen.
Het is ernstig als in een democratische samenleving de
rechtsbijstand onvoldoende wordt gewaardeerd. Het leidt tot
uitsluiting van bevolkingsgroepen. Vanuit ons kantoor komen
wij in verzet tegen deze gang van zaken. Wij merken dat het
bedrijfseconomisch niet langer verantwoord is om pro deo
zaken te doen. Langzamerhand moet, uit noodzaak, een keuze
worden gemaakt. Misschien hadden wij, eerlijk gezegd, die
keuze al jaren eerder moeten maken.
Als kantoor willen wij het er niet bij laten zitten. Wij schrijven
artikelen tegen het onjuiste beleid van minister Dekker die,
met onze instemming, ook vanuit de Tweede Kamer tot vragen
aan de minister leiden. Wij hopen dat, mede doordat de
minister inmiddels op vele Tweede Kamer vragen heeft moeten
reageren, ook in politieke zin een verandering optreedt.
Daar laten wij het niet bij. Naast onze ondernemerspraktijk
willen wij de sociale praktijk aanhouden. Daarvoor hebben wij
een idee ontwikkeld waar wij op kleine schaal al mee werken.
Stichting SamenVoorRecht is hiervoor opgericht. Vanuit deze
organisatie bieden wij voor particulieren, ZZP’ers en besturen
van verenigingen en clubs hoogwaardige rechtsbijstand tegen
een betaalbare prijs. Niet verzekerd voor rechtsbijstand,
maar wel verzekerd van rechtsbijstand. Wij willen onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om de mogelijkheid van rechtsbijstand voor iedereen toegankelijk te houden.
Neem gerust een kijkje op onze website: www.samenvoorrecht.nl. Hoe meer deelnemers zich melden des te succesvoller het zal zijn. Op basis van solidariteit bieden wij daarmee
rechtsbijstand van het hoogste niveau. Doet u mee?

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

ACHTERGROND VSO VASTGOEDADVIES

VSO VASTGOEDADVIES:

“Cross-selling, geen toverwoord
maar onvoorstelbaar belangrijk”
Het is, landelijk gezien, aan de orde van de dag. Leegstaande kantoorpanden worden omgevormd tot
wooneenheden, verlaten fabrieken tot bijvoorbeeld zorgcentra en leegstaande winkelruimtes krijgen
andere bestemmingen. Het is geen vraag of dit binnen de gemeente Dronten ook zo is; het is een
feit. Bijvoorbeeld de voormalige graansilo’s op het eerste industrieterrein van Dronten. Omgevormd
tot een prachtige woonlocatie en binnenkort in de verkoop.
TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Lokaal is VSO vastgoedadvies regelmatig

Emmeloord, Almere of Kampen. Puur

Van bezit naar gebruik

één van de betrokken partijen. Mark

cross-selling dus.” Wie het rijtje vesti-

Johan Zandbergen (beëdigd makelaar

Onderdijk (directeur): “Wij worden daar

gingen (Almere, Barneveld, Dronten,

taxateur) trekt samen met Mark de kar

graag in betrokken en krijgen vaak infor-

Emmeloord en Kampen) bekijkt, begrijpt

van VSO vastgoedadvies. Johan: “We

matievragen over locaties voor projecten.

de kracht van VSO in de regio. “En er

krijgen hier mensen op kantoor en die

Vragen over Dronten komen vooral van

komen nog kantoren bij, Harderwijk en

willen wat. Wie bijvoorbeeld ergens

buitenaf, via onze kantoren in Barneveld,

Urk staan hoog op ons verlanglijstje.”

voor een paar jaar werkt, die heeft geen

14

HANDEL & WANDEL 1 | 2020

ACHTERGROND VSO VASTGOEDADVIES

te weinig gebouwd en ontwikkeld. De

verlaten, maar ook recenter, het is een

gevolgen willen reguleren? Nonsens. Er

mix. Maar wel met een paar verrassende

kan hier volop gebouwd worden.”

elementen. De eerste locaties komen dit
jaar naar voren, maar meer kunnen we

Altijd een opdrachtgever

daar nog niet over kwijt.”

Mark: “En er zijn ook mensen die willen
investeren in bijvoorbeeld zorgappar-

Toegankelijke gemeente

tementen. Met de vergrijzing geen

VSO prijst zich overigens zeer gelukkig

overbodige luxe. Maar het een of het

met de gemeente Dronten. “We

ander, voor ons is er een bemiddelende

bespreken alles al in een vroeg stadium

rol, wij werken altijd in opdracht. Als

met de gemeente. Dat is een prettige

officieel NVM kantoor staan we onder

samenwerking en voorkomt teleurstel-

strenge controles en moeten wij vol-

ling. Je kunt beter vooraf weten wat

doen aan strenge regels. Daar hebben

de gemeente wel of niet ziet zitten.

wij geen moeite mee. Wat wij doen is

Gemeente Dronten is constructief,

meerwaarde. Cross-selling is geen tover-

welwillend en heel toegankelijk. Wij

woord, voor ons is het vooral wat anders

hebben vergelijkingsmateriaal, en dan is

bedenken en investeerders zoeken. Wij

Dronten zeker niet verkeerd.”

mogen zelf absoluut niet speculeren

“Herontwikkeling is een tak van sport gebaseerd
op connecties en inspiratie. Ook voor plekken
waar niemand aan denkt.”
Herbert Dubbelink, Johan
Zandbergen, Mark Onderdijk en
Marco Schrijver (v.l.n.r.) bemiddelen
bij herontwikkeling panden.

en dat moet je ook niet willen: geen

Sturing

gemengde belangen. Wij hebben altijd

Mark: “We proberen onze opdrachtge-

een opdrachtgever, of dat nu de vast-

vers te bewegen naar goed geprijsde,

goedeigenaar of de investeerder is.”

levensloopbestendige projecten. We
kijken naar waar mensen zich prettig in

Beleggers spreiden

voelen. Dat is vaak een spanningsveld

behoefte aan een woning in eigendom,

Ook voor Dronten zijn er dus vastgoedei-

tussen ontwikkelaar en verkoper. Een

maar wil toch in de buurt onderdak.

genaren of investeerders die met VSO

slaapkamer beneden? Dan ligt de prijs

Daar moet je als vastgoedadviseur op

in de weer zijn over het omzetten van

hoger. Gasloos? 20 tot 30% duurder.

inspringen, dat moet je meenemen in de

(voormalige) bedrijfspanden naar een

Het is een ingewikkeld proces, maar

projecten en je advies richting ontwik-

nieuwe bestemming. Johan: ”Ja, er zijn

we moeten prijzen die niet haalbaar

kelaars/beleggers. Er zijn volop beleg-

beleggers voor wie we zoeken naar

zijn voorkomen. Het zijn vaak ook

gers die in deze markt willen stappen.

bedrijfspanden om die om te zetten

lange termijn trajecten. En daarin is de

Beleggers die panden verkopen aan

in woningprojecten.” Mark Onderdijk

Rijksoverheid de grote vertrager, niet

meerdere partijen die ze vervolgens weer

daarover: “Een belegger moet spreiden,

de gemeente of de lokale ambtenaar.

verhuren. Dat zorgt voor vermindering

wil vaak niet op één paard wedden. Dan

Maar wij doen het niet alleen, we doen

van de woningkrapte en daar is volgens

komt onze cross-selling weer om de hoek

het met een team. Herbert Dubbelink

mij niets mis mee. Als je dan hoort dat

kijken. Soms kun je een bepaald concept

en Marco Schrijver (beide ervaren in de

er steden zijn die willen dat de eigenaar

ook op meerdere locaties uitvoeren.

project- en herontwikkeling) vullen het

ook zelf in de woning woont, dan sla je

Concreet hebben we op dit moment

team aan. Technisch doen zij het, wij

de plank mis en gooi je de markt pas

tussen de vijf en tien locaties in het

zorgen voor de contacten en bekijken

echt op slot. Het probleem is: er wordt

vizier (ook een paar in de dorpen) oud en

hoe haalbaar het is.”
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BINNENKIJKEN BDE DIVERSITY

BDE Diversity en Impact helpen
statushouders op weg naar werk
TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Wat doe je als een statushouder – op weg naar werk
in Nederland – in het land van herkomst ingenieur
is en als expert corrosie in oliepijpleidingen in de
woestijn heeft gewerkt? “Oliepijpleidingen hebben
we hier niet en woestijnen al helemaal niet. Dus dat
vraagt inzet van de statushouder in kwestie, inventiviteit van loopbaanbegeleiders en begrip van werkgevers om een baan te vinden”, zegt Marjolein Schlijper,
loopbaanbegeleider/trainer statushouders voor de
gemeente Dronten. “Deze man werkt overigens nu
met succes bij een bedrijf in bliksemaﬂeiders, hoe
mooi wil je het hebben?”
In het ondernemershuis van Impact aan de Boorn in Dronten wordt
doorlopend les gegeven aan statushouders. Zij leren hier naast de
Nederlandse taal vooral werknemers- en sollicitatievaardigheden
met als doel: hen klaarstomen voor de Nederlandse arbeidsmarkt.

Brigitte Ender van BDE Diversity op de
werkvloer bij Wagenaar Engineering.

In hetzelfde pand is BDE Diversity van Brigitte Ender gevestigd. De
kantoren grenzen letterlijk aan elkaar. Het duurde dan ook niet lang
tot Marjolein en Brigitte elkaar gevonden hadden om hun gezamen-

Wagenaar Engineering in Biddinghuizen, producent van wegbe-

lijke missie vorm te geven: statushouders helpen op weg naar werk.

waking installaties. Hij is heel gemotiveerd om deze kans te laten

De loopbaanbegeleider bereidt de statushouder voor op het werk en

slagen. Bij dit traject zie je hoe krachtig de samenwerking tussen

BDE Diversity heeft het netwerk van werkgevers.

BDE Diversity en Impact is.”

Bouwen op ervaring

Slagingspercentage kan beter

“Gemeentelijke instellingen en bedrijven kunnen bouwen op de

Gemeenten doen al veel aan integratie op de werkvloer en kansen

expertise en ervaring van BDE Diversity als het gaat om het bege-

voor statushouders, maar uit onderzoek blijkt dat het grootste deel

leiden van statushouders naar een baan”, zegt Brigitte. “Wij hebben

van de statushouders de stap naar werk nog niet zet.* BDE Diversity

kennis van de Participatiewet, weten wat gemeentes kunnen

vindt dat het slagingspercentage beter kan. “Liefde moet van twee

bijdragen en begrijpen welke drempels een statushouder moet

kanten komen”, aldus Brigitte. “Zo is het ook met statushouders en

overwinnen om verder te komen. Al jaren werken wij samen met

werkgevers. We zien dat de statushouder het zonder begeleiding

Impact Dronten en Impact Kampen als het gaat om het uitzenden

niet redt om passend werk te vinden. BDE Diversity kent de werk-

van statushouders. Ook de gemeente Oldebroek mogen wij tot onze

gever. Wij geven hem achtergrondinformatie over de kandidaat en

klantenkring rekenen. Wij hebben ontdekt dat vertrouwen, overleg,

vertellen om de kandidaat ‘op te vangen’, zeker in het begin; maak

samenwerking én wederzijds begrip de sleutelwoorden zijn voor

rustig wat contact en zorg er voor dat de statushouder luncht in

succes.” Brigitte Ender is ook mede-eigenaar van BDE personeels-

de kantine. Tijdens de lessen hebben de trainers de statushouders

diensten met vestigingen in Dronten, Nunspeet en Lelystad.

Nederlandse werknemersvaardigheden geleerd. De werkgever mag
van de kandidaat verwachten dat hij gemotiveerd is, zich niet ziek

Met succes aan het werk

meldt als hij dat niet is en op tijd op zijn werk komt. Onze focus ligt

“Mohammed is zo’n veelbelovende kandidaat, hij gaat de oplei-

op banen in de productie, logistiek en techniek. BDE Diversity houdt

ding Megatronica volgen aan het Deltion College in Zwolle”, vertelt

zich van harte aanbevolen bij nieuwe ‘sociale’ werkgevers die een

Marjolein Schlijper enthousiast. “Deze opleiding combineert leren

werkervaringsplek kunnen bieden.”

en werken. Mohammed heeft onlangs een werkplek gevonden bij

*Bron: vierde monitor KIS en Divosa 2019
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OVDD SEA GROEP

REMKO BOSMA EN MICHIEL TIETEMA TREKKEN KAR VAN SEA GROEP VITALE CENTRA

“Wipkip prima, maar wij kijken naar
vitaliteit centra op langere termijn”
TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

“Prima dat een wipkip een winkelcentrum moet opleuken, maar dat is niet onze
interpretatie van ‘actieplannen’. Wij kijken veel meer naar een plan van aanpak
en uitvoering voor de langere termijn”, zegt Remko Bosma, lid van de SEA groep
Vitale Centra.

Jarenlang was hij eigenaar van Expert, speciaalzaak in
home-elektronica in winkelcentrum Suydersee. De winkel
heeft hij niet meer, maar de betrokkenheid, het ‘gevoel’
en de affiniteit met retail is altijd gebleven. Tegenwoordig
vormt Remko samen met zijn broer de directie van
installatiebedrijf Wouda. Kersvers lid van de SEA groep
Vitale Centra is Michiel Tietema. Hij is mede-eigenaar
bij Tietema’s bakkerij. Het familiebedrijf opende recent
hun vierde brood- & banketwinkel, ditmaal in Drontencentrum. Het behoeft geen uitleg dat ook zijn betrokkenheid bij vitaliteit van centra hem na aan het hart ligt.

18
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SAMENVATTING HOOFDPUNTEN RETAILVISIE 2019
• LEEFBAARHEID
Inzetten op behoud van en versterking van de leefbaarheid en vitaliteit
in alle kernen. Van pure aankoopplaatsen naar ontmoetingsplaatsen
waar gastvrijheid, service en beleving
centraal staan;
• OPTIMALISEREN RUIMTELIJKFUNCTIONELE KWALITEIT
Inzetten op en het versterken van de
kwaliteit van de bestaande
structuur (geen nieuwe winkelcentra)
en compactere centra;
• MEER DOELTREFFENDE
SAMENWERKING
Een versterking en professionalisering van integrale samenwerking op
gebiedsniveau, tussen gebieden en
tussen de stakeholders welke onder

andere geborgd is in de SEA-groep
Vitale Centra. Het samen doen en de
verbinding zoeken met de verschillende stakeholders staat centraal in
de samenwerking;
• FLEXIBILITEIT
TOETSINGSKADER / VISIE
De Retailvisie dient een dynamische
visie te zijn om te kunnen blijven
inspelen op een snel veranderende
markt en trends. Deze dynamiek
zal gewaarborgd worden in de
SEA-groep Vitale Centra;
• EFFICIËNTERE PROFILERING
EN MARKETING
Benoemen van de identiteit en het
profiel per centrum en dit ook
uitdragen.

Leden SEA groep Vitale Centra
Remko Bosma
Directeur Wouda Installatietechniek
Michiel Tietema
Eigenaar Tietema’s bakkerij,
namens bestuur OVDD
Leo Hoksbergen
Centrummanager Suydersee
en lid van DOES
Jan Schuurhuis
Bedrijfsleider Albert Heijn
te Biddinghuizen
Sonja de Vries
Beleidsmedewerker Economie,
gemeente Dronten

Inspiratie
De SEA groep Vitale Centra bestaat al even, maar timmert nu
actief aan de weg. Remko: “Vorig jaar heeft het college van B&W
de Retailvisie 2019 ter instemming aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad heeft deze visie slechts ter kennisgeving aangenomen. Als SEA groep zien wij de benodigde actieplannen voor
de centra in Swifterbant, Biddinghuizen en Dronten niet direct
uit deze visie komen.”
Vorig voorjaar schreef wethouder van Economische Zaken,
Irene Korting, daarover op dronten.nl: ‘Samen met winkeliers,
pandeigenaren en consumenten gaat de gemeente Dronten
aan de slag om concrete actieplannen te maken voor de centra
in Swifterbant, Dronten en Biddinghuizen. Op die manier

Dronten, wij buigen ons ook over de perifere detailhandel,

kan de inspiratie uit de Retailvisie worden omgezet in een

de centra in Dronten-zuid en -west en denken mee over de

maatwerk-aanpak voor deze kernen.’ Verderop in datzelfde

effecten van ontwikkelingen binnen deze gebieden op elkaar.

bericht staat: ‘De op te stellen actieprogramma’s zijn bedoeld

Dat is ook onze kerntaak; het meedenken met de gemeente

voor zowel korte termijn als acties over meerdere jaren. (…) In

op dit thema. Binnen de SEA groep verdiepen we ons ook

december worden de plannen ter vaststelling aan de gemeen-

in het passend maken van het aantal winkelmeters op het

teraad aangeboden.’ Einde citaat. Omdat - naar nu blijkt - meer

aantal inwoners, het herbestemmen van winkelpanden en het

tijd nodig is voor de voorbereiding, is de deadline van december

uitfaseren van panden.” Michiel vult aan: “Het mooie is dat

verschoven naar april 2020.

de gemeente en de SEA groep dezelfde droom hebben over de

Blij met samenwerking

centra: we willen allebei een divers aanbod van winkels, weinig
leegstand, tevreden klanten en dat alles in een schone, hele en

Remko: “De SEA groep kijkt niet alleen naar de centra in

veilige omgeving. Ik ben blij dat we daarin nu actief samen-

Swifterbant, Biddinghuizen en winkelcentrum Suydersee in

werken.”
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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 vele 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.
Vele ondernemers gingen u voor. Dat is natuurlijk 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.

GASTCOLUMN

Oud geleerd,
jong gedaan
COR SPRONK

Weet je nog hoe je als ondernemer

meest favoriete klant zijn of het openen

de ‘do or die wall’. Nu moet er iets veran-

begon? Voor de meesten geldt dat ze

van je derde vestiging. Of je wilde

deren in het vormen van nieuwe visie,

het idee hadden dat ze het beter konden

groeien naar vijfentwintig werknemers

het aanpakken van je infrastructuur en

dan hun baas of andere aanbieders

en bij het tekenen van het arbeidscon-

opnieuw nadenken over je producten

in de markt. Vol enthousiasme begon

tract wist jij dat jij recht had op de belo-

en je afzetkanalen. Nu moet je goed

je met je bedrijf en toen je succesvol

ning waar je lang naar had uitgekeken.

nadenken over wat echt waarde voor de

bleek te zijn werd het met de dag,

En nu had je hem echt verdiend vond

toekomst geeft. Doe je dat, dan kun je

week of maand hectischer. Als je nog

je. Voor de ene ondernemer is dat die

doorgroeien en trots zijn. Doe je dat niet,

in je eentje bent dan komen zaken als

mooie snelle auto, voor een ander is dat

dan zal je bedrijf een zachte dood sterven

administratie meestal op de avonden en

die reis die je altijd al had willen maken.

of geen drol opleveren bij verkoop. Laten

weekenden neer. Als je na enige tijd wel

Eén ding is zeker, je hebt er hard voor

we leren van oudere ondernemers, zodat

het besluit hebt genomen om te inves-

gewerkt en je hebt hem verdiend.

we hun fouten niet meer maken.

“Laten we leren van oudere ondernemers,
zodat we hun fouten niet meer maken.”
teren in je bedrijf door bijvoorbeeld een

In de periode daarna komt vaak de

bedrijfspand te gaan huren en personeel

frustratie en de stress om de hoek kijken.

aan te gaan nemen, dan ben je over een

We doen de dingen zoals we die altijd

grens heen gegaan.

deden, maar de organisatie komt toch

Je hebt blijkbaar vertrouwen in je bedrijf

steeds vaker onder druk te staan. En de

en je komt dan in een soort van ﬂow

valkuil waar heel veel ondernemers in

terecht. In deze periode van je bedrijf

deze tijd tegen aan lopen is dat ze de rol

lijkt alles te lukken. Je succes werkt aan-

van manager op zich gaan nemen en

stekelijk. De ene opdracht na de andere

het ondernemerschap los gaan laten. En

lijkt binnen te stromen en er is bijna

het probleem is: goede ondernemers zijn

elke week wel een mijlpaal of feestje te

vaak waardeloze managers (andersom

vieren. De zaken gaan voor de wind. Het

is trouwens ook waar). Als deze periode

gaat op een gegeven moment zo goed

te lang duurt dan vraagt de ondernemer

dat je gaat nadenken over een beloning

zich op een gegeven moment af: waar

die je jezelf gunt wanneer je de mijlpaal

doe ik het allemaal voor, ik stop er nog

hebt behaald die jij voor ogen had. Die

liever mee. Op dat moment staat de

mijlpaal kan het binnenhalen van je

ondernemer (en zijn onderneming) voor

Cor Spronk
R EA G ER EN ? I N F O @ O V DD .N L

Cor Spronk
• Vice voorzitter en dagpresentator
bij Samenloop Dronten
• Spreker met boerenverstand bij
Cor Spronk Mentor & Spreker
• Studeerde aan Christelijke Hogeschool
Windesheim Zwolle
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Nieuwe Europese richtlijn
Pelletkachels vielen, net als warmtepompen en zonneboilers in de

gebonden energie-efficiëntie hebben van minimaal 30%; als ze een

subsidieregeling voor investeringen in duurzame energie. Het afge-

gesloten voorkant hebben moet dit op 65% liggen en wanneer ze op

lopen jaar werd 110 miljoen euro aan ISDE-subsidie verstrekt. Eerder al

pellets branden gaat de eis omhoog naar 79%. Voor fijnstof liggen de

werd duidelijk dat pelletkachels aan strengere eisen met betrekking tot

eisen op respectievelijk maximaal 20 mg/m3, 40 mg/m3 en 50 mg/m3.

energie-efficiency en fijnstof moeten voldoen om in Nederland verkocht

De kachels die Pelletkachels Flevo levert voldoen al sinds halverwege

te mogen worden. In 2022 treedt een Europese richtlijn in werking die

vorig jaar aan al deze eisen en zijn goed voor een rendement van boven

paal en perk stelt aan kachelemissies, maar de staatssecretaris van

de 90%. In Nederland worden naar schatting per jaar 30.000 nieuwe

Infrastructuur en Waterstaat heeft bepaald deze datum twee jaar naar

kachels verkocht. Van deze kachels zijn 12.000 pelletkachels. Er zijn

voren te halen. In de Europese richtlijn staat aan welke eisen kachels

ongeveer zestig fabrikanten, importeurs en distributeurs van (pellet)

moeten voldoen. Kachels met een open voorkant moeten een seizoens

kachels in Nederland.

22

HANDEL & WANDEL 1 | 2020

PELLETKACHELS FLEVO DOSSIER

Pelletkachels Flevo:

Sfeervolle warmte
belangrijker dan subsidie
Ooit begon het in 2012 met vier kacheltjes in de garage, maar al snel kwamen er te veel kachels
voor deze ruimte. In 2017 verrees aan de Ploegschaar in Biddinghuizen een pand en medio 2018
was de fraaie showroom van Pelletkachels Flevo een feit. Volgens eigenaresse Greet de Waard
had dat een half jaar eerder het geval zullen zijn; het was wachten op elektriciteit.
TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Anno 2019 staat de pelletkachel, want

volledig elektronisch gestuurd, inclusief

gekozen; geschikt voor veel stookuren.

daar gaat het hier om, min of meer ter

een gloeiplug voor het ontsteken. Het is

Dus met gietijzeren brander, achterplaat

discussie. Greet: “Je zou bijna zeggen

een technisch hoogstandje. Maar zonder

en deur. Maar ook kachels met een goed

‘er is altijd wel wat’, eerst geven ze er

stroom …”

degelijk design en tot in perfectie doordacht. Want uiteindelijk gaat het toch

subsidie op en dan wordt het verfoeid.
Maar het is veel schoner dan een houtkachel, laten we daarmee beginnen. Wat
ter discussie staat is overigens niet de
kachel, maar de brandstof. Die discussie
zal nog wel even voortduren en wat
betreft de uitstoot lijkt het me logisch

“Geen hout kappen,
minder opslagruimte,
een mooi droog
product en schoner.”

dat voor dergelijke systemen op termijn

om een stukje comfort. Comfort met een
stuk nostalgische, fijne warmte. Voor de
meeste klanten geldt daarom ook ‘wel de
lusten, niet de lasten.’ En voor wie meer
wil, zijn er ook systemen die gekoppeld
kunnen worden met bijvoorbeeld een
zonneboiler of warmtepomp. Wie dat

de juiste filters op de markt verschijnen,

De moderne pelletkachel doet alles auto-

ook nog eens combineert met zonnepa-

de techniek staat niet stil. Ik maak me

matisch, een druk op de knop (of app

nelen, die zit met zijn energierekening

dus geen zorgen. In de eerste plaats advi-

op de telefoon) en de kachel controleert

wel goed.”

seren en leveren wij alleen ‘first class’

direct het systeem, gooit vervolgens een

pellets als brandstof. Die krijgt de klant

hoeveelheid pellets in de la, ontsteekt

Subsidie

er ook bij en mochten ze daarna voor

en brandt. Een keer ‘op warmte’ kan

Tot 1 januari 2020 kon men een subsidie

pellets van een mindere kwaliteit kiezen,

de gebruiker alles regelen, zoals hard

krijgen bij aanschaf van een pelletka-

dan komen ze er snel genoeg achter dat

blazen, zacht blazen, rustig gloeien etc.

chel. Die subsidie is inmiddels vervallen.

dat niet slim is. Goede pellets leveren

“En ondertussen geen hout kappen,

“Maar die subsidie is voor de meeste

meer energie, gaan langer mee en geven

minder opslagruimte, een mooi droog

mensen niet de reden voor aanschaf; dat

minder as. Daarnaast leveren wij alleen

product en schoner. Bovendien zijn de

is de nostalgische sfeervolle warmte van

kachels van bekende degelijke merken.”

systemen nog volop in ontwikkeling,

een vuurtje.”

dus de voordelen worden alleen maar

Technisch hoogstandje

groter.”

Terug naar 2017 – wachten op elektriciteit? “Ja, prachtig pand, opgeleverd

Voor veel stookuren

en wel, maar geen stroom. En zonder

Kwaliteit speelt bij Pelletkachels Flevo

elektriciteit kun je niet zoveel met de

een voorname rol. “Lijkt me logisch, we

kachels die wij leveren. De kachel wordt

hebben bewust voor een paar merken
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OVDD FOTOVERSLAG

Terugblik Nieuwjaarsfeest 11 januari 2020
FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

OVDD kijkt terug op een geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst met
bijna vierhonderd bezoekers. Het officiële deel in het theater,
gepresenteerd door Marit van Bohemen, startte ook dit jaar met
een openingsdans door Bullet Project, waarna alle genomineerden
van de verkiezing het podium betraden. Voorzitter Martien Hermans
hield ook dit jaar zijn Nieuwjaarstoespraak en columnist Jan Willem
Peters nam de bezoekers mee in zijn gedachtengang over onder
meer het vrouwenquotum. Yvi (Diederick Brandsma) zorgde voor een
passende muzikale bijdrage.

24
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WINNAARS ONDERNEMING VAN HET JAAR VERKIEZING
KeJe Horren & Raamdecoratie uit Dronten nam de prijs Onderneming van het Jaar in ontvangst. FRIS. Conceptstore sleepte de
prijs Detaillist van het Jaar in de wacht en Bureau LWPC ontving de
prijs Talent van het Jaar. Het feest werd voortgezet op het binnenplein dat feestelijk was ingericht met diverse bars en uitgiftepunten
voor hapjes. Het Nieuwjaarsfeest is, naast het Zomerfeest, het
drukst bezochte event van OVDD voor ondernemend Dronten,
Biddinghuizen en Swifterbant.

OVDD FOTOVERSLAG
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PORTRET DE WERKBANK

De Werkbank:

“Sterk door respect
voor werk”
26
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PORTRET DE WERKBANK

Te hard van stapel lopen hebben ze een hekel aan, maar als het eenmaal in gang is gezet,
dan moet er ook aan gewerkt worden. Mark Kerkvliet en Pascal Koster zijn sinds medio 2018
samen de eigenaren van ‘De Werkbank’, het bedrijfsverzamelgebouw in de voormalige
Rabobank vestiging in Swifterbant.

TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Flexruimtes
“Het gebouw was al in gebruik als onderdak
voor een aantal bedrijven, maar vooral op
administratief gebied. Wij hebben nu een
duidelijke voorkeur gekregen van (para)
medische ondernemingen. Althans wat
betreft het gebruik van vierkante meters.
De Bank (fysiotherapie) is fors aan het
groeien en maakt zeer consequent gebruik
van de behandelkamer en oefenruimte.
In het opknappen en herindelen van het
pand hebben we daar uitdrukkelijk rekening
mee gehouden. Ondertussen hebben ook
Barenbrug acupunctuur en Excellent voetverzorging hier hun vaste stek gevonden.”
Aangevuld met Voltissio laadsystemen,
Sujoba Massage, CTS Led Solutions (het

zijn), radiatoren via domotica (optimaal

je hier huren dan is het ook een absolute

bedrijf van Pascal Koster) en Uitgeverij

comfort zoals voorverwarmde behandel-

voorwaarde dat je met de andere gebruikers

Creativiti (van Mark Kerkvliet) en binnenkort

ruimte) etc. Ook moet de kluisruimte nog

moet klikken. We hebben het dus ook zelf

de komst van Van der Kolk Administratie

een echte bestemming krijgen en moet er

in de hand.”

is de bezetting van de in totaal tien

nog iets aan de toegang (slimme sloten)

ruimtes zondermeer goed te noemen.

worden gedaan.” Voor de kluisruimte wordt

Vitale centra

Pascal: “Zeker als je bedenkt dat het deels

gedacht aan een vertrouwensruimte voor

Als we De Werkbank in het licht van ‘vitale

flexruimtes zijn. De oefenruimte wordt door

diverse vormen van coaching, omdat deze

centra’ beschouwen, hoe zien jullie dat dan?

meer bedrijven gebruikt, behandelkamers

ruimte eenvoudig geluidsdicht kan worden

“Daar is het niet uit ontstaan, maar het past

zijn deels flexibel in gebruik en de verga-

gemaakt. Gelijkertijd kan het dan ook een

wel heel goed, we zorgen voor veel aanloop

derruimten op beschikbaarheid. Niet iedere

stilteruimte, meditatieplek of iets dergelijks

en reuring, het kan niet missen dat het

ondernemer heeft direct een eigen pand

worden. “En ondertussen zijn we bezig om

centrum daar voordeel bij heeft. Bovendien

nodig. Toch loop je soms tegen situaties

de tuin een goede invulling te geven. Een

maken wij op onze beurt weer gebruik van

aan waarbij het wel handig is om je klanten

deel zal bijvoorbeeld als openlucht oefen-

het centrum, bijvoorbeeld met de parkeer-

te kunnen ontvangen in een professionele

ruimte worden ingericht en een ander deel

gelegenheid en bereikbaarheid”, merkt

omgeving of je hebt een ochtend een goed

als ontmoetingsplaats.”

Mark op. Pascal: “We hebben natuurlijk

uitgeruste werkplek nodig. De Werkbank
biedt deze flexibiliteit.”

geen echte winkelfunctie, maar we vormen

Planning

wel een deel van het centrum, passen daar

Het gebruik van de ruimten met meerdere

ook. Onze bezoekers doen toch vaak even

Verduurzamen

bedrijven vereist een degelijke planning.

na (of voor) de tijd een boodschapje of gaan

Pascal en Mark zijn nog niet uitgeklust.

Mark: “Daar maken we ons het minste

een kopje koffie drinken of wat eten. Dat

Mark: “We doen het meeste in eigen

zorgen om, er wordt goed overlegd, prima

geldt ook voor de begeleiders, die hebben

beheer, zo hier en daar moet nog wat

samengewerkt en men is behoorlijk flexibel.

op deze wijze toch iets meer vermaak dan

worden afgewerkt en we willen nog wat

Voordeeltje van samen lunchen en koffie-

alleen de wachtkamer.”

verder verduurzamen, zonnepanelen

drinken in de kleine maar gezellige kantine.

bijvoorbeeld (Pascal voegt er aan toe dat

Het is ook wat we nastreven: acceptatie,

een axiale windmolen ook een optie kan

respect en rekening houden met elkaar. Wil
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www.leyten-vdlinde.nl

www.koningwitzier.nl

“ FLEVOLAND IS
ONZE UITDAGING”

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

ONDERNEMERSVERENIGING DE DRIEHOEK

De voordelen van lid worden
De professionele studio voor:
• Reclamefotografie
• Bedrijfsreportages
• Persfotografie
• Videoproducties

www.fotostudiowierd.nl

• 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

StaDronten, De Klokbeker en de
IJsvogel slaan de handen in één
StaDronten, De Klokbeker en De

Amplifier trad vorig jaar ook op tijdens

HOOFDPODIUM

IJsvogel hebben voor het vieren

het Havenpleinfestival. De voor te dragen

Het hoofdpodium op het Meerpaalplein is

van 75 jaar bevrijding de handen

gedichten zijn gemaakt door leerlingen van

een middelpunt van muziek en optredens

ineen geslagen. Centrum Suydersee

het voortgezet onderwijs in onze gemeente.

(14-00.00 uur), onder meer gepresenteerd

is verkozen tot festivallocatie en

De optredens op het Havenplein vinden

door een bekende lokale DJ (tijdens het

zal op drie plaatsen activiteiten

plaats tussen 14.00 en 00.00 uur.

opstellen van dit artikel is het programma

kennen: Het Havenplein (cultureel),

nog niet geheel bekend).

het Meerpaalplein (hoofdpodium)

VREDESLUNCH

en de overdekte Redepassage als

In het overdekte gedeelte van Suydersee

BEVRIJDINGSVUUR

‘Passage van de vrijheid’.

(voor één dag de Passage van de Vrijheid)

De loopgroep van Atletiekvereniging Flevo

wordt een vredeslunch (georganiseerd

Delta zal het bevrijdingsvuur – dat vanuit

Op 5 mei komt op het Havenplein een

door de Rotary) met naar schatting 200

Wageningen over heel Nederland wordt

podium waar diverse koren optreden, afge-

Drontenaren, waaronder mogelijk ook vete-

verspreid - naar Dronten brengen. Dit vuur

wisseld met voordrachten van gedichten

ranen, gehouden. Voor kinderen tot 12 jaar

zal op een vuurschaal op het Meerpaalplein

en optredens van de coverband Amplifier.

zijn er diverse spelactiviteiten opgezet.

worden ontstoken.

Notaris Marja de Wilde
de Ligny opgevolgd
door Hille Nieuwdam
Notaris Marja R. de Wilde de Ligny is eind
februari met pensioen gegaan. De Wilde
de Ligny begon op 1 januari 1999 haar
notariskantoor en heeft sindsdien met veel
plezier en toewijding de inwoners van de
gemeente Dronten bijgestaan op het gebied

Protief gevestigd in
het Ondernemershuis

van testamenten, samenlevingscontracten,

Na ruim vier jaar gevestigd te zijn geweest

huwelijkse voorwaarden, scheidingen, huis-

EQUESS verhuisd
naar de Dieze

overdrachten, ondernemingszaken etc.

Per 1 januari is EQUESS verhuisd naar het

Zij heeft een opvolger gevonden in mr.

bedrijfsverzamelpand aan de Dieze 34 in

Hille Nieuwdam, die ruim 20 jaar in het

Dronten. “Het is een makkelijk bereikbare

aan de Fazantendreef 15 was, naar eigen

Flevolandse notariaat werkzaam is. Het

plek en na een opknapbeurt van de spreek-

zeggen, reclamebureau Protief toe aan een

kantoor blijft gevestigd aan De Helling in

kamer is deze licht en fris geworden”, vertelt

nieuwe inspirerende omgeving. Deze is

Dronten en wordt voortgezet onder de

eigenaar Jeanette Kok. In 2017 startte Kok

gevonden in het Ondernemershuis aan de

naam: Notariskantoor mr. H. Nieuwdam.

met een praktijk voor persoonlijke coaching,

Boorn 15 in Dronten. In dit bedrijfsverza-

organisatiecoaching en HR advies. Zij helpt

melgebouw is naast het Ondernemershuis

professionals en ondernemers om, vanuit

ook IMpact gehuisvest. Reclamebureau

eigen kracht, hun successen in werk te

Protief levert creatieve en doelgerichte

vergroten. “De methodes die ik gebruik

ideeën en oplossingen op het gebied van

laten je kennismaken met je onbewuste

reclame en marketingcommunicatie voor

manier van handelen, zodat je zelf tot

bedrijven, organisaties en instellingen. Ook

bepaalde inzichten komt. Vanuit daar zet

Protief Persoonlijk voor fotografie en fami-

je stappen richting de door jou gestelde

liedrukwerk is meeverhuisd.

doelen,” aldus Kok.
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NIEUWS UIT DE REGIO

Opening Tulpenroute Flevoland op 10 april

Fusie OVG en BAN
De gemeente Noordoostpolder is een

Op vrijdag 10 april wordt om 10.30 uur bij de

ondernemersvereniging rijker. De fusie

Kandelaar in Biddinghuizen de Tulpenroute

van Ondernemers Vereniging Groendorpen

Flevoland 2020 geopend. Van half april tot en

(OVG) en Bedrijven Actief Noordoostpolder

met de eerste week van mei verandert het

(BAN) is afgerond. De nieuwe ‘BV Noord-

buitengebied van Dronten, Lelystad, Zeewolde

oostpolder’ (BV NOP) is met 800 organisa-

en dit jaar ook Almere in een kleurrijk pallet.

ties direct één van de grootste onderne-

“Jaarlijks bezoeken vele duizenden mensen de

mersverenigingen in de provincie. De

tulpenvelden in Flevoland. Door extra activi-

betrokkenen zijn tevreden over het verloop.

teiten langs de routes aan te bieden kunnen we

Voorzitter is de oud-voorzitter van de OVG,

deze bezoekers het buitengebied écht laten

Kees van de Star.

ervaren”, zegt voorzitter Herman Vermeer.

www. bvnoordoostpolder.nl

Meer info via tulpenrouteﬂevoland.nl

FlevoFood
op Floriade

KABINET INVESTEERT 22,5 MILJOEN
IN REGIO ZWOLLE

Floriade Expo 2022 en Vereniging
FlevoFood tekenden medio februari een

Het Rijk trekt 22,5 miljoen uit om te

Letter of Intent (LOI) bij Vereecken in

investeren in Regio Zwolle in de vorm

Dronten om de Flevolandse voedselpro-

van een Regio Deal. “Een fantastisch

ducten te promoten in aanloop naar en

resultaat, we zijn er heel blij mee. Een

tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling

investering hierin, is een investering in

Floriade Expo 2022. In deze LOI is ook

Nederland”, aldus voorzitter Peter

de vertegenwoordiging van Floriade in de

Snijderse. Ook de gemeente Dronten

Task Force Korte Keten vastgelegd. De

maakt onderdeel uit van deze regio.

Task Force levert een belangrijke bijdrage

Een Regio Deal is een meerjarige samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de

aan de grote veranderingen die ons voed-

regio te versterken. Snijders: “De uitnodiging om samen te werken aan een Regio Deal is

selsysteem in de komende 10 jaar gaat

een kers op de taart van de krachtige samenwerking binnen onze regio met overheden,

doormaken. Deze oplossingen gaan niet

onderwijs, ondernemers, waterschappen en maatschappelijke organisaties. Het is een

alleen over voeding, maar ook over hoe

erkenning voor de positie die Regio Zwolle inneemt in de sociaaleconomische structuur

wij ons tot elkaar verhouden, hoe wij ons

van Nederland”. De Regio Deal wordt in de periode tot najaar 2020 gezamenlijk uitgewerkt

landschap inrichten en hoe wij antwoorden

met de samenwerkende partijen uit Regio Zwolle, het ministerie van Landbouw, Natuur en

vinden op klimaatverandering.

Voedselkwaliteit en andere vakdepartementen.

DATABASE LOKALE ONDERNEMERS
Vaak zijn er nog klachten te horen over

Vanwege de Aanbestedingswet kunnen

Database Lokale Ondernemers. Registreert

de aanbestedingen van de gemeente.

lokale ondernemers geen voorkeurspositie

u zich als lokale ondernemer in de data-

Gelijkertijd blijken betreffende klagers

krijgen voor opdrachten die de gemeente

base, dan kan de gemeente hier aanspraak

zich niet aangemeld te hebben bij de

aanbesteedt. Wel is er voor lokale onderne-

op maken, binnen de mogelijkheden die de

Database lokale ondernemers. De

mers de mogelijkheid om interesse kenbaar

Aanbestedingswet biedt. Per opdracht

gemeente Dronten wil bij aanbeste-

te maken in opdrachten van de gemeente.

bekijkt de gemeente dan hoe lokale

dingen zoveel mogelijk lokale onder-

Om beter inzicht te krijgen in de lokale

ondernemers kunnen worden betrokken. De

nemers betrekken. Hiervoor is de

ondernemers die op basis van objectieve

Database Lokale Ondernemers vindt u op

Database Lokale Ondernemers

gronden gevraagd kunnen worden voor het

gelanceerd.

uitvoeren van dergelijke opdrachten is er de
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www.dronten.nl/DLO.

De
Jong
&
Laan
De Jong & Laan
Ondernemende
Ondernemende
accountants.
accountants.

www.jonglaan.nl
www.jonglaan.nl
Wij gaan verhuizen! Hoewel ons adres vanaf 1 november verandert,
blijft ons dienstenaanbod hetzelfde. Wij staan graag voor u klaar aan
Wij gaan verhuizen! Hoewel ons adres vanaf 1 november verandert,
de Eskimolaan 9, 8252 AS Dronten.
blijft ons dienstenaanbod hetzelfde. Wij staan graag voor u klaar aan
de Eskimolaan 9, 8252 AS Dronten.

Ondernemende Accountants
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

