
JAARGANG 27 NUMMER 2  |  JUNI 2020

ZAKELIJK MAGAZINE VOOR ALLE ONDERNEMERS IN DRONTEN, BIDDINGHUIZEN EN SWIFTERBANT

50 JAAR HEDIBOUW

Ster Hygiëne: Liters hygiëne uit een tab van een paar gram  |  Portret Flevotrade
Achtergrond Delvry  |  Gastcolumn Jean Paul Gebben  |  Binnenkijken bij La Mesa  
Dossier Rabobank Flevoland  |  OVDD: meer dan ooit belangen behartigen
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De Jong & Laan
Ondernemende 
accountants.

www.jonglaan.nl

Ondernemende Accountants

Wij gaan verhuizen! Hoewel ons adres vanaf 1 november verandert, 
blijft ons dienstenaanbod hetzelfde. Wij staan graag voor u klaar aan 
de Eskimolaan 9, 8252 AS Dronten.
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Donker Groen heeft een allesomvattende 

aanpak: we adviseren, ontwerpen, leggen 

aan en onderhouden. Groen zit in ons hart.

Totale
ontzorging.

Bel Martin voor

een afspraak op

(0320) 292 600

Sparren over jouw
onderneming?
Wij staan ook nu voor je klaar!
Een persoonlijk gesprek over jouw onderneming met
een van onze accountmanagers bedrijven, via video of
telefoon. Makkelijk vanuit huis, wanneer het jou uitkomt.

Wij maken ons sterk voor
ondernemers in de regio



VOORWOORD

REAGEREN?  MARTIEN@OVDD.NL

Begin van het jaar zag het er voor de 
BV Nederland goed uit. Ook in 2020 zou 
de economische groei doorzetten. Het 
‘economisch zonnetje’ scheen uitbundig. 
Nu, 3 maanden na het begin van de 
coronacrisis, ziet de wereld er heel 
anders uit. Mensen in de zorg en andere 
vitale beroepen hebben de afgelopen 
maanden onder hoogspanning gewerkt 
om de enorme toestroom van COVID-19 
patiënten te kunnen verwerken. 
Ondernemers in vele sectoren zijn hard 
getroffen door volledige of gedeeltelijke 
sluiting van hun bedrijf. Export is vrijwel 
stil komen te liggen en vele werkne-
mers hebben hun baan verloren of zijn 
onzeker over hun inkomenssituatie.

Inmiddels worden de maatregelen 
enigszins versoepeld, maar de restricties 
van de 1,5 meter samenleving zullen nog 
lange tijd voelbaar zijn voor iedereen. 
Deze last zullen we samen moeten 
dragen. Solidariteit zal de komende 
maanden en jaren bepalend zijn voor 
hoe we uit deze crisis tevoorschijn 
komen. Ook op regionaal en lokaal 
niveau is het belangrijk de samenwer-
kring en daarmee de solidariteit te 
vergroten.

MARTIEN HERMANS
VOORZITTER OVDD

Uw ondernemersvereniging zal daarin 
de verbindende schakel zijn. Dat waren 
we al en de komende periode zullen we 
daar versterkt op in zetten. De afgelopen 
periode hebben we u met name geïnfor-
meerd over alle maatregelen, regelingen 
en ontwikkelingen rondom de corona-
crisis. Ook zijn we in contact geweest 
met de gemeente en hebben we een 
aantal praktische voorstellen gedaan om 

ruimte te geven voor ondernemers. Van 
het openstellen van het Meerpaalplein 
voor terrassen tot aan het aangeven van 
looproutes in het centrumgebied. Ook 
hebben we voorgesteld om samen met 
de gemeente een taskforce op te zetten 
dat kan kijken naar maatwerk voor 
ondernemers en plannen kan maken 
voor de toekomst. 

Op regionaal niveau, Flevoland, 
Noordoostpolder en Urk, zijn op initia-
tief van de OVDD de voorzitters van de 
bedrijfskringen en een vertegenwoor-
diger van VNO-NCW een aantal keren 
bij elkaar geweest. Op dit moment 

wordt gewerkt aan een ‘position paper’ 
vanuit de gezamenlijke bedrijfskringen. 
Rondom het thema ‘ruimte’ werken we 
aan een visie voor onze provincie. Deze 
visie wordt gebruikt als leidraad voor de 
belangenbehartiging van ondernemers 
in de provincie Flevoland van Den Haag 
tot Dronten. Ook hier geldt dat samen-

Beste ondernemers,

“Solidariteit zal de komende maanden 
en jaren bepalend zijn voor hoe we uit 
deze crisis tevoorschijn komen.”

werking en solidariteit een gezonde 
basis zullen vormen voor een zonnige 
toekomst. 

Namens het bestuur wens ik u een 
mooie 1,5 meter zomer.
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VAN DE 
BESTUURSTAFEL
Sinds het verschijnen van de vorige editie van Handel & Wandel 

is er door de corona-maatregelen veel veranderd ten opzichte 

van andere jaren. Zo hebben wij al onze events tot en met 

eind juni afgelast en het Zomerfeest verplaatst naar 8 juli 

(zie verderop voor meer informatie). Het is vreemd om u als 

ondernemer niet met regelmaat te ontmoeten. We hebben er 

vertrouwen in dat we dit weer vorm kunnen gaan geven.

BESTUURSWISSELINGEN  Zoals we in de vorige editie meldden, 
zal onze voorzitter, Martien Hermans, wegens verhuizing tijdens 
de najaarsvergadering terugtreden als voorzitter. De vacature met 
profielschets vindt u op de website onder het kopje “over OVDD”. 
Oud-bestuurder Peter Dekker en bestuurslid Harry de Jong voeren 
de gesprekken. Naast een nieuwe voorzitter is het bestuur ook op 
zoek naar een opvolger voor secretaris Hans Douma, die ook in 
de najaarsvergadering aftreedt. En om alvast nog verder vooruit te 
kijken: met ingang van mei 2021 zoeken we een nieuwe penning-
meester, dan heeft Sieberen Sybesma, onze huidige penning-
meester, er twee termijnen in het bestuur opzitten. Wilt u meer weten 

over de vacatures? Bent u of kent u een geschikte kandidaat voor 

het bestuur? Neem dan contact op met onze verenigingsmanager, 

Tineke Stuifzand, via info@ovdd.nl.

VISIEDOCUMENT  Door de veranderingen vanwege de corona-
crisis is ook onze avond met gastspreker Hans Biesheuvel niet door-
gegaan. Achter de schermen werkt het bestuur echter wel door aan 
het visiedocument dat we op een later moment met u delen.

OVDD TIJDENS CORONA  Het bestuur van OVDD heeft tijdens de 
afgelopen maanden geprobeerd om steeds de actualiteit rondom 
corona te volgen en u als ondernemer te informeren. Dit hebben 

NIEUWS VAN DE REDACTIE

Op de agenda
JULI
2 jul OVDD Bestuursvergadering
2 jul OVDD overlegt met wethouder
8 jul OVDD Zomerfeest

AUGUSTUS
6 aug OVDD Bestuursvergadering

SEPTEMBER
3 sep OVDD activiteit
3 sep OVDD Bestuursvergadering
3 sep OVDD overlegt met wethouder
16 sep Ondernemersacademie
22 sep OVDD Vierde Dinsdag Event

we onder meer gedaan via de gezamenlijke nieuwsbrief van OVDD, 
Gemeente Dronten, LTO Noord en Stichting DOES. Daarnaast is 
er middels een belactie van het bestuur en de verenigingsmanager  
met diverse leden contact opgenomen. Wat we terug hoorden:
• Op moment van bellen ging het goed, maar op langere termijn 
 worden er (financiële) problemen verwacht vanwege de corona.
•  Een aantal ondernemers heeft beroep gedaan op de regelingen 
 van de overheid.
• Een aantal geeft aan het drukker te hebben gekregen omdat er  
 vraag is naar hun expertise.
•  Er zijn zorgen over gezondheid van medewerkers en familieleden.
• Bij een deel van de ondernemers is de omzet gedaald tot bijna 0.

Naast dat er vanuit OVDD gebeld is, heeft een aantal ondernemers 
ook zelf contact opgenomen. De ondernemers die wij gesproken 
hebben waarderen het contact vanuit OVDD. Wij horen graag 

wanneer wij iets voor u kunnen betekenen. Heeft u vragen, 

suggesties of opmerkingen voor het bestuur? Laat het ons 

weten via info@ovdd.nl.

VERKIEZING ONDERNEMING VAN HET JAAR 2020 
Ondernemingen voordragen voor de Verkiezing Onderneming van 
het Jaar kan vanaf 1 juli as. via onze website. Ook dit jaar zijn er 
drie categorieën: TOP Onderneming van het Jaar, Detaillist van het 
Jaar en Talent van het Jaar. Wie draagt u voor als opvolger van KeJe 
Horren & Raamdecoratie, FRIS. Conceptstore en Bureau LWPC?

ZOMERFEEST OP 8 JULI AS. BIJ AT SEA 
Omdat per 1 juli de regelingen met betrekking tot 

events veranderen heeft het OVDD-bestuur besloten het 

Zomerfeest te verplaatsen van eind juni naar 8 juli. Bij 

At Sea hebben we een prachtige locatie hiervoor 

gevonden: Buiten, aan het water, met voldoende ruimte. 

Hoeveel gasten er kunnen komen, is op moment van 

schrijven nog niet vastgelegd. We volgen hierin de richt-

lijnen van het RIVM en de lokale overheid. Alle actuele 

informatie (over o.m. aanmelden en tijden) wordt gedeeld 

in onze nieuwsbrief, via de website en via onze sociale 

media. We hopen u te ontmoeten bij At Sea!
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Tegemoetkoming 
Vaste Lasten mkb

Nieuwe leden OVDD
DRONTEN
Trend bv
Abdurrahman Ozer

Marco Spelten Bedrijfsfotografie
Marco Spelten

BIDDINGHUIZEN
Home & Window Lifestyle 
Geurt van de Hoorn

NIEUWS VAN DE REDACTIE

De regeling Tegemoetkoming Vast Lasten mkb (TVL) geldt 
voor de periode 1 juni t/m 31 augustus en is voor bedrijven 
die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de 
coronacrisis.

WAARUIT BESTAAT DE TEGEMOETKOMING 

VASTE LASTEN? Deze tegemoetkoming helpt mkb-bedrijven 
(met maximaal 250 werknemers) bij het betalen van hun vaste 
lasten. Het gaat hierbij om vaste kosten die steeds doorlopen, 
zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecon-
tracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die 
worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel 
Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). De tegemoet-
koming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het 
omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van 
dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. 
De exacte berekening per sector wordt nog uitgewerkt. Een 
bedrijf krijgt maximaal € 20.000 per drie maanden.

AANVRAGEN TVL GEBEURT BIJ RVO Aanvragen kan 
vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO). De exacte datum wordt nog bekendge-
maakt.

VOOR WIE IS DE TEGEMOETKOMING VASTE LASTEN 

BEDOELD? De regeling is specifiek gericht op mkb onderne-
mers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daar-
door in de problemen komen met het betalen van hun vaste 
lasten. Ondernemers die voor de TOGS regeling in aanmer-
king kwamen, kunnen ook gebruik maken van de TVL. Deze 
sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. De 
horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, 
kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen 
hier ook onder.  Bron: www.rijksoverheid.nl | www.rvo.nl

De impact van de coronamaatregelen raakt veel ondernemers en 
onze arbeidsmarkt. Werkgevers geven aan dat het mogelijk maken 
om te investeren in mensen juist nu van belang is. De verwachting 
is dat hiermee een extra behoefte ontstaat voor om- en herscholing. 
Het Ontwikkelfonds van de Regio Zwolle, waarin ook gemeente 
Dronten investeert, biedt hier mogelijkheden voor en verruimt de 
voorwaarden voor het aanvragen van een scholingsbudget. Hiermee 
wordt het fonds niet alleen toegankelijk voor ondernemers, maar 
ook voor werknemers en werkzoekenden. 

GUNSTIGE VOORWAARDEN Het is al mogelijk voor werkgevers 
om een aanvraag in te dienen bij het Ontwikkelfonds voor maxi-
maal 25.000 euro (max 5.000 euro per werknemer). Hierbij wordt 
een cofinanciering van 50% gevraagd van de werknemers. Het 
Ontwikkelfonds wordt vanwege de crisisperiode vanaf 1 juni nu ook 
opengesteld voor aanvragen van werknemers en werkzoekenden uit 
de Regio Zwolle. Dit houdt in dat ook zij een (om-)scholingsbudget 
kunnen aanvragen bij het Ontwikkelfonds voor maximaal € 5.000 
(zonder cofinanciering). Een loopbaancoach van het Leerwerkloket 
van de Regio Zwolle zal werknemers en werkzoekenden desge-
wenst bij staan bij de keuze voor een geschikte opleiding.

Ontwikkelfonds Regio Zwolle 
vanaf 1 juni beschikbaar voor 
bredere doelgroep 

OPROEP AAN ONDERNEMERS, WERKNEMERS EN 

WERKZOEKENDEN  Gemeente Dronten gaat het Ontwikkelfonds 
actief onder de aandacht brengen. Wethouder Irene Korting: “We 
vinden het belangrijk om ondernemers te helpen waar mogelijk. 
Scholing van personeel kan, juist in deze tijd, wenselijk of zelfs 
urgent zijn. Het Ontwikkelfonds van de Regio Zwolle biedt hier 
goede mogelijkheden voor. We gaan deze scholingsmogelijkheid 
daarom actief onder de aandacht brengen van onze ondernemers, 
werknemers en werkzoekenden en waar nodig helpen bij een 
aanvraag voor het Ontwikkelfonds”. Daarnaast wordt ook gekeken 
naar de lange termijn: na de zomervakantie wordt, samen met 
ondernemers en onderwijs, een actieplan opgesteld dat gericht is op 
flexibiliseren van de arbeidsmarkt.

Meer informatie over het Ontwikkelfonds is te vinden op 

www.upgradejezelfregiozwolle.nl of neem contact op met 

Atty Aalberts, gemeente Dronten: a.aalberts@dronten.nl. 
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HEDIBOUW COVER STORY

Op en top 
familiebedrijf

sterke troef
Dit jaar viert HediBouw - met aan het roer Jeroen Hetsen - 

het vijftigjarig bestaan. ‘Onze projecten zijn meer 
uitgesproken dan ooit tevoren.’
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De beginjaren van bouwbedrijf Hedi 
zijn succesvol, binnen zeven jaar hebben 
Hetsen en Dierkes maar liefst veertig 
mensen in dienst. De naamsbekendheid 
groeit snel en met name de agrarisch 
ondernemers in Oostelijk en Zuidelijk 
Flevoland weten Hedi goed te vinden. 
Maar aan de top keert het tij wanneer 
Dierkes ziek wordt en onverhoopt terug 
moet treden, Hetsen gaat alleen verder. 
“Eigenlijk doen we nog steeds hetzelfde 
als waar mijn vader vijftig jaar geleden 
voor stond: duurzaam bouwen, met oog 
voor de wensen van onze klanten en ver-
rassende oplossingen vinden voor elke 
uitdaging in de bouw”, vertelt directeur 
en eigenaar Jeroen Hetsen. 
 
Veel van mijn vader geleerd

“Ik ben opgeleid als timmerman en in 
1997 bij HediBouw gaan werken. Twee 
jaar later heb ik een uitstapje gemaakt 
naar het buitenland en meegewerkt aan 
de bouw van een weeshuis in Honduras. 
Daar heb ik mijn huidige vrouw leren 
kennen en samen hebben we de zorg 
voor onze drie kinderen. In 2000 ben ik 
bij HediBouw verder gegaan als ver-
koopadviseur en heb ik dertien jaar met 
mijn vader samengewerkt. Richting zijn 
pensioengerechtigde leeftijd probeerde 
hij langzaam het werk af te bouwen door 
elk jaar één dag minder te gaan werken. 
Dat deed hij tot twee dagen per week, 
want één dag per week stelde natuur-
lijk niets voor. Toen hij eenmaal 65 jaar 
werd, heeft hij dit systeem nog weten te 
rekken tot zijn 67e. Ik heb veel van mijn 

HEDIBOUW COVER STORY

vader geleerd, onze karakters lijken ook 
sterk op elkaar; we zijn rustig, creatief en 
denken altijd in oplossingen. Toen mijn 
vader was gestopt, heb ik nog een aantal 
jaren samen met mijn broer Paul het 
bedrijf gerund. Sinds afgelopen januari 
is hij iets anders gaan doen en heb ik een 
nieuw managementteam gevormd.” 
 
Van badkamer tot horecapand

Bij de start van het bedrijf bouwt Hedi 
veel landbouwschuren, in de loop van de 
tijd zijn daar de bedrijfshallen met kan-
toren en de luxe vrijstaande woningen 
bijgekomen. “De afgelopen jaren 
hebben we honderden projecten mogen 
renoveren, bouwen en begeleiden. Van 
dakkapellen tot bewaarschuren voor 
agrarische producten en van badkamers 
tot bedrijfspanden, winkels en kantoren. 
Het meedenken met de klant, je eigen 
creativiteit inbrengen en het uitdokteren 
van nieuwbouw methodes spreken mij 
het meest aan. Dat zie je terug in onze 
nieuwste projecten, we willen baanbre-
kend zijn en het verschil maken voor 
onze klanten.”

Statement maken

“Als ik terugblik op onze opdrachten, 
denk ik aan de Redepassage in winkel-
centrum Suydersee. De winkelgevels 
hebben we gelijkgetrokken en dezelfde 
uitstraling gegeven. Ook is een glazen 
koepel toegevoegd. Met deze vorm-
geving hebben we dit deel van het 
stadshart echt op de kaart weten te 
zetten. En wat te denken van het pand 

TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

van HK Living aan de Dieze in Dronten-
west. De hal was een grote bouwmarkt 
en met de nieuwe betonnen gevel 
waarop levensgroot het logo prijkt, 
hebben we echt een statement gemaakt. 
Ook ons project woonschuren aan de 
Wisentoever in Dronten is opvallend 
te noemen én controversieel. Dit is een 
project waarbij gezamenlijkheid van de 
bewoners een grote rol speelt, zij delen 
de buitenruimtes. Een bewoner heeft de 
woonschuur als werkplaats ingericht, 
echt gaaf om hier binnen te komen. 
Sinds kort mag HediBouw de nieuwe 
woning van mijn broer, een echte jaren 
tachtig villa, renoveren. Het is spannend 
om de oorsprong te bewaren en toch te 
moderniseren.”
 
Opvolgers

Anno 2020 werken nog altijd tegen de 
vijfendertig medewerkers bij HediBouw. 
“Sommige mensen werken hier al 
veertig jaar en zijn verweven met het 
bedrijf. We krijgen altijd te horen dat het 
werk uitdagend is, dat de reistijd kort 
is – we werken in een straal van veertig 
kilometer – en dat medewerkers het op 
prijs stellen dat zij op de werkvloer hun 
eigen ideeën mogen inbrengen én uit-
voeren. Samen maken we de cultuur van 
dit ultieme familiebedrijf. Mijn beide 
zoons studeren bouwkunde en hebben 
hier in de zomer al een bijbaantje, dan 
mogen ze de keet schilderen. Wie weet 
heb ik straks twee bedrijfsopvolgers en 
pak ik het afbouwen later net zo aan als 
mijn eigen vader.” 

Ze rijden al jaren met hun bestelbussen naar de 
mooiste bouwprojecten in de polder; de vakmensen 
van HediBouw uit Biddinghuizen. In het voorjaar van 
1970 richt Peter Hetsen samen met Gerrit Dierkes 
het bouwbedrijf op. De werkplaats is gevestigd in 
een schuur van opa Kerremans aan de Colijnweg in 
Dronten. In augustus van datzelfde jaar nemen ze 
bouwbedrijf Mulder uit Biddinghuizen over en zetten 
het bedrijf voort aan de Havenweg. In de jaren 
negentig vestigt HediBouw zich aan de Noorderbaan 
in Biddinghuizen. 
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VANUIT ONS GEMEENTEHUIS

Daar staan ze dan: vier kleurige spuitflacons met schoonmaakmiddelen. Blauw, rood, 

geel en groen. Ofwel ontvetter, sanitair, allesreiniger en glas & interieur. Heerlijk geurend, 

goed ogend in een stevige fles, voorzien van het merk Blinky en afkomstig van een bedrijf 

in Dronten: Ster Hygiëne. En in ontwikkeling: een desinfectant in witte fles.

“Liters hygiëne uit
  een tab van paar gram”

Kersvers, brand new en amper op de markt: een desinfec-

tant zal in deze coronatijd een echte klapper zijn. Gerco 
Thomas helpt ons al snel uit de droom. “Helaas. Dat is nu net het 
enige product dat nog niet voor alle certificaten is goedgekeurd. 
Hadden we maar... niemand zag die coronacrisis aankomen. Maar 
voor straks, dan hebben we het: anti-bacterieel en virusdodend 
volgens de hoogste eisen!” 

Toch staat de desinfectant al in het rijtje producten. “Omdat 
dit de producten zijn waar we gelijkertijd mee zijn begonnen, van 
corona hadden we toen nog niet gehoord. De ontwikkeling van 
deze producten is gevoed door de verhalen van de plastic soep, 
Arbo eisen voor onder andere de schoonmaak en door het milieu. 
Zo is één pallet aan tabs genoeg om vijf vrachtwagens aan gevulde 
flessen te kunnen vervangen.’’

Het klinkt naar het bekende verhaal: ecologisch, volledig 

afbreekbaar, milieuvriendelijk. Gian Muus, key accountma-
nager: “En veel meer. Het zijn namelijk geen vloeistoffen meer. Het 
zijn eco-tabs. Dat is de kracht van deze producten.” Gerco: “CO2 
reductie, stikstofvermindering, minder opslagruimte, geen lekbakken 
meer, minder transport, minder recycling en nog minder afval. Blinky 
is een tab die je in de fles stopt, 650 ml water er bij en je krijgt een 
helder fris schoonmaakmiddel. Op? Dan hervul je de fles met een 
nieuwe 100% oplosbare tab en water. Pas na zo’n 500 keer zul je de 
fles of eigenlijk de vernevelaar moeten vervangen.”

Er valt een korte stilte. Zo simpel? Gian: “Als we het zo vertellen 
wel ja, maar we zijn heel lang bezig geweest. Het proces om van een 
vloeistof poeder te maken valt nogal tegen. We dachten er menig-
maal te zijn en dan werd het of stof, of zo hard als beton. Er komt 
echt wel wat bij kijken. Het productieproces neemt een lange tijd in 
beslag. En vervolgens moet het poeder na de toevoeging van water 
weer resulteren in een vloeistof met de originele eigenschappen. En 
als je het poeder hebt, dan ben je er nog niet. Er moet een volledig 
oplosbaar zakje (op zetmeelbasis) om, zoals bij vaatwastabletten. 
In eerste instantie gingen we namelijk uit van een tablet, maar in 
de praktijk werkt dat niet omdat het volledig oplossen te veel tijd 
in beslag neemt. Maar nu ligt er een totale eco-productlijn, zonder 
ecologisch onverantwoorde grondstoffen, zonder overbodig afval, 
met herbruikbare degelijke (spuit)flessen,” vertelt Gerco. De voor-
delen zijn legio, daar wordt iedere afvalhater minstens zo enthou-

TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

“Eén pallet in plaats 
van vijf vrachtwagens’’
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siast van als Gerco en Gian. De producten (verpakt per 20 tabs) 
nemen minder ruimte in beslag, hoeven niet in afgesloten kluizen of 
boven lekbakken te worden opgeslagen, zijn licht in gewicht (geen 
jerrycans of vaten) en eenvoudig in gebruik (dankzij kleuren en 
nummers goed herkenbaar). Het is tevens ook meteen een schoon-
maakconcept. Zo is een kilo aan tabs goed voor 200 fl essen. “Er is 
maar één randvoorwaarde: Ze moeten droog worden opgeslagen.”

Met Blinky is begonnen in de sector housekeeping, een voor 
Ster Hygiëne bekende markt. De volgende stap wordt - naast het 
omzetten van meer schoonmaakmiddelen - volgens Gian Muus 
gezet richting automotive, te denken valt dan aan bijvoorbeeld 
ruitensproeiervloeistof. “En we buigen ons over geurlijnen, verschil-
lende culturen vragen verschillende geuren.” Gerco: “Ook groot-
verpakkingen volgen, bijvoorbeeld grote tabs voor schrobzuigma-
chines.”

In je enthousiasme vergeten jullie vast nog wat. “Vast! We zijn 
er voor handelaren en als fi rma’s hun eigen merk er op willen hebben 
kan dat al vanaf een paar honderd kilo. We zoeken landendealers 
voor Europa of eigenlijk wereldwijd, zijn bezig met subsidiestromen 
voor innovatieve ontwikkelingen en inmiddels begonnen met de 
promotie van dit concept. Nu vermarkten. En verder zijn we gewoon 
vreselijk blij met dit mooie product. Oh ja, voor sanitair hebben we 
ook al een gel en is de spuitfl es in de maak.”

Onlangs is – in het kader van de Dag van de 

Ondernemer - ook een delegatie van de gemeente 

Dronten op bezoek geweest bij Ster Hygiëne. 

Wethouder Irene Korting toonde zich daarbij 

zeer enthousiast over de enorme innovatieve 

ontwikkelingen binnen het bedrijf.

Onlangs is – in het kader van de Dag van de 

Ondernemer - ook een delegatie van de gemeente 

Dronten op bezoek geweest bij Ster Hygiëne. 

Wethouder Irene Korting toonde zich daarbij 

zeer enthousiast over de enorme innovatieve 

ontwikkelingen binnen het bedrijf.

VANUIT ONS GEMEENTEHUIS
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PORTRET FLEVOTRADE

Het speelt zich vooral af achter de schermen, 
maar FlevoTrade Dronten BV ondergaat de 
laatste twee jaar een enorme progressie in 
haar productaanbod. Volgens Piet van Liere 
vooral een gevolg van het verhandelen van 
‘branded’ foodproducten.

Branded Food 
geeft FlevoTrade 
toekomst

TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Natuurlijk heeft ook FlevoTrade last van de corona-
crisis. “Maar in welke mate is de vraag. Inschatten is 
heel moeilijk, niemand heeft dit eerder meegemaakt. 
En op internationaal niveau is het helemaal lastig 
om enig inzicht te krijgen.” Piet van Liere laat het 
maar op zich afkomen. “Een groot aantal handelsaf-
spraken dateert van voor het coronaverhaal en gaat 
over leveringen vanaf juli/augustus. Het kan best 
zijn dat we daar dus weinig hinder van ondervinden. 
Maar als bijvoorbeeld het containervervoer en de 
grote zeescheepvaart lang stil blijven liggen, dan 
krijgen we echt wel een probleem.”

Dutch taste

FlevoTrade BV is een ‘Worldwide food trader, 
spreading the Dutch taste over the World’, zoals 
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PORTRET FLEVOTRADE

ze zelf zeggen. Voortgekomen uit een 
oer-Hollands boerenbedrijf. Het was 
namelijk de familie Van Liere die in 
1970 besloot het Zeeuwse voor het 
Flevolandse te verruilen. Midden jaren 
80 resulteerde dat in een grootschalige 
boerderij, gespecialiseerd in het telen 
van uien. 

In 1995 werden de activiteiten verbreed 
met een sorteer- en verpakstation voor 
uien. In 2004 werd de directe export 
van uien, aardappelen en peen in gang 
gezet (FlevoTrade). Anno 2016 werden de 
eerste branded foodproducten geïntro-
duceerd, naast de brand van uien, aard-
appelen en peen en werd het sorteer- en 
verpakstation uitgebreid naar 27.000 
vierkante meter.

Vraag bepaalt groei

“We zijn meegegroeid met de vraag uit 
het buitenland. Eerst waren het uien, 
toen aardappelen, toen peen en onder-
tussen zo’n veertig branded producten.”
Een kleine opsomming: tomatensaus, 
sardines, diverse sappen, kaas, fruit-
cocktail, geroosterde pinda’s, margarine, 
zonnebloemolie, erwten, frites, kool, 
knoflook, melkpoeder, thee en jam.
“Een deel is non-fresh; ingeblikt of 
gebotteld. Voor het totale productaanbod 
doen we aan wereldwijde sourcing, deels 
Flevoland, Nederland en Europa, maar 
ook China of Amerika. Afhankelijk van 
de vraag, maar voor ons vooral om conti-
nuïteit, kwaliteit en een gunstige prijs te 
kunnen waarborgen.”

Duikvlucht

“Wij doken qua bedrijvigheid al vroeg 
mee in de coranacrisis. China ging dicht 
en dat had snel gevolgen. Ondertussen 
loopt het weer, maar het heeft toch twee 
maanden stilgestaan. Dat halen we 
niet meer in, dat zie je niet aankomen. 
Je kunt er niets aan doen, het over-
komt je. Daar kan je moeilijk over doen, 
maar het is een feit en je moet verder. 
De gevolgen voor ons zijn slechts één 

hele sterke marketingafdeling die goed 
is in het maken van een eigen merk. En 
onze eigen kwaliteitsdienst kent de ach-
tergronden, de teler, de percelen en de 
bestemming. Dat is uiterst waardevol. 

Daarnaast is er natuurlijk een onafhan-
kelijke controle op de producten, maar 
hoe ook: We willen en moeten altijd 
kwaliteit leveren, met een juiste prijs/
kwaliteit verhouding. Leveren wat de 
klant wil, dus het juiste perceel uien 
in de juiste kwaliteit naar de juiste 
bestemming.” Voorbeeld daarvan zijn 
de leveranties aan Indonesië. Voor die 
markt moet FlevoTrade aan gigantische 
kwaliteitseisen voldoen. “De producten 
zitten dan lang in een container en ook 
al zijn die containers technisch heel 
goed, er is toch kwaliteitsverlies. En dat 
moet je zover mogelijk indammen.”

“Het echte probleem zijn de 
bevolkingsgroepen in arme landen die 

nu zonder voedsel komen te zitten”

aspect. Wij leveren in andere delen van 
de wereld voedsel. En dat kunnen we nu 
niet leveren. Dat is het echte probleem: 
bevolkingsgroepen - met name in arme 
landen - die zonder voedsel komen te 
zitten.”

Los van het uienbedrijf

Nog even terug naar de oorsprong: uien. 
“FlevoTrade is voortgekomen uit het boe-
renbedrijf van onze ouders, wij danken 
ons bestaan aan uien en later aardap-
pelen en peen. Maar de laatste jaren is 
het aandeel (branded) foodproducten 
enorm toegenomen. En dan gaat je 
bedrijf anders in elkaar zitten, daarom is 
in 2016 besloten de bedrijven te verzelf-
standigen, mijn broer heeft de agrari-
sche tak onder zich genomen en ik doe 
FlevoTrade. Op deze manier is de kennis 
en kunde in beide bedrijven gewaar-
borgd. Bij ons is dat heel belangrijk voor 
de productontwikkeling. We hebben een 
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ACHTERGROND DELVRY

“Delvry wil bezorgservice 
worden voor dágelijkse 
boodschappen”

André Aasman:
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ACHTERGROND DELVRY

De eerste bestellingen kwamen weliswaar met horten en stoten tot stand, maar uiteindelijk 

bereikten wél alle producten de plek van bestemming. Met de komst van Delvry, de bezorgser-

vice van verse producten uit de polder, kreeg initiatiefnemer André Aasman – ook eigenaar bij 

Aardappelschilbedrijf Nederland – een nieuw soort energie: “Hoe gek het ook klinkt, maar deze 

rare coronatijd heeft me absoluut iets nieuws gebracht. Ik vind dit minstens zo leuk of leuker dan 

aardappelen.”

TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Hoe is Delvry ontstaan?

“Bij ons op de Golfresidentie wonen 
best veel mensen in de risicogroep. Toen 
Covid-19 net was uitgebroken, heeft de 
groep sociaal van de Golfresidentie een 
aantal supermarkten in Dronten benaderd 
of zij iets voor deze mensen kon betekenen 
door middel van een regionale bezorg-
service. We kregen nul op het rekest. Op 
een zondagmiddag staken wij de koppen 
bij elkaar: Zouden we zelf iets kunnen 
opzetten, voor de plaatselijke consument 
en voor de lokale ondernemer? We gingen 
brainstormen en rondbellen en al snel 
hadden we twaalf plaatselijke ondernemers 
gevonden die ieder zes producten mochten 
inbrengen. Ook benaderden we lokale 
bedrijven aan de maakkant, zoals een foto-
graaf, een vormgever, een reclamecentrum, 
noem maar op. Je gelooft het niet, maar 
door corona waren mensen gewilliger en 
binnen anderhalve week hadden we delvry.
nl in de benen. Dat was het weekend na 
Pasen.”

Was Delvry direct een succes?

“Woensdag 15 april gingen we om 13.00 
uur live en binnen vijf minuten kwamen 
de eerste online bestellingen binnen. We 
vielen echt over elkaar heen! Het inpakken, 
de routes bepalen, het rijden, we hadden 
geen idee. De eerste dagen konden 
klanten tot 19.00 uur bestellen, dan zouden 
de producten de volgende dag worden 
bezorgd. Het gevolg was dat we elke 
nacht tot soms wel 01.30 uur bezig waren 
met orderpicken. Nu bestellen klanten tot 
17.00 uur en gaan we de volgende dag om 
12.00 uur rijden. Inmiddels kun je bij Delvry 
kiezen uit zo’n tweehonderd verschil-

lende producten van ruim dertig regionale 
bedrijven. We bezorgen in heel Flevoland, 
Kampen en Zwolle. Het loopt boven 
verwachting. In zo’n gekke tijd ontstaan 
mooie samenwerkingen: mijn zoon en zijn 
vrienden zijn van de bank gekomen en heb 
ik aan het werk gezet. Zij houden nu met 
de grootste toewijding de website bij, het 
gamen is verleden tijd.”

Hoe realiseer je continuïteit?

“Door het sluiten van de horeca viel 
negentig procent van de omzet van het 
aardappelschilbedrijf weg. We liepen 
scheuren op en die zijn niet zomaar 
gerepareerd. Intussen had ik wel mensen, 
bedrijfsruimte en koelauto’s ter beschikking. 
Zo kon Delvry een vliegende start maken. 
De initiatieffase is nu voorbij, we werken 
momenteel aan stabilisatie en uitbreiding. 
Onze inschatting is dat consumenten niet 
alleen geïnteresseerd zijn in lokale bood-
schappen, maar ook in cola, sinas, pinda-
kaas en hagelslag. We zijn in gesprek met 
een aantal grootgrutters om dit via white 

label te realiseren. Onze nieuwe doelstelling 
is om dé boodschappenservice voor de 
dagelijkse boodschappen te worden. Delvry 
heeft me in het begin echt wel hoofdbre-
kens bezorgd. Maar ik heb liever slapeloze 
nachten om iets groots en vernieuwends te 
organiseren dan om ‘hoe kom ik van mijn 
producten af’. Wanneer we boven verwach-
ting blijven draaien, dan droom ik: ‘Als we 
consumenten kunnen beleveren, waarom 
dan de horeca niet?’.

André Aasman
André Aasman is sinds 1995 met zijn vader 
eigenaar bij Aardappelschilbedrijf Nederland 
aan de Staalwijk 120 in Dronten. Hij is van 
huis uit tekenaar en werkte tot die tijd bij 
verschillende architectenbureaus. André is 
geboren en opgegroeid in Dronten en ook 
eigenaar van Bente Uitzendbureau.

Profiel
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Bel ons voor een afspraakLeyten & Van der Linde
Martien van Arendonk

Wim de Bekker

Pieter Doelman

Niek Doelman

Albert de Koning

0651 - 296 305

0630 - 314 739

0636 - 483 770

0653 - 641 001

0653 - 221 088

De Oude IJssel 11A

8253 PV  Dronten

0321 - 388790

info@leyten-vdlinde.nl

www.leyten-vdlinde.nl

“ FLEVOLAND IS 
 ONZE UITDAGING”

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

www.leyten-vdlinde.nl www.koningwitzier.nl

De professionele studio voor:

• Reclamefotografie
• Bedrijfsreportages
• Persfotografie
• Videoproducties

www.fotostudiowierd.nl

De voordelen van lid worden

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

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

ONDERNEMERSVERENIGING DE DRIEHOEK



SOCIAAL
ECONOMISCHE

Agenda
Via de nieuwsbrief van de Sociaal Economische Agenda 

worden activiteiten op de agenda gezet van de partners 

uit de SEA-groepen en worden de resultaten gepubliceerd 

van eerdere activiteiten. Met de uitvoering van de 

economische visie zijn zeven SEA-groepen actief om de 

relevante thema’s te borgen en de initiatieven uit de 

samenleving ruimte te geven.

De thema’s van deze SEA-groepen zijn:

Bedrijventerreinen

Vrijetijdseconomie

Ondernemersacademie

Wervingskracht

Vitale Centra

Dynamiek in de Landbouw

Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt
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MERS, WERKNEMERS EN WERKZOEKENDEN
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 DRONTERLAND.NL

Wethouder Irene Korting: “We vinden het belang-
rijk om ondernemers te helpen waar mogelijk, 
zeker in deze crisistijd. Scholing van personeel 
kan wenselijk of zelfs urgent zijn. Het Ontwik-
kelfonds van de Regio Zwolle biedt hier goede 
mogelijkheden voor en is vanwege de crisispe-
riode nu ook opengesteld voor werknemers en 
werkzoekenden uit de Regio Zwolle. We gaan 
deze scholingsmogelijkheid daarom actief onder 
de aandacht brengen van onze ondernemers, 
werknemers en werkzoekenden en waar nodig 

helpen bij een aanvraag voor het Ontwikkelfonds. 
Het (om)scholingsbudget voor ondernemers is 
maximaal 25.000 euro en voor werknemers en 
werkzoekenden maximaal 5.000 euro. 
Ook wordt er gekeken naar de lange termijn: na 
de zomervakantie wordt, samen met onderne-
mers en onderwijs, een actieplan opgesteld dat 
gericht is op � exibiliseren van de arbeidsmarkt”.

Neem voor meer informatie contact op met 
Atty Aalberts van gemeente Dronten:
a.aalberts@dronten.nl, of kijk op de website
www.upgradejezelfregiozwolle.nl.

De impact van de coronamaatregelen raakt veel ondernemers en onze arbeidsmarkt. Werkgevers geven 
aan dat het mogelijk maken om te investeren in mensen juist nu van belang is. Uit de vele gesprekken die 
we hebben gehad met ondernemers is gebleken dat er een extra behoefte ontstaat voor om- en herscholing. 
Het ontwikkelfonds van de Regio Zwolle, waarin ook Dronten investeert, biedt hier mogelijkheden voor. De voorwaarden 
voor het aanvragen van een scholingsbudget zijn per 1 juni daarom versoepeld. Hiermee is het fonds niet alleen 
toegankelijk voor ondernemers, maar ook voor werknemers en werkzoekenden.

> ONDERNEMERSACADEMIE 

16 SEPTEMBER EN 2 DECEMBER

> BUREN ONTMOETEN BUREN

(EDITIE SWIFTERBANT)

> UITVOERING RETAILVISIE

Zoals bijna iedereen hebben ook 
wij last van de corona-maatregelen. 
Dat uit zich vooral in zittingen die niet 
doorgaan. In combinatie met bezuinigingen, zoals 
hogere gri�  egelden, zit daar de bedreiging voor onze 
sector. De toekomst van onze branche is dan ook heel 
erg afhankelijk van het herstel van deze crisis en de 
bewustwording dat het wellicht anders moet.

Na de kredietcrisis hebben wij geconcludeerd dat bedrijven vaak de 
� nanciële middelen niet hadden om een advocaat in te schakelen, of 
dat men er wel van overtuigd was gelijk te krijgen maar bang was dat 
dat er bij de tegenpartij niets te halen viel. Qua kansen moeten wij als 
advocatenkantoor daarom inzetten op meer advies en begeleiding 
voordat het probleem ontstaat. Aan de voorkant advies verlenen lijkt 
misschien prijzig, maar achteraf er over procederen met de boven-
staande bedreigingen is vele malen kostbaarder.

WELLICHT MOET 
HET ANDERS

Ondanks de coronacrisis is het ons zakelijk tot op 
heden goed afgegaan. Al merken we wel dat we meer 
ons best moeten doen om de koper uit zijn schulp 
te laten kruipen, maar daar zullen we niet uniek in 
zijn. En juist nu kunnen we ons onderscheidende 
ondernemersvermogen laten zien.

GELEERD VAN 
DE VORIGE CRISIS!

Mark Hetsen
Planvisie BV, Biddinghuizen / SEA-groep Bedrijventerreinen
Initiëren en realiseren van bedrijfsverzamelgebouwen

Edwin Helmantel
Helmantel & Bügel Advocaten, Dronten / SEA-groep Ondernemersacademie
Zakelijke/Juridische dienstverlening

De kansen zitten voor ons momenteel in het uitrollen van onze con-
cepten. Niet verstijven van angst, maar juist nu kansen verzilveren. Zo 
richten we ons op regio’s die door het coronavirus minder hard ge-
tro� en zijn. In de afgelopen weken hebben we bijvoorbeeld een heel 
mooi project op de markt gebracht in het Gooi. 

Daarentegen wapenen we wij ons natuurlijk ook tegen de gevolgen 
van een mogelijk economisch reces, zoals destijds in 2008 met de 
bankencrisis. In de initiatie� ase kunnen wij nu hele goede afspraken 
maken met bijvoorbeeld gemeentes over de uitgifte. Anders dan 
voorheen is er begrip voor het inpassen van clausules in geval van 
onvoorziene situaties. 

Een leerschool van de vorige crisis is ook dat je, net als ik, niet te lang 
moet doorsukkelen op platgetreden paden. Als je business geen 
perspectief meer biedt, gooi dan op tijd het roer om.

Irene Korting, wethouder Economische Zaken gemeente Dronten
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Door de coronacrisis zijn de ondernemers in het stadscentrum hard getro� en. 
De omzet viel enorm terug, of zelfs helemaal weg zoals voor de horeca.

De voor ons volledige lockdown hebben we niet zien aankomen. Zeker de duur van de maatregelen 
was een verrassing. In de stille hoop en afgaand op de mediaberichten dat we na 3 weken wel weer zouden 
kunnen opstarten, hebben we onze energie en arbeid gestoken in grote schoonmaak- en onderhoudsklussen.

In beide sectoren waarin we actief zijn is een � inke 
daling van activiteit geweest met een aanzienlijke 
omzetdaling tot gevolg. Daarom hebben we afspraken 
gemaakt met de Belastingdienst en de banken en 
maken we gebruik van de TOZO- en NOW regeling.

Wereldwijd zie je initiatieven om naar meer 
consumptie van lokale/regionale producten over te 
gaan. Voor een sterk exporterend land als Nederland 
lijkt dit op het eerste gezicht een bedreiging. Maar als 
we ‘regionaal’ niet zien als afzet binnen de gemeente of 
provincie, maar bijvoorbeeld in een straal van 500 km, 
dan is die markt nog steeds aanzienlijk groot. 

KOOP LOKAAL
Vanuit stichting DOES zijn ondernemers geïn-
formeerd over de steunmaatregelen die er nu 
worden aangeboden. Daarnaast is de website 
www.kooplokaaldronten.nl gelanceerd en een 
marketingcampagne hieromheen opgezet 
om de inwoners in Dronten zoveel mogelijk te 
stimuleren de lokale ondernemers te blijven 

steunen. Ook is in samenwerking met het lan-
delijk onderzoeksinstituut TNO een proeftuin 
voor een bezorgdienst in winkelcentrum Suy-
dersee opgezet die tot eind juni doorloopt. 

Met de gemeente wordt nauw samengewerkt 
om het stadscentrum ook coronaproof te ma-
ken nu de maatregelen worden versoepeld. In 
goed overleg zijn bijvoorbeeld de terrassen 
ruimer opgesteld.

De uitdagingen in de retailsector waren al 
groot als gevolg van de toenemende beste-
dingen via internet en veranderd koopgedrag. 
Door de coronacrisis komt dit alles in een 
stroomversnelling en zijn we daarom met de 
gemeente in gesprek over hoe verdere leeg-
stand kan worden voorkomen en het stads-
centrum sterk en vitaal te houden? Het doel is 
om te komen tot een actieplan, waar onder-
nemers, gemeente en vastgoedeigenaren sa-
men de schouders onder gaan zetten.

Echter drie weken werden drie maanden, dus maatregelen getro� en 
zoals het gebruikmaken van de NOW-regeling en afspraken maken met 
leveranciers, � nanciers, aandeelhouders, crediteuren en het personeel 
niet te vergeten, om ze de liquiditeit te borgen.

Langzaamaan, en met de nodige beperkingen gaan bedrijven in de 
horeca- en recreatiesector weer open. Veel ondernemers hebben reik-
halzend uitgezien naar de heropening en proberen zich te focussen op 
korte termijn herstellen van (een deel van) de omzet. De fysieke rand-
voorwaarden voor de anderhalve meter bedrijfsvoering vragen nu alle 
aandacht en kan op termijn een bedreiging vormen.
 

In deze fase is het belangrijk dat het volgende pakket aan steunmaatre-
gelen ook voldoende is voor bedrijven die weer inkomsten genereren. 
De afweging daarbij is of een beperkte opening wel kostendekkend is 
en een verbetering van de liquiditeitspositie. En of dat dit het recht op 
steun niet in gevaar brengt.

Een andere zorg is de coulance van uitgestelde betalingen, zoals die van 
de Belastingdienst, die als extra lasten terugkomen in kwartaal 3 en 4 
van 2020. Wij denken momenteel goed na over de slechtste scenario’s en 
proberen nu al voor te sorteren op maatregelen die genomen moeten 
worden zodat bij een onverwacht goed herstel van de markt het mak-
kelijker wordt om maatregelen terug te draaien dan dat we te laat zijn 
met het inzetten van acties bij tegenvallers.

De klanten van Solana zijn met name MKB-bedrijven en we zijn dan 
ook afhankelijk welke maatregelen waarvoor zorgen in het bedrijfsle-
ven. Als er ondanks het steunpakket alsnog veel bedrijven omvallen, 
dan is het aannemelijk dat wij daardoor klanten verliezen. En mocht 
thuiswerken de norm gaan worden dan zullen we ook daar omzet 
kwijtraken, want meer thuiswerken zorgt voor minder reclame- en 
signproducten voor kantoren, panden en voertuigen.

We zullen hoe dan ook mee gaan met de veranderingen en innove-
ren t.o.v. onze huidige businessmodel. Flexibiliteit is een belangrijke 
factor, maar het blijft wel spannend welke mogelijkheden bedrijven 
krijgen als het businessmodel noodgedwongen drastisch gewijzigd 
moet worden.

Voor de onderwijssector verwacht ik dat er meer gebruik gemaakt 
gaat worden van digitaal onderwijs. Dat biedt veel kansen voor tech-
niekonderwijs, zeker op het gebied van ICT.

En voor een aantal productgroepen geldt dat de verworven po-
sitie zo sterk is dat er altijd vraag naar export zal blijven. Daarbij 
heeft de agri- en foodsector het voordeel dat mensen nou een-
maal moeten eten. Consumptiepatronen kunnen veranderen, 
maar de afzet blijft.

Bij VNK zie je dat de afzet in het horeca-kanaal onder druk is komen 
te staan maar daarentegen is die van de voedingsmiddelen- en far-
maceutische industrie juist toegenomen.

Voor de agri- en foodsector zijn er natuurlijk wel de nodige zorgen, 
doordat er enkele markten nagenoeg volledig zijn weggevallen. 
Het meest bekende voorbeeld zijn de aardappelen voor de friet-
industrie. Door het stilvallen van de horeca, inclusief de fastfood-
ketens, is er een enorm overschot aan frietaardappelen ontstaan. 
Er zijn weinig alternatieve afzetkanalen voor deze grote hoeveel-
heden aardappelen, dus veel verdwijnt in de diervoeding.

ANTICIPEREN BLIJKT ONMOGELIJK IN EEN 
TOTAAL ONVOORZIENE REALITEIT

WE GAAN 
MEE MET DE 
VERANDERINGEN

VRAAG 
NAAR LOKALE 
PRODUCTEN

Leo Hoksbergen
Stichting DOES, Dronten / SEA-groep Vitale Centra
Economisch versterken van het stadscentrum van Dronten

Dinesh Chotoe
Dorhout Mees, Biddinghuizen / voorzitter SEA-groep Vrijetijdseconomie
Recreatie centrum met hotel, restaurant, zalen/congrescentrum, golfbaan, 
schietbanen, jachtwinkel en adventurepark.

Bauke van der Veen
VNK BV, Biddinghuizen / voorzitter SEA-groep Dynamiek in de Landbouw
Telen, drogen en verwerken van kruiden voor de voedingsmiddelen- 
en farmaceutische industrie.

Lyda Winata
Reclamecentrum Solana, Dronten / Stadkamer Zwolle / 
SEA-groep Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt
Reclame- en signproducten / Adviseur Wetenschap en Technologie in het PO
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SOCIAAL
ECONOMISCHE

Agenda
Via de nieuwsbrief van de Sociaal Economische Agenda 

worden activiteiten op de agenda gezet van de partners 

uit de SEA-groepen en worden de resultaten gepubliceerd 

van eerdere activiteiten. Met de uitvoering van de 

economische visie zijn zeven SEA-groepen actief om de 

relevante thema’s te borgen en de initiatieven uit de 

samenleving ruimte te geven.

De thema’s van deze SEA-groepen zijn:

Bedrijventerreinen

Vrijetijdseconomie

Ondernemersacademie

Wervingskracht

Vitale Centra

Dynamiek in de Landbouw

Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt
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Wethouder Irene Korting: “We vinden het belang-
rijk om ondernemers te helpen waar mogelijk, 
zeker in deze crisistijd. Scholing van personeel 
kan wenselijk of zelfs urgent zijn. Het Ontwik-
kelfonds van de Regio Zwolle biedt hier goede 
mogelijkheden voor en is vanwege de crisispe-
riode nu ook opengesteld voor werknemers en 
werkzoekenden uit de Regio Zwolle. We gaan 
deze scholingsmogelijkheid daarom actief onder 
de aandacht brengen van onze ondernemers, 
werknemers en werkzoekenden en waar nodig 

helpen bij een aanvraag voor het Ontwikkelfonds. 
Het (om)scholingsbudget voor ondernemers is 
maximaal 25.000 euro en voor werknemers en 
werkzoekenden maximaal 5.000 euro. 
Ook wordt er gekeken naar de lange termijn: na 
de zomervakantie wordt, samen met onderne-
mers en onderwijs, een actieplan opgesteld dat 
gericht is op � exibiliseren van de arbeidsmarkt”.

Neem voor meer informatie contact op met 
Atty Aalberts van gemeente Dronten:
a.aalberts@dronten.nl, of kijk op de website
www.upgradejezelfregiozwolle.nl.

De impact van de coronamaatregelen raakt veel ondernemers en onze arbeidsmarkt. Werkgevers geven 
aan dat het mogelijk maken om te investeren in mensen juist nu van belang is. Uit de vele gesprekken die 
we hebben gehad met ondernemers is gebleken dat er een extra behoefte ontstaat voor om- en herscholing. 
Het ontwikkelfonds van de Regio Zwolle, waarin ook Dronten investeert, biedt hier mogelijkheden voor. De voorwaarden 
voor het aanvragen van een scholingsbudget zijn per 1 juni daarom versoepeld. Hiermee is het fonds niet alleen 
toegankelijk voor ondernemers, maar ook voor werknemers en werkzoekenden.

> ONDERNEMERSACADEMIE 

16 SEPTEMBER EN 2 DECEMBER

> BUREN ONTMOETEN BUREN

(EDITIE SWIFTERBANT)

> UITVOERING RETAILVISIE

Zoals bijna iedereen hebben ook 
wij last van de corona-maatregelen. 
Dat uit zich vooral in zittingen die niet 
doorgaan. In combinatie met bezuinigingen, zoals 
hogere gri�  egelden, zit daar de bedreiging voor onze 
sector. De toekomst van onze branche is dan ook heel 
erg afhankelijk van het herstel van deze crisis en de 
bewustwording dat het wellicht anders moet.

Na de kredietcrisis hebben wij geconcludeerd dat bedrijven vaak de 
� nanciële middelen niet hadden om een advocaat in te schakelen, of 
dat men er wel van overtuigd was gelijk te krijgen maar bang was dat 
dat er bij de tegenpartij niets te halen viel. Qua kansen moeten wij als 
advocatenkantoor daarom inzetten op meer advies en begeleiding 
voordat het probleem ontstaat. Aan de voorkant advies verlenen lijkt 
misschien prijzig, maar achteraf er over procederen met de boven-
staande bedreigingen is vele malen kostbaarder.

WELLICHT MOET 
HET ANDERS

Ondanks de coronacrisis is het ons zakelijk tot op 
heden goed afgegaan. Al merken we wel dat we meer 
ons best moeten doen om de koper uit zijn schulp 
te laten kruipen, maar daar zullen we niet uniek in 
zijn. En juist nu kunnen we ons onderscheidende 
ondernemersvermogen laten zien.

GELEERD VAN 
DE VORIGE CRISIS!

Mark Hetsen
Planvisie BV, Biddinghuizen / SEA-groep Bedrijventerreinen
Initiëren en realiseren van bedrijfsverzamelgebouwen

Edwin Helmantel
Helmantel & Bügel Advocaten, Dronten / SEA-groep Ondernemersacademie
Zakelijke/Juridische dienstverlening

De kansen zitten voor ons momenteel in het uitrollen van onze con-
cepten. Niet verstijven van angst, maar juist nu kansen verzilveren. Zo 
richten we ons op regio’s die door het coronavirus minder hard ge-
tro� en zijn. In de afgelopen weken hebben we bijvoorbeeld een heel 
mooi project op de markt gebracht in het Gooi. 

Daarentegen wapenen we wij ons natuurlijk ook tegen de gevolgen 
van een mogelijk economisch reces, zoals destijds in 2008 met de 
bankencrisis. In de initiatie� ase kunnen wij nu hele goede afspraken 
maken met bijvoorbeeld gemeentes over de uitgifte. Anders dan 
voorheen is er begrip voor het inpassen van clausules in geval van 
onvoorziene situaties. 

Een leerschool van de vorige crisis is ook dat je, net als ik, niet te lang 
moet doorsukkelen op platgetreden paden. Als je business geen 
perspectief meer biedt, gooi dan op tijd het roer om.

Irene Korting, wethouder Economische Zaken gemeente Dronten
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GASTCOLUMN

‘Nuchter blijven en boerenverstand 
gebruiken’, het past Dronten als een 
oude jas. Toch weten wij ons ‘zelfs’ in 
Dronten uitgedaagd door de bijzondere 
tijd waarin wij nu leven. Een bijzondere 
tijd waarin u een nieuwe balans wilt 
vinden, in uw privé en zakelijk leven 
en in de verantwoordelijkheid die u 
draagt voor uw werknemers. Mogelijk 
is niet alleen uw bedrijf geraakt maar 
ook uw sociale omgeving. Een column 
schrijven in een businessmagazine in 
een tijd wanneer de zaken niet ‘business 
as usual’ zijn, vraagt dan ook om met 
een bijzondere bril naar onze handel 
en wandel te kijken. Een bril waar-
door ik mensen moed zie houden, zie 
doorpakken, zie samenwerken, elkaar 
kracht geven en rekening zie houden 
met elkaar. ‘In slechte tijden leer je je 
vrienden kennen’, zegt men ook. 

Wij hebben vanuit het gemeentebe-
stuur en onze organisatie begrip voor 
uw moeilijke positie, waarbij het Rijk 
ons enerzijds een redelijke bewegings-
vrijheid geeft en anderzijds aanraadt 
(aanraadde) thuis te blijven en van ons 
vraagt om drukte te mijden. Dat raakt 
niet alleen ons normale leven, maar 
ook de gastvrijheid die wij ieder jaar 
bieden op festivals en in onze recreatieve 
omgeving. 

De verruiming die in juni is ingezet 
kan ons niet snel genoeg gaan, maar 
veiligheid gaat echt boven alles! We 
blijven natuurlijk uitgaan van de 
basisregels van o.m. 1,5 meter afstand 
en de uitgangspunten die per branche 
door brancheverenigingen worden 
aangedragen. En natuurlijk staat de 
gemeente voor u klaar om te adviseren 
en helpen wij waar we dat kunnen! Wij 
merken ook dat de dienstverlening die 
wij afnemen bij ‘onze’ bedrijven zo goed 
en zo kwaad als het kan doorgaat in deze 
bijzondere tijd. 

De goede relatie tussen OVDD en 
gemeente wordt nog eens bijzonder 
zichtbaar door de korte lijnen die wij, 
zeker de afgelopen maanden, met elkaar 
hadden (en blijven hebben). Wij hebben 
een gezamenlijk probleem en dat bindt. 
Van #ditmagniet gaan we naar #kijken-
hoehetkan. Als gemeente kijken wij hoe 
we adequaat kunnen ondersteunen. In 
duidelijke en gezamenlijke communi-
catie; hoe wij noodmaatregelen kunnen 
inzetten om u door deze tijden te helpen; 
wij bezien hoe wij regels, die in normale 

“En nu komt het op ons 
 boerenverstand aan...” JEAN PAUL GEBBEN

Van #ditmagniet gaan we naar
 #kijkenhoehetkan

JEAN PAUL GEBBEN

BURGEMEESTER

REAGEREN?  INFO@OVDD.NL

tijden normaal zijn, kunnen laten vieren 
waar andere regels omwille van onze 
gezondheid waren aangescherpt. 

Naast de negatieve kanten van deze 
corona-tijd zie ik ook positieve ontwikke-
lingen. Mensen staan voor elkaar klaar, 
nieuwe samenwerkingen ontstaan en 
partners weten elkaar onderling snel 
te vinden. Dat doet mij goed. Uit onze 
contacten met ondernemers is een grote 
dosis creativiteit gebleken. Grafi sche 
bedrijven die inspelen op de nieuwe 
bewegwijzering die nodig is. 

Recreatieve ondernemers die voorzien 
dat veel Nederlanders vakantie in eigen 
land gaan doorbrengen. Of één van de 
ondernemers die ons aanreikte iets met 
onze slogan ‘Dronten geeft je de ruimte’ 
te doen. Dat doen wij dan ook. Geef 
elkaar de ruimte. Gelukkig hebben wij de 
ruimte. Doe er het goede mee. 
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Het ontwikkelfonds van de Regio Zwolle, waarin ook Dronten investeert, biedt hier mogelijkheden voor. De voorwaarden 
voor het aanvragen van een scholingsbudget zijn per 1 juni daarom versoepeld. Hiermee is het fonds niet alleen 
toegankelijk voor ondernemers, maar ook voor werknemers en werkzoekenden.

> ONDERNEMERSACADEMIE 

16 SEPTEMBER EN 2 DECEMBER

> BUREN ONTMOETEN BUREN

(EDITIE SWIFTERBANT)

> UITVOERING RETAILVISIE

Zoals bijna iedereen hebben ook 
wij last van de corona-maatregelen. 
Dat uit zich vooral in zittingen die niet 
doorgaan. In combinatie met bezuinigingen, zoals 
hogere gri�  egelden, zit daar de bedreiging voor onze 
sector. De toekomst van onze branche is dan ook heel 
erg afhankelijk van het herstel van deze crisis en de 
bewustwording dat het wellicht anders moet.

Na de kredietcrisis hebben wij geconcludeerd dat bedrijven vaak de 
� nanciële middelen niet hadden om een advocaat in te schakelen, of 
dat men er wel van overtuigd was gelijk te krijgen maar bang was dat 
dat er bij de tegenpartij niets te halen viel. Qua kansen moeten wij als 
advocatenkantoor daarom inzetten op meer advies en begeleiding 
voordat het probleem ontstaat. Aan de voorkant advies verlenen lijkt 
misschien prijzig, maar achteraf er over procederen met de boven-
staande bedreigingen is vele malen kostbaarder.

WELLICHT MOET 
HET ANDERS

Ondanks de coronacrisis is het ons zakelijk tot op 
heden goed afgegaan. Al merken we wel dat we meer 
ons best moeten doen om de koper uit zijn schulp 
te laten kruipen, maar daar zullen we niet uniek in 
zijn. En juist nu kunnen we ons onderscheidende 
ondernemersvermogen laten zien.

GELEERD VAN 
DE VORIGE CRISIS!

Mark Hetsen
Planvisie BV, Biddinghuizen / SEA-groep Bedrijventerreinen
Initiëren en realiseren van bedrijfsverzamelgebouwen

Edwin Helmantel
Helmantel & Bügel Advocaten, Dronten / SEA-groep Ondernemersacademie
Zakelijke/Juridische dienstverlening

De kansen zitten voor ons momenteel in het uitrollen van onze con-
cepten. Niet verstijven van angst, maar juist nu kansen verzilveren. Zo 
richten we ons op regio’s die door het coronavirus minder hard ge-
tro� en zijn. In de afgelopen weken hebben we bijvoorbeeld een heel 
mooi project op de markt gebracht in het Gooi. 

Daarentegen wapenen we wij ons natuurlijk ook tegen de gevolgen 
van een mogelijk economisch reces, zoals destijds in 2008 met de 
bankencrisis. In de initiatie� ase kunnen wij nu hele goede afspraken 
maken met bijvoorbeeld gemeentes over de uitgifte. Anders dan 
voorheen is er begrip voor het inpassen van clausules in geval van 
onvoorziene situaties. 

Een leerschool van de vorige crisis is ook dat je, net als ik, niet te lang 
moet doorsukkelen op platgetreden paden. Als je business geen 
perspectief meer biedt, gooi dan op tijd het roer om.

Irene Korting, wethouder Economische Zaken gemeente Dronten

In deze editie:
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SEA Dronten
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BINNENKIJKEN LA MESA

“Als ik terugkijk, vind ik dat we 
als team sterker zijn geworden. 

De regeling van de overheid was 
cruciaal, anders hadden we niet 

kunnen investeren.”
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“Ik leefde drie weken in een roes, daarna kon ik relativeren. Als 
La Mesa weer open mag, hoe kunnen we dan veilig werken? Ik 
vind het zo belangrijk dat mensen zich welkom voelen en zich 
even kunnen onderdompelen in een welness sfeer.” 

Rigoreuze besluiten

Om de 1,5 m afstand te borgen is een ruimere opzet in de salon 
nodig. Sandra en haar echtgenoot besluiten te gaan ver-
bouwen, in Dronten maar ook in Elburg. “Voorheen hadden we 
in Dronten drie stoelen aan de dameskant en een herenkant 
met twee barbierstoelen. Dat kon onmogelijk zo blijven. We 
maakten een rigoureuze keuze: de barbier die bij La Mesa en 
Jack’s Barbershop werkte, is volledig naar Elburg gegaan. Door 
de verbouwing hebben we daar meer capaciteit voor mannen 
kunnen creëren. La Mesa kreeg een nieuwe focus: dames. We 
werkten al met hoogwaardige producten voor vrouwen en 
waren al specialist in kleuren, daar zijn nu een extra level hair 
extensions en een super de luxe zonnestudio bij gekomen. In 
de oude situatie hadden we een wachtruimte met een tafel 
met stoelen, die heeft plaats gemaakt voor een grote bank en 
een koffiemachine waar klanten zelf koffie kunnen pakken. 
Daarnaast heb ik de schoonheidsspecialiste gevraagd of zij op 
zelfstandige basis wilde gaan werken, daar reageerde zij posi-
tief op. Beautysalon Maron heeft nu een eigen ruimte en ik ook, 
want ik verzorg zelf ook schoonheidsbehandelingen.”

Nagelstudio

Al voor de crisis bestond het plan om de nagelstudio van 
Catharina Schmitz toe te voegen aan La Mesa. “Maar pas op 
11 mei kon ik de deuren echt openen”, vertelt Catharina. “Ik 
vind het heerlijk om vrouwen een momentje voor zichzelf te 
gunnen. Even ontspannen met als resultaat prachtige nagels, 
eindelijk was het zover.” De heropening van La Mesa was 
extreem. Sandra: “Het was super fijn om de klanten weer te 

BINNENKIJKEN LA MESA

zien, maar intussen lagen de telefoon en het boekingssysteem 
eruit en stond er iemand bij de deur om te voorkomen dat er 
te veel mensen binnenkwamen. We hebben twee weken van 
08.00 – 22.00 uur gewerkt, nu zitten we weer in het normale 
ritme. Op maandag knippen we risicovolle klanten en dragen 
we mondkapjes en handschoenen.”

Studio Lief

Haar oude omzet gaat Sandra nooit meer halen. “In de 
nieuwe setting kunnen we nog maar twee van de drie stoelen 
gebruiken en ook het wassen, kleuren en alles desinfecteren 
kost tijd. Maar we doen het zo, want we willen echt op langere 
termijn veilig werken, dit is ons leven! Als ik terugkijk, vind ik 
dat we als team sterker zijn geworden. De regeling van de over-
heid was cruciaal, anders hadden we niet kunnen investeren. 
De zaak heeft zelfs een nieuwe naam gekregen, dat was zonder 
corona niet gebeurd. La Mesa heet voortaan: Studio Lief met als 
slogan Lief voor jezelf.”

Sandra Horst is eigenaar bij La Mesa hair and beauty aan de Beursstraat in Dronten-west. De 
kapsalon knipt heren, dames en kinderen. Tót de coronacrisis uitbreekt en La Mesa op dinsdag 
24 maart de deuren voor onbepaalde tijd moet sluiten. “Ik was in shock. Opeens gingen er twee 
zaken dicht - mijn man runt Jack’s Barbershop in Elburg. En toen stierf mijn schoonvader ook 
nog aan de gevolgen van corona.”

TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

La Mesa Hair & Beauty 
door corona nu ‘Studio Lief’
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Er was echt paniek bij veel ondernemers, vooral door onduidelijk-
heden, maar Martin en Ton merkten al snel dat ze hun klanten 
toch konden helpen door uitstel van aflossing aan te bieden 
of door een BMKB overbruggingslening aan te vragen. Martin 
Meijering daarover: “Laat één ding duidelijk zijn: financieringen 
zijn natuurlijk geen cadeautjes, ze moeten wel terugbetaald 
worden. Onze hulp moet mogelijkheid tot overleven geven.”

Onduidelijkheid is onzekerheid
Ton van Wezep benadrukt het gegeven ‘onduidelijkheid’. 
“Onduidelijkheid geeft onzekerheid. Je kunt gerust stellen dat de 
evenementenbranche hier een goed voorbeeld van is. Ze weten 
- ook nu nog - niet waar ze aan toe zijn, wat eventuele mogelijk-
heden zijn.” 

DOSSIER RABOBANK FLEVOLAND

“De coronamaatregelen zijn geen cadeautjes, 
het is een kans om te overleven”

TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Terwijl de eerste paniek door de 
coronacrisis wat afgezwakt lijkt, 
schaar ik me om tafel met Martin 
Meijering en Ton van Wezep (op tv), 
accountmanagers MKB bij 
Rabobank Flevoland. De eerste 
paniek is voorbij, ze hebben 
14 dagen met roodgloeiende 
telefoons op zak gelopen.
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DOSSIER RABOBANK FLEVOLAND

Het is een bijzondere setting: schuin tegenover mij zit Martin Meijering, op 
het grote beeldscherm verschijnt Ton van Wezep en ondertussen probeert 
Fotostudio Wierd het een en ander fotografisch vast te leggen. Locatie: het 
Rabobank kantoor in Lelystad, want Dronten is vanwege de coronamaatre-
gelen tijdelijk gesloten. Het is onwezenlijk, bijna onlogisch. Maar... het werkt. 
De ‘anderhalvemetermaatregel’ wordt zo keurig nageleefd. Toch is het na tien 
weken geen ‘normale zaak’.

Ton van Wezep: “Ik ben best wel weer toe aan persoonlijk contact, na tien 
weken zolderkamer heb ik het wel een beetje gehad. Hoe het verder gaat 
moeten we afwachten, thuiswerk is op zich een goede optie, best efficiënt, 
maar het persoonlijke aspect mist volledig.”

Ook Martin is wel een beetje klaar met ‘24/7 met je gezin’. “Mijn vrouw en ik 
werken beiden vanuit huis. Met daarbij nog twee studerende kinderen in huis is 
het constant aanpassen. Het gaat prima, maar ik vind het verre van ideaal, het 
wordt tijd voor wat ruimte.” Voor dit interview zat dat er nog niet in.

“De coronamaatregelen zijn geen cadeautjes, 
het is een kans om te overleven”

Meijering: “Er zijn allerlei loketten met regelingen, van de 
gemeente, KvK, UWV, noem maar op. Daar wordt wekelijks aan 
gesleuteld omdat regels en voorwaarden worden veranderd. 
Voor een ondernemer extra lastig om hierin zijn weg te vinden. 
Wij streven naar doeltreffende oplossingen binnen de regels 
en onze mogelijkheden. Kort gezegd: wie voldoet aan de regels 
kan een financiering krijgen die - geheel naar landelijk besluit - 
aan het eind van een vierjarige looptijd moet worden afbe-
taald. Hoe hoog de financiering wordt is afhankelijk van het te 
verwachten tekort door de coronacrisis en/of maatregelen. Wij 
hebben informatie nodig om zo’n verzoek in behandeling te 
kunnen nemen.”

Liquiditeitstekort 
“Wij willen een passend product bieden. Dus de ondernemer 
moet inschatten hoe groot het liquiditeitstekort is of wordt. Dat 
is het allermoeilijkste onderdeel. Daarnaast moeten er natuur-
lijk wel vooruitzichten zijn om het terug te kunnen betalen aan 
het eind van de looptijd, de ondernemer moet niet dieper in de 
problemen raken. De in eerste instantie aangegeven twee jaar 

voor de afbetaling bleek al snel te kort, nu is dat opgerekt naar 
vier jaar.” Ton: “De eerste twee, drie weken waren voor ons als 
organisatie uitzonderlijk. Bijblijven, inlezen en inschatten wat 
de ondersteuningsmaatregelen voor effect kunnen hebben. 
Het klinkt eenvoudig: 30% financiering bank en 70% overheid. 
Maar dat vraagt flexibiliteit en aanpassing van processen. Hoe 
ga je om met garantstelling? Voor ons is een belangrijk aspect 
hoe we regels verantwoord kunnen toepassen. Dat betekent 
inschatten op basis van cijfers van vóór de coronacrisis, maar 
hoe doe je dat met jonge bedrijven, of starters?”

Corona-afhankelijk
Martin voegt er aan toe dat bedrijven die al voor de coronacrisis 
in zwaar weer verkeerden in principe niet aanmerking komen 
voor ‘corona-financiering’. “Wij kennen het reilen en zeilen 
van onze klanten, weten wat er speelt en kennen de onderne-
ming én de ondernemer goed. Daardoor zijn we in staat om op 
basis van cijfers én gesprekken met de ondernemer goed in te 
schatten waar iemand mee geholpen kan zijn. Indien de 
coronacrisis niet de oorzaak van de problemen vormt, wil dat 
niet zeggen dat je de ondernemer helemaal niet kunt helpen.
Ook die klanten verdienen aandacht en waar mogelijk hulp.” 
Hamvraag is hoeveel ondernemers of bedrijven het in de 
gemeente Dronten betreft. Martin: “Cijfers hebben we niet, 
maar er zijn er genoeg. Bovendien hebben wij alleen zicht op 
onze klanten binnen het MKB, Dronten kent veel agrarische 
ondernemingen en die kennen aparte regelingen en fondsen.

“Indien de coronacrisis niet de 
oorzaak van de problemen vormt, wil 
dat niet zeggen dat je de ondernemer 

helemaal niet kunt helpen.”
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Wellicht een ver van ons bedshow in Flevoland, maar toch 
is het interessant om aardbevingszaken bij de rechtbank 
Noord-Nederland te volgen. Als kantoor zijn ook wij betrokken 
bij een aardbevingszaak tegen de NAM. Dat de belangen voor 
partijen groot zijn, blijkt uit het feit dat er in een groot aantal 
zaken, enkele duizenden, wordt geprocedeerd. Of er in de 
zaken veel wordt geschikt, is niet bekend. Wat opvalt is dat de 
strijd wel op het scherpst van de snede lijkt te worden gevoerd. 
De dossiers zijn omvangrijk en technisch van aard. 

Een juridisch interessant aspect van de zaken is dat de 
wetgever over de schade die mensen lijden een wettelijk 
vermoeden heeft geïntroduceerd. Dat vermoeden houdt in 
dat als er schade is ontstaan en er een aardbeving heeft 
plaatsgevonden, aangenomen wordt dat de schade het gevolg 
is van de aardbeving. Tenzij de NAM bewijst - dat is: aanne-
melijk maakt - dat de schade niet het gevolg kan zijn van een 
aardbeving. Daarmee wordt een lastige bewijspositie voor 
mensen met aardbevingsschade voorkomen. Toch blijkt dat de 
NAM er alles aan lijkt te doen om het bewijsvermoeden zelf ter 
discussie te stellen. 

Inmiddels is in onze casus gebleken dat de rechtbank de hoge 
eisen die de Hoge Raad heeft gesteld aan het door de NAM 
te leveren bewijs, ook daadwerkelijk hanteert. Daarbij is de 
rechtbank ook gevoelig gebleken voor gemotiveerde verweren 
omtrent nieuw technisch bewijs van de NAM waaruit zou 
blijken dat de trillingen van een aardbeving dusdanig klein zijn 
dat het geen schade kan opleveren. 

Toch is het vermoeden dat het verweer van de NAM blijft en 
dat zij alles op alles zullen zetten om alsnog te bewijzen dat 
de schade niet het gevolg kan zijn van een aardbeving. Voor 
rechtzoekenden is dat natuurlijk een merkwaardige ervaring. 
Zij zijn ervan overtuigd dat hun huizen beschadigd zijn door 
een aardbeving die het gevolg is van gaswinning. Voor alle 
betrokkenen blijven het dus spannende tijden.   

AARDBEVINGSZAKEN
BIJ DE RECHTBANK

Hans 
Bügel
Helmantel & Bügel Advocaten

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

Voor veel landen in het Schengengebied is Code Oranje recent 
versoepeld naar Code Geel. Toeristische reizen en familiebe-
zoeken over de grens mogen weer. In de krant lees ik dat veel 
Nederlanders de directe omgeving meer weten te waarderen; 
Drenthe is ook mooi, klinkt het opeens om mij heen. Inmiddels 
kun je ook weer vakanties boeken naar het buitenland, dus wat 
wordt het? Soms moet je door omstandigheden je plannen 
aanpassen. Dat is ons door de coronaperikelen eens en temeer 
duidelijk geworden. Een vakantie kun je op allerlei alternatieve 
manieren invullen, maar geldt dat ook voor jouw onderneming? 

Heb jij je businessmodel drastisch moeten omgooien of ben je 
daar nog bezig? Ik ken ondernemers die nu al weten dat zij hun 
omzet van ‘voor de corona’ nooit meer zullen halen. Zij moeten 
hun zaak anders inrichten door de 1,5 meter afstand en kunnen 
domweg minder klanten tegelijk helpen. Ik hoorde een andere 
ondernemer zeggen: ik heb minder werk, minder inkomsten, 
maar ik voel me gelukkiger. Hij zag de coronatijd als een soort 
‘sabbatical’ om nieuwe energie op te doen om straks te knallen. 
Een paar maanden geleden presenteerde Topeconoom Herman 
Wijffels zijn boek ‘De gulden snede’ over de toekomst van 
ecologie, de economie en de politiek. De inhoud blijkt verras-
send actueel, nu we met elkaar bezig zijn met de economie ná 
corona. Wijffels: “Volgens mij is dit, nu de economie groten-
deels stil is komen te liggen, niet zozeer het moment om na 
te denken over restauratie. Veel belangrijker is het om ons 
af te vragen welke activiteiten we willen meenemen naar de 
economie van de 21ste eeuw.” (…) “In moeilijke tijden hebben 
we mensen nodig die houvast bieden. Dit geldt zowel voor het 
gezin en de onderneming, als voor de overheid.”(…) “We leven 
aan het einde van de industriële revolutie en we naderen een 
tijdperk waar we nog geen naam voor hebben. Mijn indruk is 
dat mensen niet gelukkig worden van verhogen van het BNP 
per hoofd. Hoe geven we het leven in de volgende fase vorm?”

Zoek jij houvast bij een serieuze gesprekspartner? Speciaal 
voor ondernemers die worstelen met hun onderneming door 
de huidige situatie bied ik de eerste twee uur gratis advies 
aan, daarna maatwerk. Neem de tijd om te onderzoeken wat 
het nieuwe tijdperk ondernemen voor jouw bedrijf betekent. 
Het vergroten van je vermogen maakt je niet altijd rijker, het 
bewuster omgaan met de aarde geeft ook rijkdom.

NIEUW TIJDPERK 
ONDERNEMEN

Ferdinand
Zomerman
Claassen, Moolenbeek & Partners

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

Wijze lessen naar aanleiding van de coronaperikelen heeft het OVDD-bestuur nog niet getrok-
ken. “Daar zullen we als bestuur eerst een ei over moeten leggen, als dat wenselijk is. Evalueren 
doe je achteraf en deze crisis is nog niet voorbij”, laat voorzitter Martien Hermans weten. 

TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

“Sommige ondernemers zetten 
bedreigingen om in kansen, anderen 
schieten in de slachtofferrol en weer 
een volgende vecht tot de laatste snik. 
Kortom, er bestaat niet één ondernemer, 
iedere ondernemer is uniek”, voegt hij 
toe. “OVDD heeft haar rol als belangen-
behartiger van ondernemers geïnten-
siveerd door onder meer het delen van 
kennis gerelateerd aan de corona crisis”, 
vult bestuurslid Harry de Jong aan. 

Zomerfeest op 1,5 meter 
Dat kan Tineke Stuifzand beamen. 
Haar werk als verenigingsmanager 
is door de crisis behoorlijk op zijn kop 
gezet. “Evenementen hoef ik nu niet te 
organiseren, normaliter ben ik daar best 
druk mee. Op dit moment zijn we aan 
het puzzelen hoe we het Zomerfeest bij 
At Sea aan het Drontermeer op gepaste 
afstand toch vorm kunnen geven. Ik 
heb goede hoop! Veel van mijn uren zet 
ik nu in om de informatievoorziening 
over met name de noodsteunpakketten 
voor ondernemers in te richten. Zo 
hebben we eind mei alweer de vierde 
gezamenlijke nieuwsbrief van Gemeente 
Dronten, OVDD, LTO en DOES verzonden. 

De inhoud vraagt veel afstemming 
en research. Op 1 juni is het tweede 
noodsteunpakket voor ondernemers 
ingegaan. Het pakket sluit beter aan 
bij wat ondernemers de komende 
maanden nodig hebben. Er komt een 
tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL), 
NOW en de Tozo worden in aangepaste 
vorm verlengd en de ontslagboete 
verdwijnt. Daarnaast hebben we op 
ovdd.nl het portal Ondernemers helpen 
Ondernemers gelanceerd. Op deze 
pagina brengen we vraag en aanbod 
van ondernemers bij elkaar. De een biedt 
gratis een coachingsgesprek of belas-
tingadvies aan, de ander is op zoek naar 
een tijdelijke baan.”

Nieuw overleg voorzitters  
De kernwaarden van OVDD zijn door de 
ontstane situatie onveranderd. Tineke: 
“We staan nog steeds voor netwerken, 
kennis delen en niet te vergeten: 
belangen behartigen. We hebben de 
afgelopen periode brieven verzonden 
aan diverse overheidsinstanties en 
B&W waarin we vragen om versoepe-
ling van een aantal maatregelen. Een 
van de verzoeken was om de terrassen 
eerder open te stellen. Dit is helaas niet 
gelukt, maar was het proberen waard. 
Deze suggestie kwam overigens uit het 
nieuwe overleg van de voorzitters van 
de zes Flevolandse bedrijfsverenigingen, 
VNO-NCW en Win4all. Tijdens de crisis 
heeft Martien, vanuit OVDD, dit beraad 
in het leven geroepen en met verve bij de 
kop gepakt. Spijtig dat hij vertrekt, want 

“Meer dan ooit belangen van 
ondernemers behartigen” 

Overzicht regelingen

• NOW: tegemoetkoming in loonkosten
• Tozo: inkomensondersteuningen en leningen
• TOGS: eenmalige gift van 4.000 Euro
• TVL: maximaal 50.000 Euro per 4 maanden
• Belastingmaatregelen
• Energiebelastingen
• Garantie Ondernemersfinanciering
• Borgstelling MKB Kredieten
• COL-regeling voor start-ups en scale-ups
• Klein Krediet Corona
• Qredits
• Regelingen landbouw-, tuinbouw- 
  en visserijsector
• Regelingen culturele en creatieve sector
 
www.mijncoronaprotocol.nl/

hij is een bestuurder pur sang. Tijdens de 
Algemene Ledenvergadering in oktober 
treedt hij af. OVDD is nog op zoek naar 
een opvolger, dus houd je van besturen, 
ben je initiatiefrijk en spreek je de taal 
van ondernemers, reageer!”
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BERICHTEN UIT DE REGIO

Ook adverteren bij ‘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. Belangstelling? Bezoek 
onze website en meldt u aan of neem contact op: adverteren@handelenwandel.info / telefoon: 0321 33 27 26

Ook adverteren bij ‘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. Belangstelling? Bezoek 
onze website en meldt u aan of neem contact op: adverteren@handelenwandel.info / telefoon: 0321 33 27 26

Succesvolle 
eerste online 
Bedrijvenmarkt

Eind mei organiseerde Windplanblauw een 
online Bedrijvenmarkt voor lokale onderne-
mers. Ruim 30 grote en kleine ondernemers uit 
Flevoland hebben zichzelf in 1 minuut voorge-
steld aan de voorkeurspartijen Dura Vermeer Infra 
Landelijke Projecten BV en ABB Power Grids the 
Netherlands BV. Ondernemers die niet bij deze 
Bedrijvenmarkt aanwezig konden zijn, kunnen 
alsnog in contact komen met de voorkeurspar-
tijen door het contactformulier in te vullen op: 
windplanblauw.nl/meedoen/voor-ondernemers. 
Naast meewerken aan de bouw is het voor 
bewoners en bedrijven uit de omgeving ook 
mogelijk om te investeren in Windplanblauw. 
In totaal wordt door SwifterwinT op Land BV 
voor 10 miljoen euro aan obligaties opgehaald. 
Windplanblauw is gepland in de noordwesthoek 
van Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad).

ZEEWOLDE IN 
TOP 3 LOGISTIEKE 
HOTSPOT 

Zeewolde staat op nummer 3 als het gaat 

om meest populaire logistieke hotspots van 

Nederland. Op initiatief van logistiek.nl beoor-
deelt een panel van logistieke experts jaarlijks de 
belangrijkste logistieke hotspots. Er zijn vijftien 
hotspots gewaardeerd op basis van drie criteria: 
beschikbaarheid personeel, beschikbaarheid 
bouwgrond en medewerking van gemeentes en 
overheid. Zeewolde Zakelijk is het motto waar-
onder de acquisitie en promotie van de bedrijven-
terreinen in Zeewolde plaatsvinden. De aanpak is 
al vele jaren zeer succesvol en heeft geresulteerd 
in de vestiging van vele vooraanstaande logis-
tieke bedrijven, voornamelijk op de bedrijventer-
reinen Trekkersveld 1, 2 en 3.
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De gevolgen zijn met name binnen horeca en evenementen nog 
volledig onoverzichtelijk, maar men zit niet stil. Een pretpark als 
WALIBI heeft routes en attracties aangepast en met een maximum 
aantal bezoekers, via online reservering goed te controleren, is 
schoorvoetend aan het pretseizoen begonnen. 
Ondertussen komt -mits er geen nieuwe lockdown in de tijd van 
productie van deze Handel & Wandel editie is afgekondigd- ook de 
horeca weer op gang. Terrassen, buitenruimtes en waar mogelijk 
binnen in de etablissementen is er weer volop leven. 

Pal na de lockdown kwamen er allerlei initiatieven van de grond, 
met name in de horeca en food sector werd achter de schermen 
gevochten voor het behoud van enige omzet. Diverse bedrijven 
begonnen binnen no-time met bezorgmogelijkheden, of creëerden 
een afhaalmogelijkheid, zo zetten DE MEIDEN in Swifterbant een 
bezorgservice op, waar al snel dankbaar gebruik van werd gemaakt. 
Ook ontpopten zich initiatieven zoals DELVRY (zie verhaal elders 
in deze editie), ontstond er een samenwerking tussen winkeliers 
van centrum Suydersee voor de bezorging van boodschappen en 
aankopen en groeide voor veel bedrijven de online omzet. Op het 
gebied van initiatieven en samenwerking is ook brouwerij ARTEMIS 
te noemen, zij riepen een online bierproeverij in het leven, hetgeen 
een waar succes blijkt. Ondertussen wordt samen met andere 
partijen de markt bestookt met pakketten lokaal en regionaal 
product. Zoals pakketten van Flevolandse brouwerijen (de Flevo 
bierbox).

Een verhaal apart vormt de POLDERZOOM,de kaasboerderij 
onder Biddinghuizen. Ard van Wees had al voor de coronacrisis 
plannen om een foodtruck te realiseren om zo te kunnen verkopen 
op festivals en evenementen. Omdat binnen de verkooplocatie van 
de Polderzoom de 1,5 meter maatregel niet snel gerealiseerd kon 
worden, werd de foodtruck versneld van stal gehaald en op de 
parkeerplaats gestald. Aangevuld met op warme dagen de verkoop 
van ijs, een doorslaggevend succes. Van Wees daarover: “Op zulke 
momenten realiseer je je pas hoeveel kaas er binnen de horeca 
wordt afgezet en wordt gebruikt. Feitelijk dreigde onze particuliere 
verkoop ook helemaal onderuit te gaan, maar op deze manier 
kunnen we onze klanten toch goed van dienst zijn. Het wordt ook 
bijzonder gewaardeerd.”

Restaurant FLANTUAS heeft bekend gemaakt onder een nieuwe 
naam verder te gaan: Café Restaurant Luchthaven Lelystad. 
Gerhard Flantua: “Na jaren als Flantuas bekend te staan hebben 
wij ervoor gekozen om voortaan verder te gaan als Café Restaurant 
Luchthaven Lelystad. Dit doen we natuurlijk niet zomaar, corona 
verwart de wereld. Onze wereld staat op zijn kop. Ruim 27 jaar 
een vaste waarde op vliegveld Lelystad, en dan van het ene op het 
andere moment ligt alles stil. Na een tijdje zet je als ondernemer 
alles op een rijtje, en denk je na over hoe het de afgelopen periode 
is verlopen en over de veranderende omstandigheden bij de ontwik-
keling van Airport Lelystad. Nieuwe gewoontes, nieuwe gezichten, 
andere behoeften: corona brengt ons dichter bij de behoefte van de 
gast en van de bezoekers van een airport zoals Lelystad. Daarom 
gaan wij vanaf 1 juni een algemener product verzorgen. Verzorgd 
en snel, snel en verzorgd. Kwalitatief maar niet altijd meer met de 
diepgang van een lokaal product.”

Binnen de vervoersbranche heeft MARION REIZEN een bijzondere 
rol gespeeld. Het bedrijf werd benaderd voor de verplaatsing van 
coronapatiënten vanuit het zuiden naar de rest van het land. Voor 
die operatie werden twee rolstoelbussen omgebouwd. De bussen 
zijn bij uitstek geschikt voor dit transport, omdat ze standaard zijn 
uitgerust met een lift. In de bussen zijn onderstellen voor brancards 
gemonteerd, zodat patiënten veilig geplaatst en vervoerd kunnen 
worden. Volgens eigenaar Menno Braker is het voordeel van de 
bussen dat er meerdere patiënten tegelijk konden worden meege-
nomen. Zo bleven de ambulances bovendien beschikbaar voor 
andere spoedgevallen.

De effecten van de verspreiding van het Covid-19 virus zijn ongekend. Waar enerzijds bedrijven 
omvallen, weten andere bedrijven er goed gebruik van te maken. Waar (kleinere) ondernemers 
hun zorgvuldig opgebouwde (pensioen)vermogen zien verdampen, zien anderen een welkome 
inkomensgroei. Nieuwe initiatieven, goed bedachte vernieuwingen, innovatieve ideeën en 
tegelijkertijd het sneuvelen van start-ups en ‘verse’ ondernemers.

Corona maakt ook lokaal heel wat los
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Papyrolux en mondkapjes
Papyrolux in Biddinghuizen werkt mee aan de productie 
van Nederlandse mondkapjes. Ze zijn door Auping en DSM 
benaderd om grote rollen materiaal voor de mondkapjes op 
maat te snijden. Dat gesneden materiaal wordt dan weer 
gewikkeld op kleinere rollen, die in de mondkapjesmachine 
passen. Het bedrijf heeft hiervoor eerst een aantal proeven 
moeten doen. Het materiaal voor mondkapjes is namelijk 
geen papier (core business Papyrolux), maar non-woven 
materiaal. Dat is een stof die niet geweven of gebreid is, 
maar rechtstreeks als vezel wordt gebruikt. Het is moeilijk 
snijdbaar, omdat er rek in zit. Na enige tests bleek het echter 
geen probleem en inmiddels zijn meerdere grote rollen 
verwerkt en op maat gemaakt.

Papyrolux is gespecialiseerd in het verwerken alle soorten 
papier en karton voor de verpakkingsindustrie, papier-
producenten, groothandels en drukkerijen. Wie meer over 
Papyrolux 2019 wil weten kan de Handel & Wandel van 
september 2019 raadplegen, daarin een uitgebreid interview 
(buren ontmoeten Buren) met dit bedrijf.

We zijn amper halverwege het jaar en de gemeente Dronten heeft 
al meer dan 7 hectare bedrijfsgrond weten te ‘verkopen’. Verkopen 
vooralsnog tussen aanhalingstekens, omdat voor meer dan de helft 
sprake is van een betaalde optie of een koopovereenkomst in voor-
bereiding, terwijl de andere helft een schriftelijke reservering betreft. 
Zoals gebruikelijk liggen in dergelijke overeenkomsten ook annule-
ringsvoorwaarden besloten. Eén hectare heeft het zuivere predikaat 
verkocht. De stijgende verkoop werd vorig jaar al in gang gezet, 
maar de aanstelling van een speciale acquisiteur en account-

manager lijken - mede door deelname aan verschillende beurzen 
en evenementen, in samenwerking met bedrijven en SEA groepen 
- haar vruchten af te werpen. Volgens wethouder Irene Korting, 
kiezen ondernemers onder meer voor Dronten vanwege de ruimte 
en het feit dat er hectares aan al ontwikkelde grond klaar liggen voor 
de vestiging van bedrijven. Die ruimte is vooral beschikbaar op de 
bedrijventerrein Poort van Dronten. Business Zone Delta is volledig 
verkocht. In Biddinghuizen is inmiddels 42 procent van de beschik-
bare grond gereserveerd en in Swifterbant 67 procent.

VERKOOP BEDRIJFSGROND 
IN DE LIFT

Groen licht voor 
fusie scholengroep 
Aeres en Nordwin

Minister Ingrid van Engelshoven heeft groen licht gegeven voor 
de fusie van scholengroep Aeres en het Nordwin College. Door 
de fusie ontstaat een nieuwe onderwijsinstelling met ruim 15.000 
leerlingen en meer dan 1900 medewerkers. Aeres heeft in Flevoland 
vestigingen in Almere, Dronten, Emmeloord en Lelystad. Nordwin 
is alleen actief in de noordelijke provincies. Aeres is groter dan 
Nordwin, maar heeft een relatief kleine afdeling aoc. Het Nordwin 
College biedt alleen vmbo/mbo-onderwijs en heeft daardoor in 
sommige studierichtingen meer aanbod en is soms wat specialis-
tischer. Verwacht wordt dat de fusie een verhoging van de kwaliteit 
van het aangeboden onderwijs tot gevolg heeft. Met ingang van 
studiejaar 2021/2022 gaan alle betrokken onderwijslocaties verder 
onder onder de naam Aeres.

Floriade: politiek wil niet stoppen

Uit een opiniepeiling blijkt dat 56,8 % van de inwoners van Almere 
vindt dat de gemeente moet stoppen met de organisatie van de 
Floriade. Slechts 27,4 procent wil doorgaan met de plannen voor 
2022 en 14,2 procent stelt voor om het evenement met één of twee 
jaar uit te stellen.De gemeenteraad van Almere denkt er anders 
over. In de raadsvergadering van juni bleek een meerderheid van 
de partijen, met VVD als grootste partij voorop, er voor te kiezen 
om door te gaan met de Floriade. Hoewel het bij het ter perse gaan 
van deze Handel & Wandel editie nog niet tot besluitvorming is 
gekomen, is duidelijk dat een ruime meerderheid van de raad er 
weinig voor voelt om de stekker uit het evenement te trekken. 
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bedrijfshuisvesting

V E R K O P E N I V E R H U R E N I T A X E R E N

De Bolder 2
Dronten    
0321 - 318 318

Bolderweg 1
Almere
036 - 30 30 938

Noordzijde 2-A
Emmeloord     
0527 - 20 33 55

IJsselkade 47
Kampen    
038 - 34 46 404

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek via 088 - 3 180 180

Thuis in 
vastgoedland

Waarom ondernemers kiezen voor VSO makelaars – sinds 1988

Sterk in het verbinden van ondernemers en vastgoed

Team van enthousiaste en volledig gekwalificeerde bedrijfsmakelaars en taxateurs

Groot netwerk van investeerders, projectontwikkelaars en beleggers

     

Harselaarseweg 2 

Barneveld

0342 - 42 47 71

www.vsomakelaars.nl  |  info@vsomakelaars.nl



Ook een energierekening
waar u blij van wordt?

WOUDA: VERSTAND VAN INNOVATIEVE, DUURZAME INSTALLATIES

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

www.wouda.nl
Duurzaam installeren

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.

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

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

Kijk op wouda.nl

Wouda zonnepanelen
DUUR

ZA
AM

 INSTALLEREN

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


