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Lawrence Möger over het meest 
frustrerende spelletje dat er bestaat: 

“Op het moment dat je denkt dat 
je het hebt, ben je het kwijt” 
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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

Mijn laatste voorwoord als voorzitter 
van OVDD. Toen ik in het najaar van 
2018 met deze klus begon had ik niet 
verwacht al in het najaar van 2020 de 
voorzittershamer weer te moeten over-
dragen. Zo zie je maar weer, niet alles in 
het leven is planbaar. Of beter gezegd, 
heel weinig in het leven is planbaar! De 
dynamiek in het leven is onder invloed 
van social media, toenemende mobiliteit 
en nog vele andere factoren de afge-
lopen decennia behoorlijk toegenomen. 
Nieuwe impulsen en uitdagingen komen 
meer en sneller tot ons en dat maakt dat 
we ook sneller geneigd zijn het ver-
trouwde los te laten en op zoek te gaan 
naar nieuwe kansen.
Ik kijk met veel plezier terug op de 
periode die ik samen met leden, bestuur 
en niet te vergeten onze verenigingsma-
nager heb samengewerkt. Veel vrijwil-
ligers die investeren in een verbetering 
van het ondernemersklimaat in Dronten. 
Het is jammer dat als gevolg van Corona 
een aantal ingezette acties met betrek-
king tot de ontwikkeling van visie en 
beleid niet doorgezet konden worden. 
Met name de bijeenkomst die we in 
het voorjaar gepland hadden met de 
leden om input op te halen voor een 

MARTIEN HERMANS
VOORZITTER OVDD

beleidsagenda voor de komende jaren 
was een lelijke streep door de rekening. 
Toch hebben we niet stil gezeten. Samen 
met andere stakeholders zijn we er in 
geslaagd middelen vrij te maken voor 
ontwikkeling van de Human Capital 
Agenda. Ontwikkeling en onderwijs is 
een van de belangrijkste pijlers voor een 
succesvolle en duurzame economische 
toekomst.

Er wordt hard gewerkt aan de plannen 
voor de vitale centra. Dit is met name 
voor Swifterbant en Biddinghuizen 
belangrijk, deze dorpskernen moeten 
leefbaar blijven. Dit is zowel voor 
bestaande als nieuwe ondernemers 
belangrijk. 

Op dit moment werken we op initiatief 
van de OVDD samen met VNO-NCW, the 
Economic Board Flevoland en de overige 
bedrijfskringen in Flevoland aan een 
strategisch beleidsplan voor de pro-
vincie. Ik verwacht dat we eind oktober 
met een definitief plan komen. Een 
perfecte timing omdat dan ook ongeveer 

de start zal zijn van de verkiezingscam-
pagnes. Een mooi moment om Flevoland 
en daarmee ook Dronten eens goed op de 
kaart te zetten. Ik ga Flevoland verlaten, 
maar ik weet zeker dat deze provincie 
met haar ruimte, groen, wind en water 
de potentie heeft zich te ontwikkelen 
tot een belangrijke duurzame economi-

Beste OVDD leden,

“Op dit moment werken we op initiatief van de 
OVDD aan een strategisch beleidsplan voor de 
provincie Flevoland”

sche provincie binnen Nederland, waar 
wonen, werken en ontspannen verenigd 
worden. Dank dat ik 2 jaar uw voorzitter 
heb mogen zijn! 
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VAN DE 
BESTUURSTAFEL
In de afgelopen maanden is er veel op ondernemersgebied 

gebeurd. Er zijn diverse regelingen vanuit de overheid aange-

reikt voor u als ondernemer. En als OVDD hebben we deze met 

regelmaat onder uw aandacht gebracht. Het bestuur van OVDD 
is ook de afgelopen maanden druk geweest met allerhande zaken 
die ondernemers in de gemeente Dronten raken. Zo heeft OVDD 
een reactie verzonden aan de gemeente n.a.v. de zienswijze over de 
luchtvaartnota. Deze reactie is half augustus ook gedeeld via onze 
website.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 OKTOBER

De ALV van het voorjaar is afgelast vanwege de coronamaatregelen. 
Als bestuur hebben we ervoor gekozen om dit jaar één ALV te 
houden en de voor- en najaarsvergadering samen te voegen. De ALV 
zal plaatsvinden op 15 oktober a.s. Tijdens deze vergadering nemen 
we afscheid van voorzitter Martien Hermans en zal er een tweetal 
nieuwe bestuursleden toetreden. Via de nieuwsbrief en de website 
wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

UW NIEUWS VIA ONZE KANALEN

Het is goed om te merken dat u als OVDD-lid steeds meer gebruik 
weet te maken van het delen van uw nieuws via onze website, 
nieuwsbrief en sociale media. Ook in deze editie van Handel & 
Wandel is hiervan een aantal voorbeelden te lezen. 

OVDD-ACTIVITEITEN

We kijken terug op een geslaagd OVDD Zomerfeest waarover u 
elders meer leest. In het najaar staat een aantal activiteiten gepland. 
Maar voor alles geldt dat het afhankelijk is van de situatie rondom 
COVID-19. Ditzelfde geldt voor het komende OVDD Nieuwjaarsfeest. 
Hierover heeft het eerste overleg plaatsgevonden. We gaan samen 
met onze vaste partners De Meerpaal, Slump Catering & Events en 
123Boekingen bekijken op welke manier het mogelijk is om dit te 
organiseren.

VERKIEZING ONDERNEMING VAN HET JAAR

De verkiezing Onderneming van het Jaar gaat, bij voldoende 
voordrachten, ook voor dit jaar door. Deze kopij schrijven we half 
augustus en als de Handel & Wandel verschijnt, is de voordrachtter-
mijn al gesloten. De jury gaat hier vervolgens mee aan het werk. 

TOT SLOT

Wij waarderen uw betrokkenheid bij OVDD en 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.

NIEUWS VAN DE REDACTIE

Op de agenda
SEPTEMBER
22 sep Vierde Dinsdag Event: Hans Biesheuvel

OKTOBER
1 okt  Bestuursvergadering
15 okt  Algemene ledenvergadering

DECEMBER
2 dec  Ondernemersacademie
3 dec  Bestuursvergadering
3 dec  Businessborrel december

Meer dan 25 jaar 
beeldend kunstenaar
OVDD-lid Marianne Alting - Brooijmans werkt al meer dan 

25 jaar als beeldend kunstenaar. Zij heeft haar opleiding 

gehad aan de Hoge School voor de kunsten in Utrecht en 

naast het maken van eigen werk geeft zij ook workshops. 

Haar werk is opgebouwd uit lagen van materialen, verf en 
handgeschept papier en ontstaat vanuit een ontmoeting, 
ervaring, wandeling. Het is vooral de materie die ze op haar 
doeken gebruikt, die maakt dat haar werk zich bevindt op 
de grens tussen de twee- en driedimensionale wereld. De 
gebruikte materialen geven het verhaal dat ligt verborgen 
onder de oppervlakte meer kracht en uitdrukking. Afgelopen 
voorjaar is Marianne Alting - Brooijmans lid geworden van 
onze vereniging. Ze hoopt mede hierdoor bedrijven te 
bereiken die op zoek zijn naar passende kunst. Met name het 
laten maken van een werk waarin informatie en herinneringen 
van het bedrijf verwerkt zijn.

‘Landschap’ 2020 (120 x 80 cm)
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Na gesprek op het OVDD 
Zomerfeest stapt Gerrit 
Schreuder op de fiets

IKAS ontvangt bijdrage 
uit ontwikkelfonds

Nieuwe leden OVDD
DRONTEN
Aviemore
Harry Nieuwlaar

Comper Training Nathalie Minkman
Nathalie Minkman

Kerremans makelaardij
Ralph Kerremans

NIEUWS VAN DE REDACTIE

Tijdens (of na) OVDD-evenementen ontstaan vaak mooie 
en inspirerende gesprekken en ideeën na het spreken van 
mede-ondernemers. Over het algemeen is dit bedrijfsmatig, 
maar soms ook om privé iets te ondernemen. Deze zomer 

spotten wij de fietstocht van Gerrit Schreuder (Protief.nl). 

“Eergisteravond (donderdag na het OVDD feest) zei Gerrit; 

‘eigenlijk zou je erheen moeten fíetsen’. Hij doelde op de 

vakantie in Zuid Frankrijk,” vertelt zijn vrouw Hennie. En 
zo besloot Gerrit om op de fiets naar Zuid Frankrijk te gaan, 
een rit van 1.300 km. Zijn gezin volgde per auto. Tijdens de 
fietsweek werden vrienden en bekenden via sociale media op 
de hoogte gehouden. Hij heeft het gedaan, zonder training. 
Gewoon gaan. Het motto van Gerrit: “Wie zeurt wint niet en 
wie wint zeurt niet”. 

Berntsen neemt de taken over van Rieke de Vlieger die de pensioen-
gerechtigde leeftijd heeft bereikt. De Vlieger was zowel faculteits- 
als instellingsdirecteur. De functie van instellingsdirecteur Aeres 
Hogeschool is onlangs ingevuld met de benoeming van Freek Rebel 
die per 1 september is begonnen. Berntsen wordt directeur van een 
faculteit die er goed voor staat. Onder leiding van De Vlieger maakte 
Aeres Hogeschool Dronten een flinke groei door. Inmiddels volgen 
2400 studenten onderwijs in Dronten. De bedrijfsvoering werd verder 
geprofessionaliseerd en de kwaliteit van onderwijs en onderzoek 
staat op een zeer hoog niveau.

Jolanda Berntsen benoemd tot nieuwe 
directeur Aeres Hogeschool Dronten

IKAS ontving als eerste bedrijf in de gemeente Dronten subsidie uit 
het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Wethouder Irene Korting verraste 
het bedrijf met een symbolische cheque en een bloemetje. Alette 
van de Berg, directeur IKAS: “Om ons dienstenpakket uit te breiden 
wilden we graag twee medewerkers laten bijscholen. Dit stond al 
enige tijd op de planning, maar door de corona was dit op de lange 
baan geschoven. Het Ontwikkelfonds gaf ons het juiste duwtje in de 
rug om onze plannen door te zetten”. Wethouder Korting vertrouwt 
erop dat meer bedrijven gebruik gaan maken van het ontwikkel-
fonds.

UPGRADE JEZELF!

Het ontwikkelfonds van de Regio Zwolle biedt financiële onder-
steuning bij persoonlijke ontwikkeling. Ondernemers kunnen budget 
aanvragen voor het ontwikkelen, leren en opleiden van (potentiële) 
werknemers. Sinds kort kunnen ook werknemers en werkzoekenden 
terecht bij het Ontwikkelfonds voor subsidie voor om-, her- of 
bijscholing. Kijk voor meer informatie en voorwaarden op 
www.upgradejezelfregiozwolle.nl.

Aeres Hogeschool Dronten krijgt 

een nieuwe faculteitsdirecteur. 

Jolanda Berntsen (46) is per 1 oktober 

benoemd in deze functie. De afgelopen 

jaren deed Berntsen veel ervaring op 

met (onderwijskundig) leiderschap 

bij Hogeschool Arnhem Nijmegen, 

waar zij vanuit haar expertise bedrijfs-

economie en financieel economisch 

management verschillende directie- 

en leidinggevende functies bekleedde.
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Lawrence Möger is PGA Golf. En wat 
voor een, hij loopt over van aansteke-
lijk enthousiasme, schijnt ongelooflijk 
geduldig te zijn en loopt altijd met een 
glimlach rond. En laat ik gelijk maar 
een eind maken aan alle vooroordelen 
waar de golfsport mee behept is: je voelt 
je gelijk meer dan welkom. Hoewel de 
weersomstandigheden er naar waren, 
wordt het geen interview terwijl we 
langs de holes zwerven: een blessure 
maakt dat Lawrence voor enige tijd wat 
minder mobiel is.

TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Een balletje dat met een gemiddelde snelheid van 220 km/u de club verlaat, wat vroeger een ‘7’ was, 

is nu een ‘9’, richting bepalen door een streepje op de bal, een handicap krijgen als je het wat beter 

doet én een ‘blinde hole’ par 3; zeldzaam in ons land. Daarbij geteld: geen GVB nodig, ook recreatief 

welkom, een goede ‘Off Course’ en een magnifieke locatie: Shortgolf Swifterbant.

Shortgolf Swifterbant is buitenbeentje 
met aanstekelijk enthousiaste golfpro

Aanpassen is het credo

“Dat komt nooit goed uit, maar is 
nu dubbel lastig. We hadden als 
Shortgolfvereniging Swifterbant / de 
Golfacademie veel leuks in petto (waar-
onder een aantrekkelijk abonnement 
voor 3 maanden dagelijks spelen), maar 
eerst was het COVID-19 die roet in het 
eten gooide, en nu mijn blessure. Ik 
mag de komende negen maanden ook 
geen wedstrijden spelen. Maar ik ga op 
Shortgolf - met ondersteuning van een 
paar goede golfers - stug en vrolijk door.” 

Voor Lawrence is het golfproschap nog 
geen fulltime functie, hij werkt onder 
andere ook nog in een golfshop. “Het is 
natuurlijk wel een wens van me om full-
time pro te zijn, maar daar is de vereni-
ging te klein voor. En mijn werk staat in 
de winter veelal stil, al moet ik zeggen 
dat de Shortgolf verrassend lang en 
vaak open kan zijn. Het is voor mij een 
bewuste keus, het is dicht bij mijn huis, 
lesgeven is mijn passie en ik wil mezelf 
kunnen zijn.”
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GOLFACADEMIE COVER STORY

Open armen

Hier is iedereen welkom, vriendelijk, 
je bent gelijk onderdeel van de vereni-
ging, Iedereen denkt mee, er heerst een 
gemoedelijke sfeer, het is een pracht-
locatie, er heerst rust. Alle faciliteiten 
zijn er, je kunt niets meer wensen. 
Bovendien kan men hier terecht zonder 
GVB (Golfvaardigheidsbewijs). Net als in 
Schotland en Engeland, daar kennen ze 
het GVB helemaal niet, want iedereen 
golft daar.” 

Ingewikkeld 

“Het GVB is een ingewikkeld verhaal, 
maar heeft in ons land vooral betekenis 
voor een stukje veiligheid en onder-
houd. Onderhoud is kostbaar en veilig-
heid belangrijk, maar naar mijn idee is 
het GVB voor veel belangstellenden van 
de golfsport een reden om er niet aan te 
beginnen. En dat is heel jammer, want 
het is de leukste sport die er is. Daar mag 
je om glimlachen, maar serieus: bij ons is 
iedereen welkom voor hobby en plezier. 
Je speelt samen met vrienden, altijd op 
je eigen niveau (handicapsysteem), je 
enige echte tegenstander is dat kleine 
balletje … je bent buiten in de natuur 
(coronamaatregelen zijn hier geen enkel 
probleem), wat wil je nog meer.” 
Om ook op andere banen te kunnen 
spelen is het wel handig om het GVB te 
behalen, uiteraard kan men daarvoor 
ook bij Shortgolf terecht.

Swing op de Ipad

“Mijn passie ligt in het lesgeven. 
Enthousiasmeren, overbrengen van 
het plezier. Je bent hier voor een hobby, 
voor je plezier en lol. Je bent hier bezig 
met een balletje … Ik ben de rust zelve, 
heb alle geduld, en er ongelooflijk veel 
lol in. En met de technische mogelijk-
heden die we tegenwoordig hebben, 
wordt het alleen maar leuker. De IPad is 
een vertrouwd middel geworden voor 
de analyse van de swing. Want als het 
ergens in het golfen fout gaat, dan is het 
daar. Het is alom bekend, golf is ‘vertel-
len-zien-voelen’. Mensen zien hun eigen 
swing niet. De oefenswing gaat mooi 

vloeiend, ze leggen vervolgens de bal 
neer …. en dan volgt er een heel ander 
resultaat. Op de IPad is de swing in slow 
motion te bekijken, lijnen tonen aan 
hoe ze zouden moeten bewegen en hoe 
het in werkelijkheid ging. En dat heeft 
resultaat. Voorheen kon de pro vertellen 
wat er fout gaat, nu kunnen we het ook 
echt laten zien en bewijzen. Zo’n analyse 
kunnen we natuurlijk op dvd zetten, 
zodat men het thuis in alle rust nog eens 
kan bekijken. De computer is daarmee 
een toevoeging op alle vlakken. Op het 
putten, chippen, pitchen, de bunker en 
de swing. Het heeft uiteindelijk allemaal 
met de pendule beweging te maken, die 
wordt per onderdeel steeds groter.”

Merkteken

“Het begin van golf is het aanleren van 
de juiste basis: hoe pak je vast, waar let 
je op. Van daaruit opbouwen. Daarom 
beginnen we bij het putten, uiteinde-
lijk bepaalt dat toch het eindresultaat. 
Als je daarbij constant hetzelfde kunt 
doen, wordt het beter. Want je wint en 
verliest het spelletje uiteindelijk op de 
green. En dat betekent steeds weer terug 
naar de pendulebeweging. Dat aange-
vuld met een stukje kennis en natuur-
lijk veel oefening, maakt de golfer. 
Veel mensen weten bijvoorbeeld niet 
waarom een golfer op zijn knieën gaat 
om het balletje neer te leggen. Dat is om 
een merkteken op het balletje zichtbaar 
te leggen. Daarmee bepaal je namelijk 
(op het blad van de club staat ook een 
merkteken) de richting. Verder heeft de 
meetbaarheid van de slagen natuurlijk 
een technische ontwikkeling in de clubs, 
maar vooral ook in de ballen tot gevolg. 
In de clubs gaat het dan om de graden-
hoek, het gewicht en de veerkracht. Een 
ouderwetse ‘7 ’is tegenwoordig een ‘9’, 
maar het resultaat is – zeker voor een 
hobbyspeler - gelijk.”

Nooit jouw schuld

“En weet je, het leukste is eigenlijk dat 
je altijd tegen jezelf speelt. Tegen jouw 
handicap. Dat maakt het mooi, want je 
speelt altijd op je eigen niveau, maar golf 

is een van de moeilijkste sporten om aan 
te leren. Alle spieren doen mee. En dus: de 
vorm van de dag is vaak bepalend. En het 
is hobby, het is ‘nooit je eigen schuld’ en 
het is soms het meest frustrerende spel-
letje dat er bestaat. Op het moment dat je 
denkt dat je het hebt, ben je het kwijt …”

Shortgolf
Shortgolf heeft een professioneel aange-

legde en onderhouden 18 holes par 3 golf-

baan met een driving range, pitching green 

en oefen green. De hole lengte varieert van 

55 tot 140 meter. De greens, gemiddeld 

zo’n 300 m2, zijn gevarieerd aangelegd en 

de meeste hebben ondulaties waardoor 

de pin posities soms lastig te bespelen 

zijn. De fairways worden van elkaar afge-

schermd door verschillende waterpartijen 

en bosschages. De meest bijzondere hole 

is ongetwijfeld hole 14. Deze hole heeft 

een zogeheten dogleg waardoor de green 

zowel van de rode afslag (110 m) als de 

gele (die verhoogd is aangelegd op 143 m) 

niet zichtbaar is. De hole is daardoor één 

van de weinige ‘blinde’ par 3 van Neder-

land. Met golf combineer je een stevige 

wandeling, sportieve uitdaging én sociaal 

contact in een veilige omgeving waar 

eenrichtingsverkeer en afstand houden al 

jaren gebruikelijk is. 

Golfacademie
Golfacademie Flevoland heeft voor 

iedereen een geschikte les of cursus. Of je 

nu beginner bent of een geoefende speler; 

de Golfacademie helpt je verder met jouw 

spel. Individueel of groepsles. Opfris-

cursus of een clinic voor een bedrijfsuitje. 

Sinds 2018 werkt Golfacademie Flevoland 

nauw samen met Möger Golf. 
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VANUIT ONS GEMEENTEHUIS

De impact van COVID 19 op onze 

ondernemers in de gemeente Dronten 

is het gesprek van de dag. Het is een 

onzekere tijd die vraagt om creativiteit 

en ondernemerschap en het bundelen 

van krachten tussen overheid, 

ondernemers, onderwijs en (regionale) 

ontwikkelingsmaatschappijen. 

Samen aan de 
slag voor onze 
economie 

Marco Smit, directeur van Horizon Flevoland, verwoordt het mooi 
in een column: “… Er gebeuren ook mooie dingen. Ondernemers 
worden innovatief en denken na over nieuwe verdienmodellen. Ik 
weet zeker dat als we over 10 jaar terugkijken, we zullen zien dat 
er juist nu nieuwe ideeën worden geboren. Vandaar mijn vraag: met 
welk plan loop jij rond? En hoe kunnen we jou daarbij helpen? …”

De spijker op zijn kop, de essentie van het bestaan van Horizon 
Flevoland in vier regels. We zien ook dat de regionale samenwer-
king steeds sterker wordt en nodig is omdat het Rijk steeds meer 
met Regiodeals werkt. Voor de gemeente Dronten wordt de rol van 
Horizon Flevoland steeds belangrijker. Zeker nu de staatssecretaris 
sinds 1 juli van dit jaar Horizon Flevoland als formele Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) heeft aangewezen. Dat biedt ook 
kansen op het gebied van verduurzaming, digitalisering en internati-
onalisering van het bedrijfsleven in de gemeente Dronten. 

FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK
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VANUIT ONS GEMEENTEHUIS

Goed contact

Wethouder Irene Korting: “We hebben de laatste maanden inten-
sief contact gehad met Horizon Flevoland. Deels door de Corona-
overbruggingsregeling die via hen wordt uitgevoerd, maar ook 
door de recente ontwikkeling van Horizon Flevoland als Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij voor heel Flevoland. Voor ons is Horizon 
als ROM een belangrijke speler voor het bevorderen van het onder-
nemersklimaat en het aantrekken van nieuwe bedrijven die van 
meerwaarde zijn voor onze economie. De crisis laat zien dat juist de 
regionale economie van cruciaal belang is.”
Marco Smit: “Het zijn natuurlijk rare tijden. Enerzijds kunnen we 
dankzij de investeringsfondsen tientallen innovatieve bedrijven voor-
zien van cash om dit jaar het hoofd boven water houden. Tegelijk 
moeten we ook nadenken over de toekomst, hoe troebel die ook is. 
Een deel van de bedrijven zal deze crisis helaas niet overleven, met 
persoonlijk ondernemersleed en werkloosheid tot gevolg. Een ander 
deel zal jaren worden teruggeworpen. De veerkracht en het door-
zettingsvermogen die zo kenmerkend zijn voor ons gebied zijn nu 
meer dan ooit nodig. Daarom willen we ondernemers ondersteunen 
met het delen van marktinformatie, geven van bedrijfskundig advies, 
meedenken over marktintroducties, zoeken naar beschikbare 
subsidies en ze in contact brengen met experts. We hebben in dit 
gebied zo verschrikkelijk veel potentie. Sommige sectoren waren 
ook - onbewust - beter toegerust op een pandemie dan verwacht, 
denk aan ICT en logistiek.”

Creëren meerwaarde

Wethouder Irene Korting: “De samenwerking met Horizon Flevoland 
als regionale ontwikkelingsmaatschappij gaat voor ons als gemeente 
naast groeifi nanciering ook over het samen nadenken hoe de 

regionale economie van de toekomst eruit gaat zien. Daarvoor is 
het belangrijk om samen de koers en ambitie voor de gemeente 
Dronten en Flevoland op elkaar af te stemmen. Het is onze taak 
om uitdagingen gezamenlijk aan te gaan en kansen te verzilveren. 
We moeten duidelijk maken wat de mogelijkheden zijn en wat we 
als gemeente samen met Horizon te bieden hebben: gezamenlijke 
kansen en mogelijkheden benutten.” Marco vult aan: “Ondernemers 
moeten weten wat en wie Horizon is en wat wij te bieden hebben. 
En vooral hoe wij kunnen bijdragen aan een uniek en sterk onder-
nemersklimaat in Dronten en Flevoland.”
Wethouder Irene Korting: “De samenwerking verloopt goed en nu 
Horizon de status van ROM heeft zal dat nog intensiever worden. 
Ook onze gemeentelijke accountmanager en acquisiteur hebben 
intensieve contacten met de medewerkers van Horizon.” 

16 miljoen euro

Marco: “(Groei)fi nanciering blijft voor ons als ontwikkelingsmaat-
schappij natuurlijk wel een van de hoofdzaken. Omdat we nu de 
offi  ciële Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM)-status hebben 
verkregen, wordt dat potje met 16 miljoen euro (8 miljoen van het 
Rijk en 8 miljoen van de provincie) gevuld. Met name bestemd voor 
nieuwe bedrijven (start ups en scale ups); voor hen is het verkrijgen 
van fi nanciering via banken op dit moment een moeilijk verhaal.”
De nabije toekomst: wie wil innoveren, investeren en internationali-
seren zegt Horizon Flevoland.
Irene Korting: “En de gemeente Dronten geeft je ruimte. Door onze 
krachten te bundelen kunnen we zorgen voor kansen voor onderne-
mers. Nu en in de toekomst.” 

Offi ciële ROM-Status

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de 

formele status van Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 

(ROM) Horizon Flevoland bevestigd met een jaarlijkse 

exploitatiesubsidie voor onder meer verduurzaming, digi-

talisering en internationalisering van het bedrijfsleven in 

Flevoland. Daarnaast stellen ministerie en provincie samen 

16 miljoen euro – ieder 8 miljoen - beschikbaar voor een 

nieuw Groeifonds bij Horizon Flevoland, dat naar verwach-

ting dit najaar beschikbaar zal zijn. Deze status betekent 

de erkenning van een exclusieve relatie met het Ministerie 

van Economische Zaken en Klimaat en geeft toegang tot 

nieuwe regelingen voor ondernemers in Flevoland. Een 

voorbeeld hiervan is de Corona-OverbruggingsLening 

(COL), die reeds door Horizon Flevoland wordt uitgevoerd.
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PORTRET KOELHUIS DRONTEN

TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Koelhuis Dronten 
blijft moderniseren
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PORTRET KOELHUIS DRONTEN

Greeke en Aard gingen destijds niet 
over een nacht ijs. “We hebben lang 
nagedacht over de aankoop van het 
koelhuis. Het oudste deel van koelhuis 
Dronten dateert uit 1972 en was bekend 
onder de naam KZIJ veiling. Het was een 
veilinghuis, koelhuis en telers kwamen 
er sorteren. In 1992 werd de KZIJ veiling 
overgenomen door coöperatie The 
Greenery en werd een tweede koelhuis 
gebouwd. In 2007 stootte The Greenery 
al het onroerend goed af en kwamen 
er drie eigenaren: twee fruittelers en 
een commissionair. Wij wisten niet 
dat het bedrijf te koop had gestaan en 
hadden net een koelhuis voor peen en 
fruit bij ons thuis aan de Rendierweg 
gebouwd. De nieuwe eigenaren besloten 
het koelhuis in 2013 te verkopen. Wij 
zeiden tegen elkaar: ‘we gaan het niet 
kopen, dan moeten we een compleet 
bedrijf overnemen, dat is nogal wat.’ Een 
jaar later liet de makelaar ons weten: 
Koelhuis Dronten staat nog steeds te 
koop! Toen waren Greeke en ik wel klaar 

voor een nieuwe uitdaging; we zochten 
naar verbreding van ons werk en een 
nieuw businessmodel. Toen hebben we 
koelhuis Dronten gekocht”, aldus Aard. 

Nieuwste generatie

Koelhuis Dronten bestaat uit vier-
entachtig koelcellen inclusief twaalf 
nieuwste generatie cellen. Zeventig 
procent van de producten in het koelhuis 
zijn appels en peren. Ook wordt bieslook, 
pastinaak, boter, snijbloemen, tuin-
planten, kool etc. gekoeld. “Het leuke is 
dat wij kennismaken met uiteenlopende 

appels met Dutch Climate System (DCS). 
Hierbij meten we het alcoholgehalte in 
de appel en op basis daarvan bepalen 
we of het zuurstofgehalte verder naar 
beneden kan. Je moet je bedenken dat 
buitenlucht eenentwintig procent zuur-
stof bevat, komt dit percentage onder de 
zeventien procent dan is dat dodelijk. In 
onze cellen is het zuurstofgehalte gemid-
deld voor peren drie procent en voor 
appels 1 procent. Zo kunnen wij het jaar 
rond een vers product bewaren.”

Stappen zetten

Koelhuis Dronten blijft moderniseren en 
heeft 20 augustus jl. de twaalf nieuwste 
koelcellen feestelijk in gebruik genomen 
in het bijzijn van ruim honderd gasten. 
Aard: “Als je door wilt met je onderne-
ming, moet je stappen zetten. Daarom 
hebben we het asbest opgeruimd en 
prijken op het dak vijftienhonderd 
zonnepanelen. Mocht in de toekomst 
nog meer behoefte aan koeling zijn, dan 
kunnen we het concept van de twaalf 
cellen moeiteloos nog een keer her-
halen.”    

Hij gaat vol gas en zij moet hem regelmatig afremmen. “Dat is maar gekheid”, voegt Greeke Robaard er 
snel aan toe. “Alhoewel, Aard ziet de kansen en ik ben meer van het doorvragen, overzicht houden en de 
zaak willen behappen.” Het heeft de twee tot op heden veel gebracht: naast hun akkerbouw- en fruitteelt-
bedrijf aan de Rendierweg in Dronten runnen Aard en Greeke Robaard sinds 2015 Koelhuis Dronten, dat 
recent is uitgebreid met twaalf hypermoderne cellen.

“We zijn nu meer dan ooit dienstverlenend 
bezig en dat verrijkt je enorm” 

producten, we nieuwe klanten ont-
moeten en dat ons netwerk groeit. We 
zijn nu meer dan ooit dienstverlenend 
bezig en dat verrijkt je enorm. Ook het 
omgaan met de twee vaste medewerkers 
bevalt ons goed. Greeke werkt veel op 
kantoor en verzorgt al het papierwerk. 

Daarnaast bewaakt ze protocollen, 
maakt rapporten op en doet de admi-
nistratie. Bij de inslag doen we een 
0-meting, onze medewerkers monitoren 
continu de temperatuur en het zuurstof-
gehalte in de koelcellen en sturen direct 
bij waar nodig.” 

Techniek

“Bijna alle cellen koelen op basis van 
Ultra Low Oxygen (ULO), deze techniek 
brengt het zuurstofgehalte in de ruimte 
naar een gewenst niveau. Daarnaast 
werken we voor het koelen van Elstar 
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BINNENKIJKEN MAKELAARDIJ FLIPSE

“Mensen aandacht 
geven die pas over 
vijftien jaar 
klant worden” 

Naud Rommens:
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BINNENKIJKEN MAKELAARDIJ FLIPSE

Hij heeft een voorliefde voor de gemeente Dronten, studeerde Bouwkunde en liep stage bij 
bouwbedrijf Van de Heijkant. Tekenen, bouwen, calculeren, verkopen; hij had het allemaal in 
zich, maar er zat nog meer in. Naud Rommens koos voor de opleiding Makelaardij aan HBO 
Nederland in Zwolle en later rondde hij de avondschool van de NVM met goed gevolg af. “Mijn 
buren kenden Bertus Flipse goed en zo heb ik als stagiair in 2006 kennis gemaakt met Flipse 
makelaardij in Dronten. Niet wetend dat ik elf jaar later het bedrijf zou overnemen.”

TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Anno 2020 werken zes mensen bij het 
makelaarskantoor en is ook Bertus Flipse 
als zzp’er nog altijd een aantal dagen 
per week betrokken. “Bertus heeft onze 
formule gedegen neergezet. Hij leidde de 
organisatie top down en zette traditionele 
middelen in om de naamsbekendheid te 
vergroten en klanten te werven. Dat werkte 
goed in zijn tijd. Mijn stijl van leidinggeven 
is meer bottom up, ik geef het team een 
gezamenlijke doelstelling. 

Als het gaat om marketing zien we dat 
klanten zich grotendeels online bevinden 
en daar passen we onze strategie op aan. 
We maken veel video’s en zijn elke dag 
met sociale media bezig. Via Facebook en 
Instagram wakkeren wij graag de wooni-
dealen van mensen aan. Misschien willen 
ze nu niet verhuizen, maar wel over een 
aantal jaar. Wij verdiepen ons dagelijks in de 
achtergronden en woonwensen van mensen 
die misschien pas over vijftien jaar klant bij 
ons worden.”

Dienstverlening

Bij Flipse makelaardij ligt de focus op 
kwaliteit van de dienstverlening. Rommens: 
“Onze makelaars zijn gecertificeerd, geïnte-
resseerd in de leefwereld en wensen van de 
klant én hebben kennis van de lokale markt. 
Mede door dat laatste punt kijk ik met een 
kritisch oog naar de Woonvisie van de 
gemeente Dronten. Ik vind dat de visie op 
een aantal punten niet aansluit bij de lokale 
woningmarkt in Dronten, Biddinghuizen 
en Swifterbant. Ten eerste zijn landelijke 
bureaus ingehuurd om de visie op te stellen, 
daar heb ik al zo mijn bedenkingen bij.”

Inbreiden goede optie

“Daarnaast zou ik de gemeente Dronten 
mee willen geven: onderzoek wie je huidige 
inwoner is en hoe je denkt hem hier te 
houden en oud te laten worden. Het lijkt 
logisch dat er nu veel gezinswoningen 
moeten worden gebouwd, maar waar laat 
je de oudere mensen wonen? Een mooi 
voorbeeld van hoe het kan, is het nieuwe 

de woonplaats compact en mensen wonen 
nu eenmaal graag dichtbij het stadshart en 
de voorzieningen. Zo hoeven we onze land-
bouwgronden ook niet op te offeren, want 
daar verdienen we ons geld mee. Nog een 
mooi voorbeeld is het nieuwbouwproject 
van Van der Steeg Ontwikkelen & Bouwen 
op de locatie van voormalig tuincentrum de 
Boeg. Daar komen straks ruim vijftig 

woningen, waaronder appartementen, 
levensloopbestendige twee-onder-één 
kapwoningen en rijwoningen. Het mooie is 
dat bij dit project goed gekeken is naar de 
woonbehoeften van de Drontenaar op de 
langere termijn.”

“We hebben ruimte genoeg voor nieuwbouw-
woningen. Maar spaar de landbouwgronden, 

daar verdient Dronten zijn geld mee”

woonzorgcentrum op het oude terrein van 
autobedrijf Citroën. Het ligt in de kern van 
Dronten en biedt hoogwaardige woonruimte 
in combinatie met zorg voor demente-
rende ouderen. Dit ‘inbreiden’, woningen 
bouwen in een dorp of stad en niet aan de 
randen, spreekt mij enorm aan. Je houdt 
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OVDD kijkt terug op een geslaagd Zomerfeest bij At Sea. Op woensdag 8 en donderdag 9 juli zijn in totaal zo’n 150 

ondernemers aanwezig geweest bij het OVDD Zomerfeest bij At Sea aan de Drontermeerdijk. We kijken terug op 

twee succesvolle avonden. Voorzitter Martien Hermans benadrukte in zijn toespraak dat samenwerken, verbinden 

en betrokkenheid de sleutelwoorden zijn in deze tijd van ondernemen, de toespraak is als download beschikbaar 

in het nieuwsbericht op ovdd.nl. Het was weliswaar anders dan andere jaren, maar het was fi jn om u allen te 

mogen ontmoeten en te horen hoe het met u gaat. Het OVDD Zomerfeest vond plaats in een ontspannen sfeer. 

OVDD dankt At Sea voor de goede samenwerking. “Overleven met gezond verstand”

Geslaagd Zomerfeest OVDD

OVDD FOTOVERSLAG
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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



LADDERRECHT

Hans 
Bügel
Helmantel & Bügel Advocaten

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

BLIJF AAN ZET, 
BEHOUD JE BEDRIJF

Ferdinand
Zomerman
Claassen, Moolenbeek & Partners

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

ADVERTORIALS

Het gebeurt niet vaak, maar soms worden wij geconfron-
teerd met discussies over het zogenaamde ‘ladderrecht’. 
Dit recht houdt in dat gebruik gemaakt wordt van ander-
mans goed. Het komt erop neer dat iemand andermans 
eigendom, meestal de grond, gebruikt om werkzaam-
heden aan het eigen eigendom te kunnen verrichten. 
Die werkzaamheden kunnen eigenlijk alleen worden 
gedaan vanaf de grond van de buurman. Dat is feitelijk 
een inbreuk op het eigendomsrecht van die buurman. 
In de praktijk is er echter wel behoefte aan om gebruik 
te maken van het perceel van een ander om vanaf dat 
perceel werkzaamheden te verrichten aan het eigen 
eigendom. Daarin heeft de wetgever voorzien.

Er bestaat een recht om gebruik te maken van ander-
mans onroerende zaak, zoals de wet dat formuleert. 
Dat recht is uiteraard niet onbeperkt. Het houdt in dat 
de gebruiker van andermans erf, voorafgaande aan de 
werkzaamheden, daarover een behoorlijke kennisgeving 
doet en toezegt de schade te vergoeden die het gebruik 
van het erf met zich meebrengt. Als er sprake is van 
behoorlijke kennisgeving en schadevergoeding, dan kan 
de eigenaar van het erf in principe niet weigeren toe te 
staan dat er gebruik wordt gemaakt van zijn erf.   

De eigenaar van het erf dat wordt gebruikt, kan het 
gebruik alleen nog weigeren als er sprake is van gewich-
tige redenen. De norm ligt daarbij best hoog, want niet 
ieder bezwaar valt als een gewichtige reden te kwalifi-
ceren. Toch blijkt in de praktijk dat over de omvang van 
de te vergoeden schade en de gewichtige redenen met 
regelmaat vervelende discussies ontstaan. Daarop zit 
uiteraard niemand te wachten. Het is verstandig vooraf 
met elkaar in gesprek te gaan en daarbij duidelijke en 
concrete afspraken te maken. Als er bezwaren worden 
opgeworpen, kan het dienstig zijn om daaraan tegemoet 
te komen. Dat voorkomt een hoop ellende.

Voor veel ondernemers is 2020 compleet anders verlopen 
dan verwacht. Door Covid-19 hebben vele bedrijven 
op hun reserves ingeteerd en gebruik gemaakt van 
overheidsmaatregelen zoals de NOW, TVL en TOZO. 
Misschien ben jij een van hen en sta je nu op een kruis-
punt: hoe nu verder?
In de markt verwacht ik de komende maanden veel fail-
lissementen. Vooral in sectoren waar het omzetverlies het 
grootst is en bij toeleveranciers van deze sectoren. Heb 
jij in beeld waar jouw bedrijf nu precies staat en wat de 
gevolgen voor jouw onderneming zijn wanneer een van je 
grootste klanten failliet gaat? 

Problemen beginnen veelal met een strategische crisis. 
Alles wat vroeger normaal was, is nu niet meer normaal. 
Je moet je strategie aanpassen aan de nieuwe werke-
lijkheid. Wanneer je de strategie te laat en onvoldoende 
kunt wijzigen, volgt een winstcrisis. De omzet daalt en de 
kosten blijven gelijk of stijgen zelfs. Wanneer je de stra-
tegie en winstcrisis niet kunt overwinnen, kom je uiteinde-
lijk in een liquiditeitscrisis. Wordt deze niet opgelost, dan 
ga je – hoe triest ook – richting een faillissement.

Mijn boodschap aan jou is, laat het niet zo ver komen. 
Zoek tijdig hulp. Spar met mensen in je omgeving, klanten 
en leveranciers over de ontwikkelingen in de markt en 
kijk hoe je je bedrijf kunt aanpassen. Reorganiseer als dat 
nodig is; durf afscheid te nemen van mensen en activi-
teiten die niet bijdragen aan de winst en liquiditeit. Zorg 
dat jij dit doet, voordat anderen het vóór je gaan doen. 
Ik help ondernemers bij dit proces, de intensiteit van de 
begeleiding wisselt. Bij een strategische crisis heb je vaak 
nog een kasstroom, maar bij een winst- en liquiditeits-
crisis zijn steviger maatregelen nodig. Bij faillissementen 
heb je alleen maar verliezers: de ondernemer, de klanten 
en het personeel en hun gezinnen. De ‘schade’ wil ik 
graag zo veel mogelijk beperken. Met een sessie van één 
dagdeel kunnen we vaak al veel bereiken. Zorg dat je aan 
zet blijft in deze bizarre tijd.
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EXTRA VANUIT DE OVDD

Afscheid van Martien Hermans: 
‘pragmaticus en doener’

TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Het vertrek van OVDD voorzitter Martien Hermans nadert. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 

oktober 2020 neemt hij afscheid van de leden. Als ondernemers later terugdenken aan zijn tijd bij OVDD, 

wil hij het liefst herinnerd worden als ‘pragmaticus en doener’ van ondernemend Dronten. “Als onderne-

mer moet je dynamisch zijn, want voor je het weet word je links en rechts ingehaald”, aldus de scheidend 

bestuurder. Zo hebben we Hermans de afgelopen twee jaar ook leren kennen, maar hoe staat hij persoon-

lijk in het leven? Wij stelden hem vijf vragen op de man af. 

Wat gaat goed in je leven, waar ben je dankbaar voor?

“Heel dankbaar ben ik voor mijn vrouw, op 8 augustus waren 
wij 29 jaar getrouwd. We zijn nog steeds verliefd op elkaar, 
hebben een fantastische tweeling van 27 jaar oud en we 
genieten van nieuwe vriendschappen. Samen hebben we de 
randen van het leven opgezocht; dat heeft ons sterk gemaakt.”

Waarom is het een cadeau om jou als vriend te hebben?

“Je leert je vrienden kennen als het moeilijk is. Als vriend 
ben ik er altijd, ze mogen me dag en nacht bellen. Ik ben een 
gever. Ons vakantiehuisje in Vledder hebben we jaren geleden 
gekocht voor een dakloze vriendin. Zij ervoer de mensheid als 
‘iedereen is tegen mij’. Nu heeft ze haar leven op de rit, een 
opleiding afgerond en een baan gevonden. Laatst zei ze tegen 
mij: 80% van de mensen deugt.”
 
Waar ben je bezorgd over? “Persoonlijk heb ik niet zoveel 
zorgen. Wanneer ik kijk naar het wereldtoneel ben ik wel 
bezorgd en dan met name over polarisatie. Waarom worden 
groepen mensen tegen elkaar opgezet? In mijn ogen kunnen 
media een meer verbindende rol innemen dan dat zij nu vaak 
doen. Waarom alleen maar discussie, speel mensen niet continu 
uit. Samen iets moois of ontroerends bewerkstelligen, is ook 
nieuws.” 

Welke opmerking die je van een ander hebt gehoord, is 

je bijgebleven? “Wat ik als bestuurder heb meegekregen is: je 
moet het leven zelf leuk maken, een ander doet het niet voor je. 
Dit geldt voor je privéleven én de manier waarop je zaken doet. 
Vanuit jezelf moet een gedrevenheid komen. Heb plezier, maak 
het leven leuk en je krijgt er positieve energie voor terug.” 

Wat geeft je hoop? “Met de voorzitters van de zeven flevo-
landse bedrijfskringen schrijven wij aan een toekomstvisie 
Flevoland. Onze paraplu is ‘ruimte’, denk aan de slogan ‘Dronten 
geeft je de ruimte’. Wij werken aan vijf categorieën: bouwen en 
wonen, arbeidsmarkt en onderwijs, infrastructuur, duurzaam-
heid en ondernemerschap. Natuurlijk hebben wij de nodige 
ambities en die geven mij hoop. De visie geeft ruimte aan het 
openen van een universiteit, het creëren van banen van de 
toekomst, andere modellen van schaalvergroting in de agro 
& food sector en het laten betalen voor vervuiling. Ik ben ooit 
voor e29 naar Barcelona gevlogen, daar zul je mij niet meer 
op betrappen. Tegen mijn opvolger zou ik willen zeggen: blijf 
vertellen wat ovdd doet. Ik kijk vanuit Gelderland graag nog 
eens terug!”
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DOSSIER BOUWCENTRUM CONCORDIA

“Service, kwaliteit 
en voorraad zijn 
belangrijke pijlers”
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DOSSIER BOUWCENTRUM CONCORDIA

Concordia is in Dronten goed vertegenwoordigd, al zal bij de meesten Bouwcenter Concordia 
het bekendst zijn. In de afgelopen jaren hebben veel bouwbedrijven, aannemers, zzp-ers en 
particulieren de weg naar het bedrijf gevonden. Dit gegeven en het netwerk van zzp-ers hebben 
er toe bijgedragen dat er onlangs ook een nieuwe Primo vestiging (keukens) werd geopend, pal 
naast het Bouwcenter.

TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Het Bouwcenter opereert sinds drie jaar 
onder de naam Bouwcenter Concordia 
Dronten en is daarmee verzekerd van een 
groot netwerk van toeleveranciers, twee 
grote centrale magazijns en vooral veel 
(materiaal)kennis.
Regioleider (voor de vestigingen Dronten, 
Urk en Elburg) Henk Zeegers: “Concordia 
heeft in totaal 13 vestigingen, allen met 
een eigen identiteit. Zeven zaken zijn 
Primo vestigingen en twee keuken & bad 
showrooms. De moederfirma bestaat bijna 
115 jaar, dat wil in de bouwwereld wel 
wat zeggen. In totaal hebben we zo’n 260 
medewerkers, waarvan zes in Dronten.”

Voorraad

Volgens Zeegers ligt de kracht vooral in het 
aanbod, snelle levering en de drive-in. ”Wij 
bieden de vakman bijna alles op het gebied 
van bouw en verbouw, zowel binnenshuis 
als buitenshuis. Het meeste uit voorraad 
en anders binnen 24 uur. Kwaliteit tegen 
scherpe prijzen, bezorgd of opgehaald. En 
bij alle materialen geven wij advies voor 
correcte verwerking.”

Het Bouwcenter in Dronten heeft overi-
gens een bijzondere positie. In Dronten 
zijn er relatief weinig bouwbedrijven. “Dat 
betekent dat er veel bedrijven van buiten 
komen. Wanneer die plots materialen - met 
name in het ruwbouwsegment - nodig 
hebben, kunnen ze niet terugvallen op eigen 
voorraad of magazijn. Dat geldt natuurlijk 
ook voor zzp-ers, die hebben vaak geen 
voorraad of opslag. Wij bieden uitkomst. 
Daarom zijn we ook begonnen met het ‘op 
maat’ zagen. Een extra service waar gretig 
gebruik van wordt gemaakt. En als je het 
dan ook nog eens overdekt kunt inladen 

(dus droog, of in de schaduw) dan is dat 
heel prettig. Ook hebben we nog een brede 
klantenkring in de agrarische wereld, met 
name in de sector opslag. We verkopen 
bijvoorbeeld bovengemiddeld veel beton-
plex.”

Corona

Bouwcentra beleefden vooral in het begin 
van de pandemie drukke tijden. Henk 
Zeegers zag dat uiteraard ook, maar wil 
graag enige nuances aanbrengen. “Er is 
ontegenzeggelijk meer verbouwd en geklust 
dan in de jaren er voor. Ook bij ons was 
sprake van meer toeloop. 
De bouwvak was ook aanmerkelijk drukker 
dan normaal. Omdat er door zzp-ers is 
doorgewerkt, door meer particuliere verbou-
wingen (zelf of zzp-ers), maar ook omdat 
bouwbedrijven geconfronteerd werden met 
het naar voren halen van opdrachten. Maar 
gelijkertijd is een aantal bouwprojecten stil 
komen te liggen, uitgesteld of zelfs geannu-
leerd. En er vallen ook bouwbedrijven om, 
dus aan het eind van de streep is het nog 

maar afwachten voor firma’s als de onze. 
Maar bouwmarkten met vooral particuliere 
klanten, hebben goed gedraaid. Anderzijds 
heeft de particulier ook zzp-ers nodig en 
dat effect is bij ons wel merkbaar.”

Toekomst

Baart de toekomst zorgen? “Geen idee, er 
komt veel op ons af. Wat betreft COVID-19 
hebben we alle mogelijke maatregelen 
kunnen treffen – dat brengt overigens ook 
kosten met zich mee. Maar tegen alle 
milieumaatregelen waar bouwbedrijven 
mee geconfronteerd worden, hebben wij 
geen remedie. Het hele uitstoot-verhaal 
zet het voortbestaan van veel bouw en 
aanverwante bedrijven op het spel. En waar 
bedrijven al afwachtend zijn door de corona- 
crisis, maken die maatregelen het er niet 
beter op. Als Bouwcenter Concordiapro 
doen we er ondertussen alles aan om de 
service verder te verbeteren. En dat ziet 
er heel goed uit, zo gaan we een forse 
verbetering aanbrengen in het automatisch 
bestellen. Eenvoudiger, sneller, doeltref-
fender.”
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TEKST RUDOLPH POSTHUMUS |

Kleurige logo’s, een copyrightvrije 

beeldbank, een nieuwe website en 

een promotiecampagne geven een 

nieuwe invulling aan de positionering 

van ‘Dronten geeft je de ruimte’. In 

dat kader ging eind juli de website 

‘Dronterland’ op zwart en de website

www.drontengeeftjederuimte.nl live.

De werkgroep Dronten Marketing houdt hiermee vast aan de positionering 
die al zo’n tien jaar in gebruik is. Volgens Jacqueline Lijs, coördinator van 
de werkgroep, omdat er veel draagvlak voor is en omdat het gewoon nog 
steeds klopt. De werkgroep Dronten Marketing is voortgekomen uit de SEA 
groep Wervingskracht en bestaat uit vrijwilligers vanuit de samenleving en 
vertegenwoordigers vanuit de gemeente. “De werkgroep heeft zich met name 
gestort op de vraag: ‘Hoe willen we de marketing van Dronten vorm geven 
en verder ontwikkelen?’ Daarbij hebben we ons vooral ook gericht op het 
oppakken van signalen en meningen uit de gemeenschap. Hun mening telt. 
Dronten had ooit een citymarketeer. Deze persoon is ook nog betrokken bij de 
werkgroep; juist ook om de overgang te realiseren. Maar de functie op zich is 
opgeheven.”

Samen aan de slag

De werkgroep ging in 2019 aan de slag en zette een stevige basis neer over hoe 
ze naar buiten willen treden. “Dat hebben we samen met stakeholders (evene-
mentenorganisaties, (toeristisch) bedrijfsleven, winkeliers en horeca, culturele 
organisaties en onderwijs) op poten gezet. Daarbij werd al snel duidelijk dat 
de naam Dronterland naar de achtergrond zou verdwijnen en er nieuwe focus 

“Wij zijn nog trotser op           
                             Dronten geworden”
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DRONTEN GEEFT JE DE RUIMTE

zou komen op de positionering ‘Dronten 
geeft je de ruimte’. Een keuze gebaseerd 
op het draagvlak bij de stakeholders. 
In februari van dit jaar werden ons 
jaarplan voor 2020 en het meerjarenplan 
goedgekeurd. Helaas belandden we toen 
in de storm van de Corona pandemie. 
Dat heeft voor vertraging gezorgd en 
daardoor is de lancering uitgesteld.”

‘Nieuw’ merk 

Het ‘nieuwe’ merk is dus: 
‘Dronten geeft je de ruimte’. 
Jacqueline: “Met alles wat daar 
volgens ons bij hoort. Dus een 
nieuw beeldmerk, beeldbank 
en in te zetten communicatie-
teksten. Breed opgezet, zodat 
iedereen er mee aan de slag 
kan om ‘Dronten geeft je de 
ruimte’ uit te dragen. Zo zijn 
er ook twee extra varianten op 
het beeldmerk: ‘Dronten geeft 
mij de ruimte’ en ‘Dronten geeft 
ons de ruimte’. Met name bestemd voor 
communicatie van binnenuit, want we 
zijn allemaal ambassadeurs van Dronten 
en het is belangrijk dat we met z’n 
allen Dronten in de etalage zetten. In de 
online toolkit geven we ook het verhaal 
van Dronten, de ontstaansgeschiedenis 
en de kracht en positionering van de hui-
dige gemeente weer. Aangevuld met een 
copyrightvrije beeldbank is er een sterk 
geheel neergezet. Bovendien is alles voor 
verschillende platforms te downloaden, 
dus gelijk te gebruiken.” 

Nu doorpakken

“Het is een goede basis, we willen graag 
sneller, maar het grootste deel van de 
werkgroep is vrijwilliger en dit is echt 
tijdrovend. Na de zomer willen we het 

geheel, inclusief de nieuwe website, pre-
senteren en gaan we ook een campagne 
uitvoeren en werken we samen met 
partners (evenementenorganisatoren 
maar ook samenwerkingsinitiatieven) 
om marketingacties uit te voeren om 
het merk ‘Dronten geeft je de ruimte’ 
verder te versterken. Voor de uitvoering 
gebruiken we zoveel mogelijk lokale 

partijen (o.a. vormgevers). Verder gaan 
we nu kijken hoe de organisatie vorm 
kan worden gegeven, dit in overleg 
met de gemeente. Er is veel bereidheid 
om Dronten met elkaar in de etalage 
te zetten, maar nu moet er doorgepakt 
worden om de samenwerking en het 
gezicht naar buiten vorm en inhoud te 
geven. Daarvoor is een stevige coör-
dinatie belangrijk; om een duurzame 
samenwerking op te bouwen. Er liggen 
zoveel kansen op het gebied van wonen, 
ondernemen en vrije tijd. Dat moeten we 
gezamenlijk verder oppakken.”

Trotser

Gaandeweg de groei van de werk-
groep kwamen er veel ideeën op tafel. 
Opvallend is dat de werkgroepleden 

door hun werkzaamheden nog trotser op 
Dronten zijn geworden dan al het geval 
was. “Iedereen krijgt er veel energie van, 
er ligt veel potentie, dat brengt een zeker 
fanatisme teweeg. En daar willen we 
mee verder, samen bouwen aan Dronten. 
Zoals we al meer dan 60 jaar doen. De 
werkgroep Dronten Marketing bouwt 
aan de naam en bekendheid van ons land 

van ruimte. We bundelen lokale 
kennis, kracht en trots om zo 
onze gemeente meer en breder 
op de kaart te zetten.”

Kern

“We zetten het thema ruimte 
niet alleen in om nieuwe bewo-
ners, bezoekers en bedrijven 
aan te trekken, maar juist ook 
om de kwaliteiten en activi-
teiten van de huidige bewoners, 
bezoekers, talenten en bedrijven 
te benadrukken en ze daarbij 
ook te betrekken. Zo versterken 

we de identiteit van onze gemeente én 
laten we zien wat hier is, wat hier kan 
en waarom je hier moet zijn. De ruimte 
in Dronten ervaar je, beleef je. Want 
dat is wat onze ruimte met je doet. En 
dat willen we uitdragen. We hebben 
gemerkt dat veel anderen dat ook 
willen, maar soms niet of minder goed 
weten hoe. Daarom beschrijven we in 
het handboek het merk Dronten op een 
praktische manier, zodat iedereen die 
het verhaal van Dronten wil vertellen, 
delen en uitbouwen dit op dezelfde 
manier kan doen. Het merk Dronten als 
gezamenlijk vertrekpunt, als bindmiddel 
en ter inspiratie. Natuurlijk zijn er logo’s, 
teksten en foto’s voorhanden. Het is 
immers belangrijk om ons gezicht op 
zoveel mogelijk plekken te laten zien.” 
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Mijn vrouw Alice en ik hebben samen vier fantastische 
kinderen en we hebben een aantal mooie reizen gemaakt. 
Het ondernemen vind ik gewoon leuk om te doen en ik hoop 
nog lang door te kunnen gaan. Ik ben nu ook bezig met een 
aankoop, dus er zit hopelijk iets nieuws aan te komen”, vertelt 
horecaman Carl Jansen. Het is zijn grote passie en levenswerk: 
mooie horecazaken opbouwen. “Zondag 15 maart 2020 zal 
ik nooit meer vergeten. We waren onwetend en verkeerden 
in totale onzekerheid. Na de corona persconferentie hebben 
we alle zaken opgeruimd en schoongemaakt en zijn we gaan 
rekenen: hoe gaan we dit vlot trekken?” Jansen heeft vier 
horecazaken: de Rede van Dronten, de Rede van Bataviahaven 
in Lelystad en fastfood restaurants ‘t Eiland in Dronten en 
Nunspeet. “Het rekenmodel waar wij op uitkwamen was kort-

Aan afbouwen moet hij voorlopig niet 

denken. “Ik houd nog steeds van de 

reuring en vind het een uitdaging om 

medewerkers binnen een bedrijf te 

triggeren tot meer verantwoording 

en zich te laten ontwikkelen tot goede 

leidinggevenden. 

TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

“Overleven met gezond verstand” 
Horecaman Carl Jansen
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& drinken, alleen die combinatie blijft. Wat de horeca nodig 
heeft, is simpelweg ruimte. Ik heb veel reacties van mensen 
gekregen die zeggen dat ze het Redeplein – door de grotere 
terrassen – veel gezelliger vinden. Daar doen we het voor, want 
we verkopen met zijn allen niet alleen eten en drinken, maar 
ook sfeer en beleving.”
In juni mocht de horeca onder voorwaarden weer gasten 
ontvangen. “Ik heb direct voor duizenden euro’s desinfectie-
middelen aangeschaft en alle protocollen met het personeel 
doorgenomen. Wonderbaarlijk genoeg zat onze omzet binnen 
twee weken op niveau. Toch lopen we op een zijden draadje. 
We moeten extra personeel inzetten, de Meerpaaldagen en de 
HISWA zijn niet doorgegaan en onze feestzaal in de Rede van 
Dronten staat al maanden leeg. Mijn vrouw zegt altijd dat ik 
positief moet blijven. Ik ben dankbaar voor het gegeven dat ik 
panden in eigendom heb, dat ik nieuwe concepten in de markt 
kan zetten én wat koester ik de ruimte in de polder!” 

“Na de corona persconferentie hebben we 
alle zaken opgeruimd en schoongemaakt 

en zijn we gaan rekenen: 
hoe gaan we dit vlot trekken?”

gezegd ‘nul’. Bezorgen mocht eerst niet, vrij snel mocht dat wel, 
maar hoe zet je dat op? We hebben geen online platform en 
niet genoeg bestelauto’s; ik zag dat helemaal niet zitten. Ik heb 
veel mensen in dienst en meerdere vestigingen te runnen, wie 
laat je wel werken en wie niet en waarom? Het werd een zeer 
complex verhaal. Mijn besluit was: dan blijven we gesloten.”

Verbouwing

“Geluk bij een ongeluk was dat we net begonnen waren met de 
verbouwing van ’t Eiland in Nunspeet. Dat kon nu in alle rust 
doorgaan. Samen met twee andere bedrijven hebben we daar 
de bestelzuil geïntroduceerd. We zien nu dat dertig procent van 
de bestellingen via de zuil verloopt, dat scheelt twee kassa’s. 
Overigens heeft VWA onlangs een online bestelomgeving voor 
ons gebouwd en hopen we daar binnenkort mee te starten. We 
zoeken alleen nog een bezorgservice, zoals Deliveroo, want dat 
gaan we niet zelf doen.”

Horecakind

Jansen is een echt horecakind, geboren in Nieuwe Niedorp bij 
Schagen. “Als kind ging ik altijd mee naar de zaak, we woonden 
erboven. Ik heb op zes lagere scholen gezeten en vele omwegen 
gemaakt. Toen ik in de vijfde klas zat, ging mijn vader snackbar 
‘t Eiland in Dronten pachten en later kocht hij hotel/restaurant 
het Galjoen. In 1985 heb ik uit een faillissement, met geld van 
een oom en geld van een vriend van mijn vader, mijn eerste 
snackbar in Heerhugowaard gekocht. Dat moest via de rechter, 
want ik was nog geen 21 jaar. Intussen had ik de koksopleiding 
en de horecavakschool St. Hubertus in Amsterdam afgerond.”

Goede mensen

“Tot vorig jaar was de vriend van mijn vader een van mijn 
zakenpartners. Het is ontzettend belangrijk om goede mensen 
om je heen te verzamelen, niet alleen mensen met een finan-
ciële achtergrond, maar ook collega’s. Ik zit in een studiegroep 
met collega horecaondernemers uit heel Nederland. Jaarlijks 
brengen we een bedrijfsbezoek, bespreken jaarcijfers etc. Ook 
ben ik bestuurder geweest bij Koninklijke Horeca Nederland 
(KHN) regio Flevoland en landelijk. In die tijd hebben we een 
aantal reizen gemaakt naar Londen, Cuba, New York, Las Vegas 
en Kopenhagen om trends te zien en collega’s te leren kennen. 
Ook in coronatijd hebben we met een aantal collega’s gespard 
en elkaar weer opgezocht na de lockdown. Wat ben ik door de 
jaren heen rijk geworden aan kennis in mijn rugzak, al vind 
ik het jammer dat ik niet meer heb gestudeerd zoals bedrijfs-
kunde of economie.”

Nieuwe samenleving

Hoe ziet Jansen op termijn de horeca zich manifesteren in de 
nieuwe anderhalve meter samenleving? “Discotheken zijn al 
nagenoeg verdwenen, we spreken nu meer van events. Ik denk 
dat het café plaats zal maken voor horeca waar je kunt eten 

ACHTERGROND CARL JANSEN
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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

Gratis ontwikkeladvies 
via NL LEERT DOOR
Er is per 1 augustus (tot eind 2020) een nieuwe 

subsidieregeling van kracht: NL LEERT DOOR. 

Deze regeling brengt Flevoland en haar onder-

nemers en werkenden ontwikkelkracht voor 

de toekomst! NL LEERT DOOR biedt werkenden, 
waaronder fl exwerkers, zelfstandig ondernemers 
en ook werkzoekenden de mogelijkheid een 
eerste stap te zetten in een mogelijke heroriën-
tatie op hun arbeidsmarktpositie. Zij kunnen het 
ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalifi ceerde 
loopbaanadviseurs en daarnaast komt er de 
mogelijkheid een (online) scholingsactiviteit te 
volgen. Het doel van het ontwikkeladvies is de 
deelnemer bewust te maken van het belang van 
jezelf blijven ontwikkelen in je loopbaan of in 
het eigen bedrijf of zelfstandig beroep, inzichte-
lijk te maken wat iemands ontwikkelkansen en 
loopbaanmogelijkheden zijn en handvatten te 
geven om volgende stappen te zetten. Er wordt 
gebruik gemaakt van een arbeidsmarktscan die 
deze kansen in kaart brengt op basis van iemands 
kennis, vaardigheden, competenties, houdings-
aspecten, drijfveren en leervermogen. Binnen 
het OVDD-netwerk is onder andere Jeanette 
Kok (Equess) als gecertifi ceerd coach hiervoor 
beschikbaar. Er is geen eigen bijdrage van de 
deelnemer.

Bezorgservice Delvry 
breidt assortiment 
fors uit
Het Dronter initiatief Delvry heeft het assor-

timent van verse en lokale polderproducten 

uitgebreid met Delvry supermarkt. Hiermee 
maakt Delvry haar missie ‘bezorgservice voor 
uw dagelijkse boodschappen’ helemaal waar. 
In de webshop zijn nu ook producten als 
beschuit, jam, koffi  e en suiker van A-merken 
en huismerken te koop. Vandaag voor 17.00 
uur besteld, is morgen bezorgd. Delvry bezorgt 
zes dagen per week in Flevoland, Kampen en 
Zwolle. www.delvry.nl

Vervolg berichten uit de regio op pagina 30
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GASTCOLUMN

Europa, het Rijk en provincies bulken 
van het geld. Linksom en rechtsom alle-
maal verkregen via belastingen, betaald 
door ons als ondernemer en als consu-
ment. De kas van de gemeenten lijken 
wat minder gevuld, maar ook zij kunnen 
aanspraak maken op deze potten met 
goud door slim gebruik te maken van 
subsidies.
Normaliter maken de meeste onderne-
mers het liefst geen gebruik van subsi-
dies. Het is vaak een hoop administratief 
gedoe. Bij de meeste subsidies moet je 
zelf 50% fi nancieren. Je moet je plannen 
tot in de treure uitwerken en je mag pas 
beginnen als je ‘toestemming’ hebt van 
de subsidieverstrekker. En voor sommige 
ondernemers geldt ook dat ze zich een 
beetje schamen dat ze subsidie nodig 
zouden hebben.

Kortom, je maakte maar wat graag 
gebruik van de (fi nanciële) middelen die 
de overheid je bood. En terecht! Nu is het 
zo dat de bovengenoemde regelingen 
er zijn om de ‘pijn van vandaag’ een 
beetje te verlichten. Maar is die pijn 
alleen van vandaag? Liep je eigenlijk al 
niet langer met pijn in je buik over je 
bedrijf? Zat je bedrijf eigenlijk al niet 
in zwaar weer voordat de coronacrisis 
begon? En hebben de regelingen en het 
uitstel van betaling alleen gezorgd dat je 
uitstel hebt gekregen om het roer om te 
(moeten) gooien? 
Om het roer om te gooien en nieuwe 
dingen te ondernemen hebben ver-
schillende overheden namelijk al jaren 
subsidies beschikbaar gesteld. Voor de 
ondernemers in de Gemeente Dronten 
geldt zelfs dat ze van twee walletjes 

Niet omdat het moet, 
maar omdat het kan COR SPRONK

“Om het roer om te gooien en nieuwe dingen te 
ondernemen hebben verschillende overheden 

subsidies beschikbaar gesteld” 

COR SPRONK

REAGEREN?  INFO@OVDD.NL

seurs beschikbaar die je kunnen helpen 
plannen te maken en/of deze te toetsen.
Maar wil je ze aanboren omdat het 
moet? Vraag je dan af of het geen uitstel 
van executie is. Moeilijk om te lezen 
misschien, maar je onderbuik heeft je al 
wel verteld hoe het ervoor staat. Ik hoop 
natuurlijk dat je deze potten met goud 
mag aanboren omdat het kan. Dat je 
bedrijf groeipotentie heeft of dat je een 
nieuw product of dienst de markt in wil 
brengen. Misschien wil je een nieuwe 
markt aanboren, bijvoorbeeld van offl ine 
naar online. Hoe gaaf is dat!
Ik wens je goede zaken!

Cor Spronk

• Mentor voor DGA ondernemers

• Ambassadeur voor gemeente Dronten 

 voor MKB Nederland Regio Zwolle

• Vice Voorzitter en dagpresentator van 

 SamenLoop voor Hoop in Dronten

kunnen mee-eten. Enerzijds kunnen ze 
via Horizon, de regionale ontwikkelings-
maatschappij van Flevoland, subsidies 
krijgen om (weer) groei te realiseren. 
Daarnaast zijn we ook onderdeel van 
de Regio Zwolle. In hun ontwikkelfonds, 
waar de Gemeente Dronten behoor-
lijk aan heeft bijgedragen, is veel geld 
beschikbaar voor ondernemers om het 
roer om te gooien, daar waar het nodig 
is (of al was). Gebruik deze subsidies dus, 
voor het te laat is. Er zijn voldoende advi-

Maar toen kregen we de coronacrisis. Dit 
veranderde alles. Bijna elke ondernemer 
met personeel maakte wel gebruik van 
de NOW regeling, de TOGS, of de TOZO 
enzovoort. Het regende ineens rege-
lingen en tegemoetkomingen van het 
Rijk en gemeenten, waar we als onderne-
mers nu ineens wel voor open stonden. 
We moesten ook wel, want dezelfde 
overheid had het je wellicht onmoge-
lijk gemaakt om je bedrijf nog open te 
laten of in ieder geval te laten renderen. 



BERICHTEN UIT DE REGIO

Cor Spronk, DGA-mentor en spreker, is 
begonnen met podcasts van een uur waarin 
hij DGA’s interviewt. Hij gaat in op hoe de 
geïnterviewde DGA is begonnen en over 
vallen en opstaan. Over hoe je dingen 
aanpakt, hoe je misschien ook wel anders 
bent dan anderen. Spronk: “We gaan hier 
meer in op de persoon zelf. Hoe denk je 
over bepaalde zaken en waarom maak je 
bepaalde keuzes. We kiezen bewust allerlei 
verschillende DGA’s uit die met verschil-
lende ‘problematieken’ te maken hebben 
gehad of nog hebben. De bedoeling is om 
vanaf deze maand wekelijks een podcast uit 
te brengen op maandagmorgen om 11.55 
uur. De eerste podcast met Tony Veer van 
The Box uit Apeldoorn, staat inmiddels 
online.”

PODCAST VOOR DGA’S

Mindful 
Lunch Walking 
Vanaf september 2020 is er in Dronten de 

mogelijkheid om Mindful Lunch Walking 

voor medewerkers te organiseren. 

Mindful Lunch Walking is geschikt voor 

bedrijven en organisaties die zoeken 

naar manieren om medewerkers stress-

bestendiger en vitaler te krijgen. 

Onder begeleiding van Ingrid Prent van De 
Gezonderie is het mogelijk om in groeps-
verband te ervaren hoe Mindful Walking 
helpt om stress te verminderen. Als ervaren 
stress- en burnoutcoach wil zij hiermee 
mensen zélf laten ondervinden hoe effectief 
Mindful Walking is als oplossing voor stress, 
drukte en vermoeidheid. Mindful Walking 
biedt meer dan gewoon wandelen. Het 
is een combinatie van bewust wandelen, 
ademhalingstechnieken en mindfulness. De 
technieken en oefeningen zijn direct toepas-
baar in het dagelijkse leven. www.vooreen-

gezondleven.nl/mindful-lunch-walking. 

EXPOSITIE BIOBASED 
MATERIALEN 
FLORIADE PREVIEW
Tot 1 november 2020 is Floriade Preview 
op vrijdag, zaterdag en zondag te 
bezoeken. In aanloop naar de opening 
in 2022 zijn in het paviljoen op het terrein 
van de Floriade in Almere wisselende 
exposities ingericht, die gelinkt zijn aan 
de thema’s van de Floriade. De eerste 

Flevour box nu maandelijkse inspiratie box
Na zes succesvolle weken ten tijde van de lockdown, waarin ruim 1.200 boxen werden 
verkocht, is de Flevour box vanaf september 2020 in een nieuwe vorm verkrijgbaar. De 
vereniging FlevoFood en Studio Daagsch hebben een doorstart mogelijk gemaakt en 
een nieuw concept uitgewerkt. De Flevour box wordt nu als maandelijkse inspiratie box 
verkocht waarmee inwoners van Flevoland meegenomen worden door de seizoenen en 
kennis kunnen maken met het Flevolandse voedsellandschap. Het levergebied is Almere, 
Lelystad, Dronten en Zeewolde.  www.flevofood.com

Foto: Anton van Beek

tentoonstelling is nu te zien en gerelateerd aan het Floriade-thema gezondheid. Het 
toont werken van Nederlandse ontwerpers die met biobased materialen werken aan 
een gezond woon- en leefklimaat. Zo is textiel te zien van afgedankte bloemen en 
zoutkristallen. Het paviljoen heet: Growing Pavilion. Maatschappelijke uitdagingen 
zoals klimaatverandering, bodemdaling, CO² uitstoot en schaarste van fossiele  
grondstoffen zijn terugkerende onderwerpen op de wereldtuinbouwtentoonstelling. 
Tickets voor Floriade Preview zijn online te reserveren. www.floriade.com

Workshops De Circulaire Bouwketen 

Hoe kunnen wij onderdelen en grond-

stoffen die uit gebouwen vrijkomen, 

behouden en hergebruiken? Wat 

kunnen ketenpartners in de bouw hierin 

voor elkaar betekenen? De bouwsector 
speelt een grote rol in de overgang naar 
circulair. Het doel is om in 2050 volledig 
circulair te zijn in Nederland. Tijdens de 
Circo Track ‘De Circulaire Bouwketen’ 
neemt Kennispoort regio Zwolle dit onder 
de loep. U leert in verschillende work-
shops hoe u praktisch, snel en winst-
gevend circulair kunt ondernemen. De 
Circo Track is bedoeld voor bedrijven, 
ondernemers en professionals die actief 
zijn in de woning- en utiliteitsbouw. Van 

DGA’s, projectleiders, werkvoorbereiders, 
(onder)aannemers, materiaalleveranciers, 
architecten, ontwerpers en tekenaars tot 
andere ketenpartijen. Ook opdrachtgevers, 
vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars 
en woningcorporaties kunnen meedoen. 
De Circulaire Bouwketen bestaat uit drie 
bijeenkomsten in november en december 
2020 en vindt plaats op locatie in Zwolle 
en online. Er is plek voor maximaal tien 
bedrijven (2 pers. per bedrijf). De volledige 
Circo Track kost 500 euro ex. btw per 
bedrijf (normaal 2000 euro). Door subsidie 
van de Provincie Overijssel zijn de work-
shops voor een lagere prijs te volgen. 
www.kennispoortregiozwolle.nl

30   HANDEL & WANDEL 3 | 2020



Ondernemen is topsport. Altijd scherp zijn op kansen. Snel 

inspelen op marktontwikkelingen. En voortdurend blijven scoren. 

Dan is het wel fijn als er iemand achter u staat die weet hoe het 

spel werkt. Kijk op jonglaan.nl

Ondernemende Accountants

Coach 
 van
onder-
nemers.



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


