
ZAKELIJK MAGAZINE VOOR ALLE ONDERNEMERS IN DRONTEN, BIDDINGHUIZEN EN SWIFTERBANT

Hoofdartikel Gym Inn  |  Achtergrond Broekhoff Fireworks |  Economiekatern Gemeente Dronten
Binnenkijken bij Williams fashion for men  |  Portret Safebox.nl   |  Dossier ISC |  
Gastcolumn Cor Spronk  |  Berichten uit de regio

JAARGANG 28
NUMMER 4

DECEMBER 2021

100
EDITIE

BIJ GYM INN IS ALLES LIFESTYLE

“We willen heel graag 
de medische kant meer 
ruimte geven”



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.
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Donker Groen heeft een allesomvattende 

aanpak: we adviseren, ontwerpen, leggen 

aan en onderhouden. Groen zit in ons hart.

Totale
ontzorging.



VOORWOORD

Voordat ik het voorwoord van deze 
Handel en Wandel voor u begon te 
schrijven, heb ik toch nog even terugge-
keken naar de nieuwjaarsrede. U weet 
wel de nieuwjaarsrede die u begin dit 
jaar heeft moeten lezen omdat we geen 
nieuwjaarsfeest hebben kunnen houden. 
Veel van onze leden hebben inmiddels 
een copy-paste gevoel als ze terugkijken 
naar afgelopen jaar en de huidige 
situatie. Natuurlijk wens ik vanuit deze 
positie iedereen sterkte bij het hoofd 
bieden aan alle maatregelen en impact 
waar eenieder weer door geraakt gaat 
worden.

Ondertussen zijn de voorbereidingen 
voor het nieuwjaarsfeest wel weer 
in volle gang. Er zijn weer de nodige 
gegadigden voor de onderneming van 
het jaar-verkiezing en er zijn al diverse 
plannen die uitgewerkt en voorbereid 
worden om weer een fysiek, spetterend 
nieuwjaarsfeest te geven. Of het dit jaar 
daadwerkelijk door mag gaan zullen 
we af moeten wachten. De ledenverga-
dering is inmiddels weer online bij te 
wonen geweest. Wij hopen natuurlijk 
dat dit niet een voorbode is voor het 
nieuwjaarsfeest.

EDWIN HELMANTEL
VOORZITTER OVDD

De laatste bijeenkomst van de 
Ondernemersacademie is inmiddels in 
zijn geheel niet door gegaan  Erg teleur-
stellend voor, onder meer startende, 
ondernemers in onze gemeente die hier 
konden leren, maar ook verbindingen tot 
stand konden brengen. 

Verbindingen die in deze tijd juist extra 
belangrijk zijn. Daar komt bij dat de 
Ondernemersacademie een SEA-groep 
is. En laat dat nu net het initiatief zijn 
waar de gemeente voor 2022 de stekker 
uit getrokken heeft. Hoe de nieuwe opzet 
van betrokkenheid tussen de gemeente 
Dronten en haar ondernemers er op dit 
punt vanaf 2022 uit moet gaan zien is 
nog niet helder. De gemeente streeft 
een bredere participatie na. Hoe dat er 
precies uit zou moeten zien is nog niet 
(geheel) duidelijk. Het blijft in ieder geval 
een voortdurende bron van overleg in 
de contacten die wij namens u met de 
gemeente hebben. De gemeenteraads-
verkiezingen die in 2022 gaan plaats-
vinden hebben daar vanzelfsprekend 

Copy-Paste

Natuurlijk wens ik vanuit deze positie iedereen sterkte bij het 
hoofd bieden aan alle maatregelen en impact waar eenieder weer 

door geraakt gaat worden

REAGEREN?  EDWIN@OVDD.NL

ook invloed op. Zijn er meer elementen 
die u vanuit OVDD onder de aandacht 
wenst te brengen met het oog op deze 
verkiezingen? Geef het door zodat wij 
voor u kunnen kijken bij wie dat het 
beste terecht kan komen met de hoogst 
mogelijke kans op succes.

Ook wat dat betreft is dit voorwoord 
Copy-Paste, want de voortdurende 
oproep blijft om ons te voeden met die 
ideeën, kritieken, suggesties waarmee 
wij u beter kunnen vertegenwoordigen. 
Ook in 2022. Ondanks dat het jaar moge-
lijk op dezelfde wijze begint als 2021.

Voor nu wens ik u een voorspoedig 2022.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Het einde van het jaar nadert, dat betekent dat we binnen onze 

vereniging druk bezig zijn met de verkiezing Onderneming van 

het Jaar en het komende Nieuwjaarsfeest. Omdat we nog niet 

kunnen inschatten hoe de coronaperikelen verlopen, zorgen we 

ook voor een ‘Plan B’. Hoe dan ook blijft het thema ‘In the spot-

light’. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we gelukkig 

een aantal evenementen kunnen houden, waaronder in septem-

ber het Na-de-Zomerfeest. De foto’s vindt u op ovdd.nl.

WAT HOUDT ONS BEZIG? We gaan als vervolg op de heisessie 

van september in januari verder. Hoe kunnen we onze vereniging 

verder positioneren in de gemeente? Wat hebben we daarbij nodig? 

Hoe bereiken we onze ondernemers het beste? Waar kunnen we de 

belangenbehartiging nog meer vorm geven?

HUISHOUDELIJK REGLEMENT: WIJZIGINGEN VASTGESTELD

Op 24 november was de Najaars Algemene Ledenvergadering van 

OVDD. Door de nog steeds geldende maatregelen hebben we geko-

zen voor een online vergadering. Tijdens deze ALV is het huishoude-

lijk reglement vastgesteld. Bij de ALV in mei waren de voorgestelde 

wijzigingen voorgelegd aan de leden. Na een laatste aanpassing is 

het document nu dus vastgesteld. Ook is tijdens deze ALV de begro-

ting van 2022 vastgesteld. Op het ledendeel van de website zijn de 

stukken in te zien.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN In maart zijn de gemeente-

raadsverkiezingen. Op moment van schrijven zijn de eerste ideeën 

gevormd over hoe we hier aandacht aan kunnen geven en daarbij in 

gesprek gaan en blijven met de politiek in onze gemeente. 

CONTACT MET ANDERE BEDRIJFSKRINGEN Flevoland heeft 

zes gemeentes en in al die gemeentes is een bedrijfskring / onder-

nemersvereniging actief. In november was het POF (Professioneel 

Overleg Flevoland) met alle verenigingsmanagers / directeuren 

bedrijfskringen onder leiding van Helga Brenninkmeijer, regiomanager 

VNO-NCW Midden. Tijdens dit overleg is onder meer gesproken over 

de komende gemeenteraadsverkiezingen en over het tekort op het 

energienet. Rode draad is hierbij altijd: waar kunnen we gezamenlijk 

optrekken in onze provincie? 

FLORIADE EN BUSINESS Volgend jaar is de Floriade in Almere. 

Er wordt onder meer door Horizon een Business to Business 

programma ontwikkeld om zoveel mogelijk (zakelijke) bezoekers de 

provincie te laten zien. De eerste contacten hiervoor heeft Horizon 

inmiddels gelegd. We houden u op de hoogte wanneer er onderne-

mingen gezocht worden om hieraan deel te nemen. Het biedt kansen 

om direct betrokken te zijn bij de Floriade.

NIEUWS VAN DE REDACTIE

Op de agenda
JANUARI
6 januari  Bestuurlijk Overleg
13 januari  Bestuursvergadering en vervolg heisessie

FEBRUARI
3 februari Bestuursvergadering
3 februari OVDD activiteit

MAART
3 maart Bestuursvergadering
3 maart OVDD activiteit

In de agenda op onze website worden ook bijeenkom-
sten vanuit ons netwerk gedeeld waarvan wij denken dat 
ze interessant zijn voor onze leden. www.ovdd.nl/agenda 

Nieuwe leden

Jubilea / lustrums

DRONTEN
Vereniging Windkoepel Groen
Wim Luijkx

Leuk Wonen
Paul van ‘t Hoff

DrontenBouw 
André Rozenberg

GymInn, Dronten
Jordy Loerakker

Een aantal jubilea en lustrumvieringen 

kwam ons ter ore. Wij feliciteren:

Kaatje Mode, kado’s & woonaccessoires    10 jaar

Helmantel & Bügel Advocaten 15 jaar

William’s Fashion for Men 15 jaar

Verkeersschool Peter Evers 30 jaar

Woltjer Makelaardij o.g. & Assurantiën 35 jaar

TOT SLOT We hopen dat u als ondernemer – ondanks de 

coronacrisis  – het jaar op een goede manier kunt afsluiten. 

Voor een deel van u zal dit moeilijk zijn, weten we door 

zakelijke en/of privé-omstandigheden. Als OVDD blijven 

we graag in contact met u. Deel met ons wat er leeft, waar 

u tegenaan loopt als ondernemer. Wij zijn betrokken bij u. 

Blijft u betrokken bij ons?

Bestuur en verenigingsmanager OVDD

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen voor het 

bestuur? Laat het ons weten via info@ovdd.n
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NIEUWS VAN DE REDACTIE

Kennissessie inkoop en 
aanbesteden krijgt vervolg

De tuin van het Flevolandse paviljoen Food Forum 

op het terrein van de Floriade Expo 2022 in Almere 

is klaar. Bezoekers worden volgend jaar verwel-

komd door een zee van onder meer wuivende 

grassen en luchtige gipsbloemen: beplanting die 

verwijst naar het zeeschuim en het wonen onder 

de zeespiegel. De tuin en de beplanting op en in 

het pand zijn aangelegd door leden van Koninklijke 

Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners 

(VHG) en is hun inzending voor Floriade. Op, rond 

en in Food Forum is door groenondernemers en 

hoveniers gevarieerde beplanting aangebracht. 

OVDD-lid Donkergroen stond garant voor het 

realiseren van de buitenbeplanting.

Donkergroen levert bijdrage 
aan tuin Flevolands paviljoen 
Floriade

Samen met de afdeling Inkoop van de Gemeente 

Dronten en met MKB Nederland organiseerde 

OVDD afgelopen oktober een kennissessie over 

inkoop en aanbesteden. Naast uitleg over hoe dit 

bij de gemeente in zijn werk gaat, was er ook een 

concreet actiepunt naar aanleiding van de eerder 

gehouden OVDD-enquête over dit onderwerp: 

Stel een commissie ‘inkoop aanbesteden’ in met 

als doel vier keer per jaar ervaringen uitwisselen. 

We houden u op de hoogte van de voortgang 

hiervan. Wilt u als ondernemer deelnemen aan deze 

commissie, die nog vormgegeven moet worden qua 

inhoud en doelstelling? 

Laat het weten via info@ovdd.nl

Voetbalvereniging Reaal uit Dronten zet vrijwilligers op 

een speciale manier in de schijnwerpers. Zo wordt er 

een verkiezing georganiseerd in verschillende catego-

rieën. In de categorie ‘Goud van Oud’ is Bea Mantel 

(De Groene Management Assistent; een trouw lid van 

OVDD) genomineerd. Bea is al bijna twintig jaar actief 

als vrijwilliger in verschillende functies. Na een stem-

ronde worden de winnaars in januari bekend gemaakt. 

Wij feliciteren Bea van harte met deze mooie nominatie! 

Bea Mantel genomineerd als 
Top vrijwilliger bij Reaal Dronten

Gert Jan van Tilburg ontvangt Gouden Kiekendief

Op 12 november jl. is Gert Jan van Tilburg beloond met de bijzondere 

Flevolandse Gouden Kiekendief voor zijn buitengewone inzet voor het 

landelijk gebied. De Gouden Kiekendief is bedoeld als blijk van waardering voor 

personen of organisaties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor 

de provincie Flevoland. Sinds zijn jeugd heeft Van Tilburg zich maximaal ingezet 

voor een levendig landelijk gebied. Hij is een drij-

vende kracht geweest op gebieden zoals landbouw, 

windenergie, cultuur, leefbaarheid en sociale cohesie 

op het platteland. Sinds 2002 is hij actief betrokken 

geraakt bij onder meer het Europese LEADER fonds. 

Van Tilburg bleef altijd vooruit koersen om initiatieven 

uit het landelijk gebied tot bloei te brengen. Dit heeft 

hij voortvarend weten te combineren met het werk 

voor het Fonds Leefbaarheid. De huidige LEADER 

periode 2016-2022 loopt bijna af. Vanaf januari 2022 

neemt Henk Noome het stokje over als voorzitter. 

Van Werven wint Circulair ondernemen Award

Van Werven Plastic Recycling uit 

Biddinghuizen heeft de Circulair 

Ondernemen Award 2020 gewonnen. 

De award wordt jaarlijks uitgereikt door 

DORZ, platform voor en door onder-

nemers voor circulair en duurzaam 

ondernemen in de Regio Zwolle. Ton 

van der Giessen mocht namens Van 

Werven de wisseltrofee in ontvangst 

nemen. De uitreiking vond plaats tijdens 

de zomerborrel van VNO-NCW Midden 

en MKB-Nederland regio Zwolle. OVDD 

feliciteert Van Werven van harte met 

deze mooie onderscheiding!
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Welke fiscale maatregelen kun je dit jaar nog treffen? 
We geven je praktische tips.

Optimaliseer KIA
Als je dit jaar meer dan € 2.400 investeert, heb je mogelijk 
recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dit is een 
extra aftrek op de winst. De aftrek loopt af naarmate je meer 
investeert. Overweeg daarom investeringen op het eind van dit 
jaar uit te stellen, als je daarmee in 2021 en 2022 een hogere 
KIA krijgt.
 
Houd Milieulijst in de gaten
Als je milieuvriendelijk investeert, heb je mogelijk recht op 
milieu-investeringsaftrek (MIA). De percentages hiervan gaan 
in 2022 omhoog, dus zou het aantrekkelijk kunnen zijn om je 
investeringen uit te stellen tot 2022.
 
Gebruik de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling
De vrije ruimte in de werkkostenregeling bedraagt vanwege 
corona dit jaar 3% tot een loonsom van € 400.000 en 1,18% 
over het meerdere. Het percentage tot een loonsom van € 
400.000 gaat in 2022 omlaag naar 1,7%. Gebruik de vrije 
ruimte dus zo mogelijk nog dit jaar.

DE SPECIALIST

ADVERTORIAL

Voorkom dat heffings-
kortingen verloren gaan
Enkele heffingskortingen kan 
je partner, die zelf te weinig 
inkomen heeft, nog maar 
beperkt uitbetaald krijgen. Het 
betreft de algemene heffings-
korting, de arbeidskorting 
en de inkomensafhankelijke 
combinatiekorting. Degenen 
die vóór 1 januari 1963 gebo-
ren zijn, hebben geen last van 
het beperkt uitbetalen van de 
algemene heffingskorting.
Ze hebben wel last van de beperkingen inzake de arbeidskor-
ting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Je kunt 
voorkomen dat de heffingskortingen verloren gaan door aan je 
partner inkomsten toe te delen in box 2, zoals dividend. Je kunt 
ook vermogen in box 3 bij je partner laten belasten.

Meer weten?
Wil je meer weten over belasting besparen? Neem dan contact 
op met Paulien Bulstra, ondernemers adviseur.
 

Countus
t  0321 - 38 28 45
e p.bulstra@countus.nl 
i www.countus.nl

FISCALE EINDEJAARSTIPS

NIEUWS VAN DE REDACTIE

Na ruim een jaar zoeken hebben Jan en 

Tineke Alberts een ondernemer gevonden 

aan wie zij hun zaak in Swifterbant gaan 

overdragen: Olaf Vrijs. “Het is een hele 

opluchting”, aldus Jan. “Op 3 januari gaan 

we samen balansen en op 4 januari staat 

Olaf als het nieuwe gezicht in de winkel. 

Op 30 augustus vorig jaar ben ik 65 jaar 

geworden en aankomend december krijg 

ik mijn eerste AOW. De overname is dus 

net op tijd geregeld.” Met de overname 

verandert de naam van Primera Alberts in 

Primera Swifterbant. Jan en Tineke gaan 

Swifterbant verlaten en willen een woning 

kopen in Emmen.

Primera Alberts wordt 
Primera Swifterbant

Peter Lodders Makelaardij wordt 

LodeVie makelaardij en taxatie

Toen Peter Lodders op 15 maart van dit jaar zijn eigen makelaarskantoor oprichtte, had hij 

niet durven dromen dat hij het zo druk zou krijgen. “Ik kon het werk eigenlijk niet meer aan 

en belandde in een luxe positie”, vertelt Lodders. “Na de zomervakantie heb ik makelaar en 

taxateur Angie Vierhuizen – De Bruijn gebeld en gevraagd of zij samen met mij een nieuwe 

onderneming wilde beginnen. En zo 

geschiedde: op 18 november 2021 is 

LodeVie makelaardij en taxatie van start 

gegaan. Wij staan voor een persoonlijke 

aanpak, interesse in mensen en twee 

makelaars weten meer dan één”. LodeVie 

makelaardij en taxatie opereert in de 

segmenten Wonen, Bedrijfshuisvesting 

en Agrarisch Onroerend Goed en is 

gevestigd in het ABC-gebouw aan de 

Drieslag 30 in Dronten.



NIEUWS VAN DE REDACTIE

Ook dit jaar zijn er weer drie categorieën. In het voortraject heeft de OVDD alle in 2020 en 2021 

voorgedragen ondernemingen aangeschreven. Het was goed om te zien dat een heel aantal 

ondernemers blij was met deze voordacht en heeft gereageerd door de bijbehorende vragenlijst 

in te vullen. De jury heeft in elke categorie vier bedrijven bezocht. Na overleg in het bijzijn van 

notaris mr. Hille Nieuwdam heeft de jury een weloverwogen keuze gemaakt welke drie bedrijven 

uiteindelijk in elke categorie zijn genomineerd. Dit is begin december bekend gemaakt tijdens 

een besloten bijeenkomst in de Rede van Dronten. Zo was er toch een persoonlijk, bijzonder 

moment. Met gepaste trots presenteert de OVDD de volgende genomineerden!  

Bij alle genomineerde ondernemingen worden opnames gemaakt voor een korte bedrijfsfilm. Helaas heeft de OVDD het geplande Nieuwjaarsfeest 

op 8 januari geannuleerd vanwege de maatregelen. Houd voor actuele informatie over de uitslag en het feest onze website in de gaten.

Genomineerden verkiezing Onderneming van het Jaar 2021

Vorig jaar was er helaas geen verkie-

zing vanwege de pandemie. In 2019 

mocht KeJe Horren en Raamdecoratie 

uit Dronten zich een jaar lang TOP 

Onderneming van het Jaar noemen. 

Twee jaar geleden was de winnaar in 

deze categorie FRIS. Conceptstore uit 

Dronten. Zij ontvingen de prijs toen uit 

handen van burgemeester Jean-Paul 

Gebben.

Bureau LWPC uit Swifterbant was in 

2019 de winnaar. Bedrijven die één jaar 

of langer bestaan kunnen door een 

opvallende prestatie of nieuw concept 

in deze categorie worden genomineerd. 

1. POLDERZOOM, DRONTEN

Van koe tot kaas: “boerenkaas met karakter”

2. PROSU MEDIA PRODUCTIES, 

DRONTEN

Expert in marketing, klantcontact 

en multimedia

3. ROOS-KCB HOLLAND BV, DRONTEN

Leverancier van barbecue verbruiks-

artikelen voor retailers in Europa

1. ANEMOON, DRONTEN

Bloemist in Dronten, voor sfeervol wonen 

en werken

2. BRASSERIA / FRIETERIA, DRONTEN

“De meest markante horecaonderneming 

van Flevoland”

3. KAATJE, DRONTEN

Mode, kado’s en woonaccessoires in de 

Redepassage

1. BROUWERIJ ARTEMIS, DRONTEN

“Met oog voor de herkomst en kwaliteit 

van onze producten” 

2. DTLS. ONLINE MARKETING, 

DRONTEN

Volledig gespecialiseerd in Google Ads

3. TRENDING TEA, DRONTEN

“Mensen laten genieten van kwaliteitsthee 

met sociale & duurzame impact”

2021 2021

G ENOM IN E E RD

2021

Hoe mooi is het om als 

onderneming de waardering 

van collega-ondernemers én 

vakjury te krijgen in de vorm 

van het OVDD-predicaat: 

Onderneming van het Jaar 2021  
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HOOFDARTIKEL GYM INN

Bij 
Gym Inn 
is alles 
lifestyle 
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TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

GYM INN HOOFDARTIKEL

De bekende smoesjes om maar niet aan sport 

toe te komen, zijn met de komst van sport en 

lifestyle centre Gym Inn voorgoed voorbij. De 

openingstijden zijn zeer ruim; van maandag 

tot en met vrijdag van 06.00 tot 01.00 uur en op 

zaterdag en zondag van 09.00 tot 17.00 uur. Ja 

echt, u leest het goed. Met andere woorden: ik 

denk dat ik er nu zelf ook aan moet geloven.

graag de medische kant van sport en lifestyle meer ruimte 
geven binnen ons concept. Daarnaast staat de inrichting van 
nog eens acht flexibele werkplekken op de rol. Ook hebben we 
ideeën over uitbreiding op de bovenverdieping.” Gym inn mag 
zich dus met recht een sport en lifestyle centre in ontwikke-
ling noemen.

Familieabonnement

“Gym inn heeft nu zo’n vijftienhonderd leden en vooral het 
familieabonnement is super populair”, vertelt een gedreven 
clubmanager. “Dit abonnement kost slechts 85 euro per maand 
voor onbeperkt sporten voor het hele gezin. Bij ons betekent 
elk abonnement onbeperkt sporten, inclusief sauna en inclu-
sief een intakegesprek. Wil je toch liever de flexibele optie dan 
is er het All-in flex membership en een dagpas kan natuurlijk 
altijd.” Na een rondleiding en een aanstekelijk gesprek is mijn 
conclusie: niemand kan meer om sport heen!”

Ik heb afgesproken met Jordy Loerakker, sinds de opening op 
17 mei van dit jaar clubmanager bij Gym Inn aan de Noord 
in Dronten. De entree is vriendelijk en trendy ingericht, de 
ontvangst is hartelijk. Ik voel me hier echt welkom, gezien 
ook. Mensen die tijdens het interview binnenkomen, worden 
allemaal enthousiast begroet. De lounge staat via een glazen 
wand direct in verbinding met de fitnesszaal, het oogt enorm 
ruim. Als ik de mensen in de zaal zo bezig zie, bekruipt mij al 
snel de gedachte: kom in actie!

Van gym naar fitness

Jordy heeft de opleiding Sport & Bewegen op Landstede in 
Zwolle afgerond en droomde van jongs af aan van een baan 
als gymleraar. Die droom vervloog toen hij ging stagelopen. 
“Ik kwam erachter dat de helft van de kinderen, zowel op de 
basisschool als op de middelbare school, gym helemaal niet 
leuk vindt. Dat was zo’n teleurstelling voor mij. Ik had geen 
zin om aan een dood paard te trekken en besloot me op fitness 
te storten. Na vijf jaar ervaring opgedaan te hebben bij een 
sportcentrum, ben ik gevraagd door Gym Inn en het bevalt me 
uitstekend.”

Ruimte voor huisarts of tandarts

Gym Inn staat voor alles wat te maken heeft met sport en 
lifestyle. En dat op een oppervlakte van maar liefst 2.200 m2. 
Het team maakt zich er elke dag hard voor om mensen verder 
te helpen op weg naar een sportieve en gezonde leefstijl. 
Op de begane grond vind je een fitnesszaal voor high-end 
cardio, plate loaded & free weights, crossfun en circuittrai-
ning, groepslessen zoals bootcamp, pump of kickboksen en 
personal training. De ventilatie is state of the art. Op de eerste 
verdieping huren verschillende ondernemers op het gebied 
van gezondheid en lifestyle een bedrijfsruimte. Zo zijn er 
onder anderen een fysiotherapeut, schoonheidsspecialiste, 
zonnestudio en kapper te vinden. Op dit moment zijn nog zes 
ruimtes van ongeveer 50 tot 70 m2 beschikbaar voor bijvoor-
beeld een diëtist, huisarts of tandarts. Jordy: “We willen heel 

 “We willen heel graag de medische kant 
van sport en lifestyle meer ruimte geven 

binnen ons concept”
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Maar vertrouwen of niet, 19 november jl. liep de vuurwerkhandel opnieuw 
tegen een verkoop en afsteekverbod aan. En waar de harde feiten – ‘slechts’ 
386 gevallen op spoedeisende hulp bij jaarwisseling 2019/2020 - tegen een 
veelvoud aan sportblessures, verkeersongelukken, valpartijen, schaatson-
gelukken etc, staan, zien de vuurwerkhandelaren hun hoop op een fatsoen-
lijke omzet voor de tweede keer vervliegen. 

Beperking is risico

Marcel Schutteman: “Het wordt er niet beter op, vooral ook omdat de 
discussie vaak niet om feiten draait. Het echte probleem is de illegale 
handel in vuurwerk. Zwaar, zeker niet veilig, vaak zelfs puur onbetrouw-
baar en al helemaal niet veilig opgeslagen of vervoerd. Wij, als legale 
handel, kunnen helaas niets doen tegen de Cobra 8 die op een verkeersbord 
wordt geplakt, maar we worden er wel op veroordeeld. Vandalisme en 
vernielingen worden niet door de verkoop van legaal vuurwerk veroor-

ACHTERGROND BROEKHOFF FIREWORKS 

“Trots op Drontense samenleving 
die vuurwerk weet te waarderen”

“Voordat we ergens over beginnen, 

wil ik kwijt dat we als Broekhoff 

Fireworks Vuurwerk International 

trots zijn op de Drontense samen-

leving. Onderzoek heeft aangetoond 

dat 65% van deze samenleving heeft 

aangegeven zelf een mooi stukje 

vuurwerk te willen afsteken. Dat 

doet goed, dat geeft ons vertrouwen.”

Legaliteit beperken is illegaliteit bevorderen: 
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ACHTERGROND  BROEKHOFF FIREWORKS 

“De discussie draait
helaas niet alleen

om feiten”

zaakt. Ik ben van mening dat een - voor de toekomst - te 
verwachten verdere beperking in de regels een basis vormt 
voor een nog grotere opkomst van illegaal vuurwerk.” 

Beperkingen

“Er is al het nodige wat we -in de vorm zoals het was - niet 
meer zouden mogen verkopen, zoals de bekende babypijlen, 
Romeinse kaarsen, knalvuurwerk zoals matjes en rollen 
en single shots als rotjes, donderslagen etc. Ook vuurpijlen 
mogen we niet meer op de Nederlandse markt verkopen. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat we na het verkoopverbod vorig jaar, 
de bestaande voorraad hebben moeten openen om bijvoor-
beeld vuurpijlen uit de pakketten te halen. Heel veel intensief 
werk. Wij snappen de beperkingen ten dele, maar we zijn als 
vuurwerkleverancier voorstander van het verbeteren in plaats 
van verbieden. Technisch gezien zijn de producten die wij 
leveren goed. Het gaat vaak fout bij de handeling door degene 
die het afsteekt. Daarnaast pleiten wij voor Europese regelge-
ving, waardoor in Nederland en de ons omringende landen 
dezelfde regels gelden. Duidelijkheid voor de consument en 
meer mogelijkheden om de illegale handel aan te pakken. 
Vuurwerk dat nu bij ons verboden is, ligt in Duitsland in de 
supermarkt, hoe gek wil je het hebben? En hoe eenvoudig 
wil je illegale import stimuleren? Mensen willen vieren, met 
vuurwerk. Wie kijkt naar alle rellen en ellende van dit moment 
– inclusief de grote hoeveelheid illegaal vuurwerk die daarin 
een rol speelt – kan op zijn vingers natellen dat het een koud 
kunstje is om aan illegaal vuurwerk te komen. Nogmaals: 
ongecontroleerd, levensgevaarlijk en oncontroleerbaar.”

Veilige handling

Naast het samenstellen van fraaie collecties siervuurwerk 
– ook voor evenementenvuurwerk –  besteedt Broekhoff veel 
aandacht aan het veilig omgaan met vuurwerk. Bijvoorbeeld 
door huis aan huis te folderen met een speciale leaflet over het 
veilig afsteken van vuurwerk, en het bijhouden van een You 
Tube kanaal over vuurwerk, etc. “We zijn dagelijks bezig met 
feiten over veilig vuurwerk. We zijn daarin super positief, want 
er is toch vraag naar mooi en goed vuurwerk. Er is een duide-
lijke behoefte van het publiek om te vieren met vuurwerk. De 
problemen worden in onze ogen alleen groter als je het legale 
vuurwerk weghaalt. Wanneer de illegale markt de overhand 
krijgt is er geen enkele controle meer op afsteekinstructies, op 
het gebruik van een vuurwerkbril, of op het afstand houden 
van dieren en mensen. Wij blijven veilig gebruik promoten, 
zelfs al zou het dit jaar alleen effect hebben op de ‘kinderpak-
ketten’ die in de supermarkt liggen.”

Groothandel met extra’s

Broekhoff is een groothandel waarvoor het vuurwerk wordt 
geproduceerd in China. Ze verkopen uitsluitend aan vuurwerk-
winkeliers. Als service voor deze verkopers onderhouden zij 

de websites magnumvuurwerk.nl en vuurwerkexpert.nl. De 
winkeliers wordt daarmee de service van een webshop, maar 
ook een blanco folder, een stuk nationale marketing, logistiek 
en de uiteindelijke aflevering geboden. Dan was het vorig jaar 
zeker heel stil binnen het bedrijf? “Wij hebben in verband met 
de coronapandemie gebruik gemaakt van de NOW en TVL 
regelingen. En bij het uiteindelijke afsteek- en verkoopverbod 
vorig jaar is ons een ruimhartige compensatie toegezegd. Dat 
ruimhartige is er inmiddels vanaf en tot op heden ( 7 november) 
hebben we nog geen euro gezien. Maar we financieren nu al 
wel bijna twee jaar voor, dus een goed verkoopseizoen is nu wel 
gewenst.” Voor het nieuwe verbod worden – volgens de rijks-
overheid – nieuwe compensatiemaatregelen uitgewerkt. “Daar 
hebben wij nog niets over gehoord en dat moeten we ook maar 
afwachten, de vorige regeling is nog niet eens afgehandeld en 
veel vuurwerkhandelaren zal het water tot aan de lippen staan. 
Het is logisch dat ze weinig begrip voor het verbod kunnen 
opbrengen.”

Gebro

“Al met al is het geen beste tijd, maar we hebben tijdens het 
eerste verbod iedereen aan het werk kunnen houden, mede 
door een andere tak van ons bedrijf: Gebro, een handel in 
Summer & Fashion met onder andere (strand)speelgoed. Dit 
jaar verkochten we bijvoorbeeld heel veel zwembaden en 
daardoor hebben we ons hoofd boven water kunnen houden.”
Gebro Summer & Fashion artikelen vind je vooral langs de kust 
en dan wel van de Franse kust tot en met België via Nederland 
door naar Denemarken en Duitsland. Maar door de pandemie 
staat ook deze handel onder druk: de containerprijzen voor 
verscheping zijn al verzevenvoudigd.“Het is koffiedik kijken 
wat de gevolgen zullen zijn, maar rooskleurig is het zeker niet. 
Het is nog te vroeg om de gevolgen te overzien, maar ik hou 
mijn hart vast.”

Mensen willen vieren

Marcel: ”Toch blijven we optimistisch. Na bijna twee jaar COVID 
zijn een hoop mensen toe aan het weer vieren en vooral samen 
afsluiten van het jaar; met een oliebol en mooi veilig vuurwerk. 
Dat zit er helaas ook dit jaar niet in. Misschien houden we dat 
nog een jaartje vol, wij hopen het. En laten we ons bij de feiten 
houden. Technisch is het oké en veilig. En voor de klimaatdis-
cussie spelen we ook geen rol. Wij hebben onze footprint tot op 
de bodem uitgezocht. Voor ons aandeel in de vuurwerkshops 
wordt de uitstoot 100% gecompenseerd. Dit doen we via ‘Trees 
for all’. Overigens is uit een RIVM onderzoek naar uitstoot en 
fijnstof gebleken dat het afsteken van vuurwerk niet van enige 
betekenis voor ons klimaat is.”
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ECONOMIEKATERN GEMEENTE DRONTEN

De komende maanden zijn cruciaal in de ontwik-

keling van het team economische zaken. In 2021 

moest het hechte team, door pensionering, ziekte en 

vertrek van enkele medewerkers worden vernieuwd. 

Gelijkertijd werd ook het werk van de SEA-groepen 

afgebouwd. Naast de terugkomst van Christina mag 

ook het aantrekken van Drontenaar Floor Hartog, als 

manager gebiedsontwikkeling, als belangrijk gegeven 

worden aangemerkt voor de afdeling.

FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

“De Sociaal Economische Agenda (SEA) leefde nog even door 

in het werk van de SEA groepen. Inmiddels zijn we toch twee 

economische visies verder en is het werk van de SEA groepen 

afgebouwd. Dat betekent niet dat de partners elkaar niet meer 

ontmoeten. Integendeel. De tijdsgeest biedt alle kansen voor 

vernieuwing en die grijpt ieder met beide handen aan.” Aldus 

Christina Weenk, adviseur en regisseur regionale samenwerking en 

sinds kort terug in Dronten om het team Economie te versterken.

“WE WILLEN ZICHTBAAR ZIJN VOOR ONDERNEMERS”

Tijdsgeest biedt kansen 
voor vernieuwing
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Nieuwe accenten

Waar de nadruk op komt te liggen wordt nog in kaart gebracht. De 

coronamaatregelen vragen namelijk om keuzes te maken, maar ook 

verkiezingen brengen nieuwe accenten mee. Hoe ziet het beleid van 

een nieuwe gemeenteraad eruit? Deelt een nieuw college de visie 

op onze ruimtelijke en economische ontwikkeling, en wat gaan de 

impact van de Omgevingswet en de integrale visie op Dronten ons 

brengen?

 

Accountmanager

Christina benadrukt dat zij niet in de plaats van Han Tissingh is 

gekomen. “Als regisseur ben ik door de hele breedte van de organi-

satie aan het werk. Onder andere voor economische ontwikkelingen, 

dus ik heb veel met de afdeling te maken en voorlopig ondersteun 

ik die met een aantal dagen per week. Mijn benoeming tot regisseur 

(nadat ik ruim vier jaar aan het roer van Talentenregio heb gestaan) 

kreeg net vorm toen het team economie ‘op stap’ ging. Omdat 

binnen dit team de continuïteit en het belang van ondernemers 

voorop staat, was het belangrijk zo snel mogelijk personen te vinden 

om de ballen in de lucht te houden. De eerste was Jacques van den 

Bosch, die als interim acquisiteur sinds begin augustus onderdeel 

van het team uitmaakt. En inmiddels ben ik er aan toegevoegd, is 

Erwin Rietstra een ondersteunende kracht en kunnen we gelukkig 

nog rekenen op enkele vertrouwde gezichten, als bijvoorbeeld Atty 

Aalbers.”

 

Ondernemers leren kennen

Jacques van den Bosch (67) trad in augustus voor twee dagen 

in de week aan als interim accountmanager om een door ziekte 

geplaagde collega te vervangen. “Ik ben er aan begonnen met het 

idee van ‘het is maar voor vijf maanden’. Nou, dat wordt wat langer. 

Ik kwam binnen als accountmanager en, mede ingegeven door het 

thuiswerken, werd het stil op de afdeling. Dat was moeilijk, want het 

was een heel hecht team. En er ontstond een totaal andere situatie. 

We zitten nog niet op de capaciteit die we eens hadden, maar je 

hoeft niet altijd alles weer als vanouds te maken. Je moet je afvra-

gen wat nodig en niet nodig is. Soms hoeven dingen niet, je hoeft 

niet overal bij te zijn of fysiek aan deel te nemen. In afvaardigingen 

kan je goed samenwerken met andere gemeenten of afdelingen. De 

marketingactiviteiten worden nu bijvoorbeeld bij een stichting onder-

gebracht. Het gaat mij altijd om de ondernemers, ik wil weten wat er 

speelt, wat de vraag is, waar knelpunten zitten en waar mogelijkhe-

den liggen.’ 

Blik op toekomst

‘Mijn eerste telefoontje hier was met de OVDD, ik ben heel bewust 

met hen in gesprek gegaan, zij vertegenwoordigen tenslotte het 

bedrijfsleven. Ik vind dat een accountmanager zijn bedrijven door en 

door moet kennen. Waar staan ze vandaag, en waar over vijf jaar. 

Inspelen op actuele zaken, met een gezonde blik op de toekomst. 

Dus verhuizingen zien aankomen, of groei, of juist krimp. Wat kan 

ik voor de ondernemer betekenen, zodat hij over vijf jaar ook nog 

draait en onderdeel kan en wil zijn van onze gemeenschap.”

Christina Weenk is verknocht aan Dronten, toen 

ze drie maanden oud was, kwam ze letterlijk in de 

reiswieg, op de achterbank van de Trabant van haar 

oom, via Kampen (de Ketelbrug was er nog niet in 

1969) vanaf Blokzijl naar Swifterbant. “Ik heb met 

een aantal Dronter ondernemers nog in de zand-

bank gezeten.”

 

Christina Weenk

Christina is een oude bekende binnen het team economie. Met het 

toenmalige team (veranderingen van alle tijden), stond ze aan de 

bakermat van de SEA groepen. “Samen met de OVDD. Er lag toen 

(2011) alleen een economische visie. Gesprekspartners voor mij 

waren onder andere Herman Vermeer (destijds voorzitter OVDD) 

Hester Vroegop en Jan Bangma, een ondernemer die wel wat te 

zeggen had. We zijn er met elkaar vol voor gegaan en nadat ik een 

baan als programmamanager bij Talentenregio aannam, heeft Han 

Tissingh het heel warm en goed voortgezet. Tot in oktober 2020 een 

motie in de gemeenteraad werd aangenomen om de groepen af te 

bouwen. Dat is nu een feit.”

 

In zoverre is voor Christina alles aan verandering onderhevig “Toen 

ik van de afdeling vertrok was er nog een oud gemeentehuis, 

oude hokjes, wethouders van toen, een eerder college, een vorige 

burgemeester. Nu is bijna alles nieuw, zelfs een groot deel van de 

medewerkers. Veranderingen in het team zijn redelijk voorspelbaar, 

de economie geeft kansen, men wil vooruitzien en getrainde mensen 

vertrekken naar andere functies. Het was jammer dat er veel tegelijk 

kwam. Nu is het zaak voor ons om de continuïteit te bewaken en 

goed aan te haken met de nieuwe manager en straks een college 

met waarschijnlijk een nieuwe opdracht.”

 

Bezinnen

“We moeten ons bezinnen op ‘Wie zijn wij als Dronten en hoe vinden 

wij onze plaats in het geheel’. Er moeten keuzes worden gemaakt. 

Bijvoorbeeld tussen landbouw en wonen. Maar dat is ook afhankelijk 

van wat de gemeenten om ons heen gaan doen. Wij houden met 

het huidige team de ballen in de lucht, en willen zichtbaar zijn voor 

ondernemers.”
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Louise Voermans is één van de zes adviseurs van 

MKB schakelteam Flevoland. Zij heeft het onderdeel 

‘personeel’ in haar portefeuille. Dagelijks runt Louise 

‘HR Meesters’, een adviesbureau voor HR interim, 

personeels- en organisatievraagstukken in Almere. 

Vanuit school ging de 54-jarige Louise Voermans 

direct de HR wereld in. Het was in die periode dat 

een verzakelijking van de personeelszaken plaats-

vond (ondertussen achterhaald). Louise is in de 

ontwikkelingen meegegroeid en is dankzij haar 

kennis en ervaring een van de zes adviseurs van het 

MKB Schakelteam Flevoland geworden. 

MKB Schakelteam Flevoland helpt je uit de brand

FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

EÉN LOKET VOOR ALLE REGELINGEN, ONDERSTEUNING EN SUBSIDIES

Sinds september kunnen kleine MKB-bedrijven 

(2 tot 10 werknemers) in Flevoland voor gratis advies 

en ondersteuning terecht bij het MKB Schakelteam 

Flevoland. Het ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat heeft eind 2020 een subsidie aan de 

provincie toegekend: de MKB-deal Flevoland. De 

provincie heeft deze deal aangevraagd met 27 

partners. Met de subsidie gaat MKB Schakelteam 

Flevoland kleine mkb’ers ondersteunen en adviseren 

bij al hun vraagstukken. 
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Dynamiek 

In eerste instantie vond Louise haar heil in de gezondheidszorg, 

vandaaruit HR bij de brandweer Almere en uiteindelijk was zij 

betrokken bij de totstandkoming van de Veiligheidsregio Flevoland. 

Daarnaast heeft zij zich steeds beziggehouden met het MKB. “De 

dynamiek in het kleine ondernemerschap spreekt mij enorm aan; 

dat is heel anders dan in grote organisaties. Niet alleen een ander 

perspectief, maar ook heel andere bedrijfsvoering. In het kleine MKB 

kijk je op een andere manier naar de organisatie. Waar het in het 

grootbedrijf gaat om het proces en de samenwerking, gaat het in het 

kleine MKB veel meer om direct ontzorgen. Vaak zit ik ook met de 

ondernemer zelf aan tafel. Dat geeft een veel directere selectie van 

het probleem, maar heeft vaak ook direct invloed op zijn of haar rol 

als leidinggevende. Juist de directe impact die je als adviseur dan 

hebt, spreekt mij aan. Het is veel persoonlijker, dichterbij. En vaak 

ook sneller, slagvaardiger. Je wordt ook intensiever berokken bij het 

primaire proces. En je krijgt sneller een gevoel van toegevoegde 

waarde. Dat is ook wat mij aansprak in de tender voor het MKB 

Schakelteam. En ik ben best wel trots dat ik een van de uitverko-

renen ben.” 

 

Weten wat er is 

“Het is vooral zaak om ondernemers meer bekend te maken met alle 

partners in de regio die iets voor ze kunnen betekenen. Vaak is het 

zo dat als ze er niet mee bekend worden gemaakt, ze ook niet gaan 

zoeken.” (Zoals OVDD voorzitter Edwin Helmantel stelde: ‘Er zijn 

door corona nieuwe regelingen in het leven geroepen. En er bestónd 

al een behoorlijk arsenaal aan potjes, regelingen en subsidies vanuit 

verschillende instanties. Logisch als mkb’ers door de bomen het 

bos niet meer zien! Let wel, veel relatief kleine ondernemers, kunnen 

geen mensen vrijmaken om dit eens goed uit te zoeken. Niet zelden 

laten ze het erbij en gaan over tot de orde van de dag. Ondernemen, 

productie draaien, de ‘winkel’ openhouden.’)  

 

Vitaliteitscan 

Onderdeel van de aanpak is een bedrijfsvitaliteitsscan die focust op 

alle onderdelen van een mkb-bedrijf, nu en in de toekomst. “Met 

deze scan kan de ondernemer inspelen op actuele en toekomstige 

vraagstukken van het bedrijf. Ook aan deze bedrijfsscan zijn voor de 

ondernemer geen kosten verbonden. De scan is ook het middel om 

in overleg met de ondernemer en adviseur het juiste vraagstuk vast 

te stellen.” 

 

Vraagstuk 

“Het klinkt uitzonderlijk, maar soms is het vraagstuk totaal anders 

dan de ondernemer aangeeft. Bewustwording is daarom ook een 

belangrijk onderdeel van het gesprek: bijvoorbeeld waar verdien je 

nu je geld mee en waarmee over een jaar? Onze adviseurs zijn allen 

zelf ondernemer, kennen het klappen van de zweep, en zijn dankzij 

de complete MKB Schakelteam database volledig op de hoogte van 

elke regeling, subsidie of ondersteuning, die vanuit de overheid en 

het onderwijs ter beschikking staan.” 

 

Schakelteam 

De adviseurs van het MKB Schakelteam ondersteunen en advise-

ren op zes thema’s: strategie, organisatie, fi nanciering, marketing, 

personeel en uitvoering. Louise Voermans is dus adviseur personeel 

en heeft inmiddels de eerste gesprekken achter de rug. “Bijzonder 

leuk om te doen. Nogmaals, het is voor de MKB-er gratis, dus 

waarom niet? Wat personeel betreft is een van de vaste vragen 

natuurlijk ‘waar vind ik goed personeel?’ Daar heb ik geen eenslui-

dend antwoord op. Het zit hem vaak op heel veel vlakken. Maar ik 

zet de ondernemer wel op het spoor. Er zijn ook veel overwegingen 

te maken; kan ik een nieuwe arbeidskracht voldoende begeleiden? 

Of: is de ondernemer bereid om over vooroordelen of stigma’s heen 

te stappen? Ja, ze zijn er nog volop: IQ, lichaamsvorm, gender, 

afstand tot de arbeidsmarkt, leeftijd, zelfs afkomst en ras …  

En dan is het ook nog zaak dat iemand voor je moet willen werken, 

zorg daarom dat men nieuwsgierig is naar je onderneming en dat 

je duidelijk bent in wat je wilt bieden. Sociaal ondernemerschap 

is ‘hot’. Weet waar je staat, anno 2021 wordt op een heel andere 

manier tegen inkomen verwerven aangekeken. Het is veel meer dan 

alleen geld verdienen, het is vrijheid, arbeidsklimaat, opleiding en – 

heel actueel – ook zaken als thuiswerken. Een mooie rol voor mij om 

de ondernemer tot nadenken te dwingen en tegelijkertijd ruimte te 

geven om na te denken. Trouwens, de vraag of meer personeel echt 

nodig is of dat er andere mogelijkheden (organisatorisch, digitalise-

ring etc.) zijn, zal ook voorbijkomen.”

Veel kleinere ondernemers zien door de 

bomen het bos niet meer. Er is een zee 

aan regelingen, subsidies en ondersteu-

nende maatregelen van de overheid. 

Ook hebben ze vaak verouderde ideeën 

over het onderwijs. In Flevoland slaan de 

gemeenten, de provincie, onderwijsin-

stellingen en ondernemersverenigingen 

de handen ineen om samen een betere 

front- en backoffi ce te zijn voor de onder-

nemers. MKB Schakelteam Flevoland 

(mkbschakelteam.nl) is één loket voor alle 

regelingen en is gratis.
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Ondernemer in Dronten? 
Laat weten wat u voor de 
gemeente kunt betekenen! 

Welkom in onze Database
De Database Lokale Ondernemers (DLO) is een database 

van vele ondernemers die zich hebben aangemeld als 

mogelijke opdrachtnemer voor de gemeente Dronten. 

Deze database is december 2018 van start gegaan. Om 

beter inzicht te krijgen in de lokale ondernemers die, op 

basis van objectieve gronden, gevraagd kunnen worden 

voor het uitvoeren van opdrachten voor de gemeente 

Dronten, heeft de gemeente voor de lokale ondernemers 

een webformulier ontwikkeld en de website zo ingericht 

dat het voor een ondernemer mogelijk is om zich in drie 

clicks te registreren via www.dronten.nl/dlo

We kenden u al, maar toch… 
Ook als u eerder opdrachten voor de gemeente heeft 

uitgevoerd is het goed om u te registreren in de database.

Binnen de mogelijkheden van het inkoop- en aanbeste-

dingsbeleid wordt per opdracht bekeken op welke wijze 

lokale ondernemers betrokken kunnen worden.

Voorafgaand aan elke opdracht wordt de database 

geraadpleegd op geschikte lokale ondernemers.

Vele ondernemers gingen u voor. Dat is natuurlijk een 

deel van de ondernemers die in de gemeente Dronten 

zijn gehuisvest.

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

Voorwaarden:
De ondernemer moet:

• gevestigd zijn in de gemeente Dronten;

• ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel;

• een legitiem product of dienst leveren.
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DENK ÉÉN UUR PER DAG NA 
OVER TOEKOMST VAN 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

We herkennen het allemaal wel; je bent de hele dag bezig 
om de productie op gang te houden, te zorgen dat er 
voldoende voorraad is, dat de medewerkers productief 
zijn, noem maar op. Elke keer kom je tot de conclusie dat 
voor een evaluatie of het maken van toekomstplannen 
geen tijd was. Stop deze frustraties en begin met werken 
aan je bedrijf in plaats van alleen maar in je bedrijf! 

Kijk met een helicopterview 
Neem eens afstand van alle dagelijkse taken en kijk naar 
het grote geheel. Begin met het blokkeren van tijd om na 
te denken over de toekomst. Stap structureel uit je bedrijf, 
begin met een uurtje per dag. 

Nog 8 tips om meer aan je bedrijf te werken:
1. Verzamel zoveel mogelijk ervaringen van klanten en ]
 speel hierop in.
2. Zoek een sparringpartner en plan één meeting per 
 maand waarbij je alle struggles en successen deelt. 
3. Maak een strategisch plan voor het komend half jaar. 
 Waar wil je dan staan? Welke negatieve energie wil je 
 opgelost hebben? Welke verbeteringen zie je?
4. Werk aan je eigen vaardigheden en kennis door 
 cursussen te volgen. Welke vaardigheden wil jij leren 
 en welke kennis wil je bijspijkeren het komende jaar?
5. Lees boeken of volg podcasts over ondernemer-
 schap. Dit kun je in je vrije tijd doen.
6. Observeer en praat met collega-ondernemers. Kijk 
 wat jij van hen en zij van jou kunnen leren.
7. Houd een urenlijst bij. Waaraan besteed je je tijd? Kun 
 je een deel uitbesteden aan je medewerkers, een 
 externe partij of een stagiair?
8. Durf stil te staan bij je missie en visie, loop je hier nog 
 steeds warm voor? 

Ik vind het boeiend om jou als sparringpartner hierbij te 
helpen. Uit ervaring weet ik dat je er veel voor terug krijgt. 
Rust, meer tijd voor het bedrijf en het gezin. Wat ga jij 
doen in 2022?

VALSE
HANDTEKENING

Hans 
Bügel
Helmantel & Bügel Advocaten

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

In civiele juridische procedures gaat het vaak over bewijs-
kwesties. Eiser stelt iets van gedaagde te vorderen te 
hebben; als gedaagde die vordering gemotiveerd betwist, 
kan eiser niet volstaan met slechts de stelling dat hij een 
vordering heeft, maar zal eiser die vordering moeten 
bewijzen. Het mooiste is als er schriftelijke documenten 
zijn, waaruit blijkt wat partijen met elkaar hebben afge-
sproken of bijvoorbeeld een schuldbekentenis, waarbij 
de schuldenaar op schrift verklaart iets schuldig te zijn, 
bijvoorbeeld een geldsom. Zo’n schriftelijke verklaring 
is een onderhandse akte waaraan de rechter bewijs kan 
toekennen. Als een schuldbekentenis geheel met de hand 
is geschreven door de schuldenaar dan levert die schrif-
telijke verklaring dwingend bewijs op. Dat betekent dat de 
rechter moet uitgaan van de juistheid van die verklaring. 
Als de schuldbekentenis met een tekstverwerker is opge-
steld en is voorzien van een handtekening betreft het 
onderhandse akte die dwingend bewijs oplevert tussen 
partijen, tenzij de echtheid van de handtekening onder 
de akte ten stelligste wordt ontkend. De akte levert dan 
geen dwingend bewijs op totdat bewezen is van wie de 
handtekening afkomstig is. 

Met enige regelmaat komt het dan ook voor dat een 
gedaagde de echtheid van de handtekening onder de 
schuldbekentenis betwist. Immers, zolang dat wordt 
betwist, komt aan de akte geen dwingend bewijs toe en 
daarmee zou de vordering van eiser niet kunnen worden 
toegewezen. Het zal duidelijk zijn dat aan dergelijke 
betwisting eisen worden gesteld. Een enkele blote 
ontkenning is daarvoor onvoldoende. Er is een stellige 
betwisting vereist. Er moeten dus feiten en omstandig-
heden worden aangevoerd waaruit blijkt dat de handteke-
ning niet van gedaagde afkomstig is. Daartoe zou even-
tueel een handtekeningendeskundige gevraagd kunnen 
worden om vast te stellen of de handtekening echt is en 
afkomstig van gedaagde. Als dus de overtuiging bestaat 
dat de handtekening vals is of niet van jezelf afkomstig 
is, is het zaak dat tijdig aan de orde te stellen, zodat door 
deskundigenbewijs de juistheid van de betwisting kan 
worden vastgesteld. 
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BINNENKIJKEN  WILLIAMS FASHION FOR MEN

Sinds 2006 is Williams fashion for men 
gevestigd in de Redepassage in winkel-
centrum Suydersee. “Mijn vader heeft 
de winkel destijds mede geopend en is 
voor mij een inspiratiebron geweest om 
te gaan ondernemen. Hij is zelf jaren-
lang bedrijfsleider bij Decokay S&O in 
Dronten geweest en spoorde mij aan, 
terwijl het ondernemersbloed vooral bij 
mijn moeder in de familie zit. Na mijn 
carrière bij onder meer Piet Zoomers in 
Zwolle en Van Gelder in Dronten kon 
ik mijn droom verwezenlijken. In 2018 
heb ik een tweede vestiging geopend in 
Kampen. Daar vind je een heel ander pu-
bliek, meer behoudend, maar minstens 
zo leuk om te adviseren.”

Gave items

Het assortiment in de modezaak is 
breed. Dat betekent dat Williams veel 
verschillende soorten kledingstukken in 
de zaak heeft hangen. De aantallen zijn 
exclusief. “Trendy stukken neem ik zeker 
mee, maar koop ik kleiner in. Het zijn 
altijd gave items, maar verkopen minder 
goed. Ik gebruik de trends vaak in de 
etalage en om een sfeer neer te zetten. 
Je wilt mensen naar binnen trekken en 
tegelijkertijd op goede ideeën brengen.” 
Dat lukt goed, getuige ook de support die 
William kreeg tijdens de lockdowns. “Ik 
ben met tassen vol kleding bij mijn vaste 
klanten langsgegaan en een heel aantal 
klanten heeft bewust gewacht met 
aankopen, totdat de winkel weer open 

WILLIAM VAN DER KOLK: 

Ga met je leiderschap aan 
de slag en krijg vrije tijd

zou gaan. De saamhorigheid in Dronten 
ervaar ik als zeer groot. Ik voer goede 
gesprekken met mijn klanten. Dat vind 
ik ook het allermooiste aan mijn vak: 
het contact met de klant, daar kan geen 
modieuze winterjas of custommade pak 
tegenop.” 

Bedrijf veranderd

Corona heeft niet alleen de band met 
zijn klanten versterkt, maar deed 
William ook inzien dat er zakelijk iets 
moest veranderen: zijn tweede kleding-
winkel aan de overkant met merken 
voor de jongere doelgroep heeft hij 
kunnen onderverhuren voor twee jaar. 
“Zo kan ik het financiële plaatje beter 
rondzetten. Mooie bijkomstigheid is 
dat we alle kleding – op drie merken 
na – overgebracht hebben naar Williams 
fashion for men en dat alles eigenlijk 
fantastisch mixt. Bovendien zijn twee 
klanten als het ware één klant gewor-
den. Iedere man tussen de 25 en 100 jaar 
kan nu in één herenmodezaak terecht. Ik 
had dit jaren eerder moeten doen.”

Mannenbeweging

Door deze zakelijke ontwikkelingen en 
persoonlijke gebeurtenissen ontstaat bij 
William de behoefte om meer aan zijn 
ondernemerschap, leiderschap en per-
soonlijke ontwikkeling te werken. “Vorig 
jaar ben ik met een leiderschapstraining 
begonnen bij de christelijke mannen-
beweging 4M (voorheen 4e Musketier) 

en dit heeft mij zo enorm gedreven 
gemaakt. Binnen no-time had ik negen-
tig procent van mijn zowel zakelijke als 
persoonlijke doelen behaald. Ik kreeg 
een coach die met mij opliep en diverse 
keren mijn winkels heeft bezocht. Ook 
vond ik opeens tijd voor mezelf – een 
unieke bijvangst! Onlangs ontving ik 
het compliment om zelf ondernemers te 
gaan coachen. Daar ben ik heel blij mee 
en voel ik ook wel iets voor, dus mannen, 
ik zou zeggen: kom maar op!”

TEKST CARIEN VAN DER MAREL  |  FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Zo gewaagd als de mannen erbij lopen in het Gooi of aan de kust in Noord-Holland, vind je de mannen 

in Dronten niet, maar de collectie van Williams fashion for men slaat aan. “Kleren maken de man en de 

mannen die bij mij in de winkel komen, begrijpen dat heel goed. Mijn klant is nuchter, niet conservatief én 

wordt steeds stijlvoller en modieuzer”, vertelt een gedreven William van der Kolk. 

“Ik voer goede gesprekken met 
mijn klanten. Dat vind ik ook het 

allermooiste aan mijn vak”
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FERDINAND ZOMERMAN OVDD

“Ik ontmoet in Dronten zoveel 

ondernemers met goede ideeën, 

maar vaak is men te afwachtend, 

bescheiden zelfs. We willen gevraagd 

worden, maar ik zeg: bied je aan. 

Maak je initiatieven kenbaar en ga 

zelf weer op de bok zitten!” 

NIEUW IN HET BESTUUR: FERDINAND ZOMERMAN, CLAASSEN, MOOLENBEEK & PARTNERS

Ondernemers in beweging zetten, is 

Ferdinand Zomerman op het lijf geschreven. 

Sinds mei is hij algemeen bestuurder bij de 

OVDD. In het dagelijks leven is Zomerman 

bedrijfsadviseur bij Claassen, Moolenbeek 

& Partners, zijn kantoor is gevestigd aan de 

Larserpoortweg in Lelystad. 

“Op dit moment ligt mijn focus op ma-

nagementondersteuning en begeleiding bij 

bedrijfsovernames. Mensen in actie laten 

komen, is hierbij essentieel. Ik spoor onder-

nemers graag aan om zichzelf en hun bedrijf 

door te ontwikkelen. Mijn credo is: Werk eens 

wat vaker áán je bedrijf in plaats van alleen 

maar ín je bedrijf. Mijn opdrachtgevers pak-

ken dit goed op.”

Wat wil je bijdragen als bestuurslid?

“Eén van mijn aandachtspunten is het verbe-

teren van de relatie tussen Drontense onder-

nemers en de Gemeente Dronten. Ik heb het 

gevoel dat deze relatie onder druk staat. Wat 

er mis gaat? Achter je bureau blijven zitten 

en vandaaruit de boel proberen te regelen. 

Tegen medewerkers van de gemeente zou ik 

willen zeggen: ga naar buiten, toon interesse, 

zo simpel is het. Komt er een aanvraag voor 

TEKST CARIEN VAN DER MAREL  |  FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

een vergunning binnen, ga ter plekke kijken 

in plaats van Google maps te gebruiken. 

Ondernemers zijn bang geworden voor een 

afwijzing en de gemeente is angstig voor 

frustraties. De oplossing is eenvoudig: toon 

belangstelling voor elkaar, zo ontstaat er meer 

begrip voor elkaars standpunten en kunnen 

er openingen komen richting een oplossing.” 

Zomerman ziet nog een aandachtgebied: 

“Ook wil ik namens de ondernemersvereni-

ging regionale samenwerking versterken; we 

staan best geïsoleerd. Ik merk dat Drontense 

ondernemers relatief weinig gebruik maken 

van Flevolandse regelingen van de Provincie 

Flevoland of Horizon. We regelen het zelf 

wel en zijn teveel op onszelf gericht, maar zo 

lopen we regionale kansen mis.”

Wat is zo leuk aan besturen?

“Het leuke aan besturen vind ik met veel 

mensen informeel omgaan in soms formele 

setting. Ik heb dit meegemaakt in mijn tijd als 

gemeenteraadslid en ervaar dit ook in andere 

bestuursfuncties. Processen doorgronden en 

vlottrekken, doe ik ook graag, dat hoort voor 

mij ook bij besturen. En niet te vergeten: net-

werken. Dat is niet alleen leerzaam voor be-

stuurders, maar voor alle ondernemers. Het is 

een kijkje in de keuken, ik ben dan ook groot 

fan van het bedrijfsbezoek. Ik hoop dat we in 

het nieuwe jaar weer meerdere bedrijven van 

OVDD-leden van binnen mogen bekijken.”

“Werk aan je bedrijf in plaats van in je bedrijf”

“Verdiep je meer in elkaars stand-
punten, zo leer je om elkaars be-

lang in te zien”

      

CLAASSEN, MOOLENBEEK 
& PARTNERS
 
Claassen, Moolenbeek & 
Partners (CM&P) is een advies-
organisatie specifiek gericht 
op het MKB in Nederland. Alle 
partners zijn zelf ook zelfstandig 
ondernemer. Er is een landelijke 
dekking. Daarmee wil CM&P de 
belofte waarmaken: onderne-
mers adviseren ondernemers 
over ondernemen, altijd dichtbij.
 
Zomerman sinds 2013
Claassen, Moolenbeek en 
Partners is opgericht in 1983 
en heeft ruim dertig kantoren in 
heel Nederland. De partners van 
CM&P, onder wie ook Ferdinand 
Zomerman, zijn elke dag bezig 
om ondernemers te helpen 
met zakelijke vraagstukken op 
het gebied van management, 
strategie, bedrijfsovername en 
bedrijfsfinanciering. Zomerman 
heeft zich in 2013 aangesloten. 
In de afgelopen jaren heeft 
hij vele bedrijven van binnen 
mogen zien en meemaken. 
De opgedane ervaring en 
hernieuwde kennis zet hij graag 
in voor zijn opdrachtgevers.
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Familiebedrijf met 
knipoog naar de 
toekomst

SAFEBOX.NL: OPSLAGRUIMTE VAN HOOG NIVEAU
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PORTRET SAFEBOX.NL

Het pand is meer bekend als het ‘KLAREE-pand’, en wordt sinds 
1 oktober bezet door drie firma’s. Een deel is verhuurd aan Delta 
dierenartsen, een deel is de kantoorruimte en loods van KLAREE 
agrarisch en utiliteitsbouw gebleven en de rechterzijde (boven 
en benedenverdieping) is nu in gebruik bij Safebox.nl.

Familieberaad

René Nijland: “We hebben dit pand sinds 2002. Na een aantal 
langdurige huurders als Tuinmeubelland en de Doe-het-zelf 
outlet, wisselde het nogal. In januari kwam de ruimte weer 
vrij en toen heb ik mezelf beloofd nooit meer zo maar het pand 
aan ‘Jan en alleman’ te verhuren. We hebben het lege gedeelte 
weer netjes gemaakt en opgeknapt. Toen in maart het hele 
pand in de coating werd gezet, ontstond ook weer het idee over 
verhuur van opslagboxen waar we zo’n zeven jaar terug al eens 
over hadden gebrainstormd. De locatie is goed, er is vraag naar 
en het is iets voor langere duur. Ik heb het plan in de familie 
besproken en in no time besloten we als gezin de schouders er 
onder te zetten en er een echte familieaangelegenheid van te 
maken. Dus dochter Lisanne, zoon Tristan, mijn vrouw Herma 
en ikzelf; met zijn vieren. En het ging heel snel (amper een half 
jaar), want 1 oktober openden we de deuren.”

Perfectie nastreven

“Het was aanpoten, lange werkdagen maken, we hebben het 
met z’n vieren gedaan. Dus het bedenken, plannen, de interne 
bouw, de uitwerking en alles er omheen. En dat tussen onze 
dagelijkse werkzaamheden door. Het is een bewuste keuze 
geweest om alles tot in perfectie te maken. Dus opslagboxen 
met voldoende licht, vaste stevige vloer, verwarming, beveili-
ging (optioneel ook per box), toegangscontrole, videobewaking, 
binnen laden en lossen, een keukentje met koffieapparaat, 
toiletten en inspelend op de groei van webwinkels, een vrij te 
gebruiken in- en ompakruimte om bijvoorbeeld bestellingen 
verzendklaar te maken en waar je even rustig een kopje 
koffie kan drinken. Gelukkig waren de externe partijen die we 
moesten inschakelen ook overtuigd van de tijdsdruk. Daardoor 
waren ook website, toegangssysteem en alarmsysteem snel 
operationeel. De laatste hand was eigenlijk het regelen van de 
gratis aanhangwagens die men kan gebruiken.”

Leverancierstoegang

Bijzonder is ook dat leveranciers zelfstandig spullen kunnen 
brengen en opslaan in een box. “De huurder hoeft er niet zelf 
bij te zijn of er werk aan te hebben. Hij kan de leverancier een 

code verstekken en die kan zelfstandig de goederen in de box 
plaatsen. Ons beveiligingssysteem is dusdanig dat er voldoende 
controle op is. We willen geen rottigheid, dus er zal bijvoorbeeld 
ook regelmatig een rondje worden gemaakt met een drug- en/
of geldhond. Want op die handel zitten we niet te wachten.” 

Marktvraag

“We verwachten dat 50 tot 60% van de boekingen redelijk 
structureel is, de rest zal korte termijn opslag zijn voor bijvoor-
beeld verhuizingen, verbouwingen, boedelverdeling of gewoon 
even tijdelijke extra opslagruimte. We gaan in ons land kleiner 
wonen, de grond is duur, huizen zijn duur, dat leidt tot ruimte-
gebrek. Zo hebben we al huurders die bij ons hun tuinmeubels, 
de barbecue etc. opslaan, of de wintersportspullen. Nederland is 
ook een volk van verzamelaars, we willen niet alles weggooien. 
En we gooien soms ook te snel te veel weg, bijvoorbeeld na 
een overlijden of een ontruiming.” Safebox.nl heeft -over twee 
verdiepingen- in totaal 233 boxen ter beschikking, variërend in 
maat van 1 m3 tot 48 m3. De boxen op de verdieping zijn per lift 
en trap bereikbaar. Safebox is dagelijks tussen 6.00 en 23.00 uur 
toegankelijk.

Thuisvoelen

“We houden het schoon, netjes en veilig. We streven topniveau 
na, vergelijkbaar met de grote namen in deze markt zoals 
Allsafe. Zo draait er ook een muziekje (ontspannen sfeer) op de 
achtergrond en hangen er tv schermen zodat je vooraf al kunt 
zien of er meerdere mensen in het pand aanwezig zijn. Qua vei-
ligheid is het hoogstaand, de videocamera’s natuurlijk, maar bij 
de hoofdingang waar je overdekt kunt laden en lossen werken 
we bijvoorbeeld met een dubbel hek systeem. Ook de laad/los 
ruimte is verwarmd. Er is ons veel aan gelegen om de huurders 
een veilig en comfortabel gevoel te geven, ze moeten zich bij 
ons prettig voelen.”

Oude dag

René is terecht trots op wat er in korte tijd is neergezet. “Die 
‘pluim’ komt ons alle vier toe. We hebben er hard aan gewerkt, 
ook al stel ik steeds dat het een leuk vooruitzicht is om op mijn 
oude dag ook wat om handen te hebben. Ik kan toch niet stil-
zitten.” Familiebedrijf of niet, de bedrijfsleider lijkt benoemd.

TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Je bent wel klaar met verhuur van je pand aan wisselende partijen. Zeker nadat de laatste 
twee huurders je met hun faillissement en met een huurschuld opzadelen. Maar wat dan? 
René Nijland vond de oplossing: Safebox.nl; waarschijnlijk het jongste familiebedrijf in Dronten.

Huurders moeten het gevoel 
krijgen ‘thuis’ te zijn

HANDEL & WANDEL 4 | 2021   25  



DOSSIER ISC

Na veel brainstormen en testen werd halverwege 2021 het 
concept ‘officieel’ op de markt gebracht. In een paar maanden 
tijd is de belangstelling niet alleen in eigen land overweldi-
gend. China, Duitsland, Spanje, Engeland en Frankrijk tonen 
veel belangstelling en daar komen dagelijks landen bij. De pro-
ductie vindt plaats in China, maar met het huidige groeitempo 
verwacht Marco Lankman dat er op termijn ook productie naar 
Europa moet worden gehaald.

Kinderlijk eenvoudig

Het idee achter ISC is bijna kinderlijk eenvoudig. Marco 
Lankman: “Wat is uw fijnste speelherinnering als kind? Dat 
is vast niet alleen de herinnering aan het spelen, maar ook 
het onbezorgde gevoel van jezelf kunnen zijn in een positie-
ve omgeving. En dat zien we bij ouderen ook. Wij zien dat 
spelen op een latere leeftijd net zo waardevol is als op jonge 

Marco Lankman en Wilfriede van Dijk zijn bij de 

meeste ondernemers in Dronten bekend van IKC, 

International Kids Concepts, dat wereldwijd actief 

is op het gebied van speelconcepten voor kinderen. 

Gedreven door hun passie voor het plezier van spe-

lende kinderen verzeilden ze bijna automatisch ook 

in de wereld van ouderen in de ‘verzorgde’ omgeving. 

En ook daar vormen het stimuleren van het geheu-

gen, het stimuleren van beweging en een actief leven 

belangrijke grondslagen. En dus is ISC, International 

Senior Concepts, een logisch gevolg.

TEKST RUDOLPH POSTHUMUS  |  FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

IKC komt met 
nieuwe concepten 
voor senioren

ISC INTERNATIONAL SENIOR CONCEPTS
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leeftijd. Onze concepten dragen bij aan 
het onderhouden van sociale contac-
ten, stimuleren het geheugen en geven 
energie.” En begonnen bij senioren, is 
ook de ontwikkeling richting concepten 
voor bijvoorbeeld ouderen met demen-
tie in gang gezet. Wilfriede: “Dat is de 
volgende stap, dat is nog in ontwikke-
ling. Voor de senioren op zich is nu al een 
aantal concepten verkrijgbaar. Maar de 
aandacht voor dementie is ook een beet-
je logisch, vaak komt dan ook het ‘kind 
zijn’ weer naar boven.” Marco vult aan: 
“Ouderen met dementie zijn vaak een 
soort van ‘volmaakt gelukkig’. Ze lossen 
conflicten gemakkelijk op, zijn creatief 
en storen zich niet aan allerlei invloeden 
van buitenaf. Helaas zijn er ook andere 
vormen bekend; daar hebben we nog 
geen concrete ideeën voor.”

Levensgeluk

Een actief leven helpt ouderen om fit te 
blijven, waardoor men zich gelukkiger 
zal voelen. “En daar kunnen wij een rol 
in spelen. Met onze spelmodules stimu-
leren wij dat actieve leven. Dit kan in 
verschillende dingen zitten: beweging, 
een spel spelen of de buitenlucht in. Wij 
willen een bijdrage leveren aan het wel-
zijn van mensen in verzorgingshuizen, 
dagbesteding etcetera.” Internationaal 
gezien zijn Nederland en Japan goed 
in het omgaan met ouderenzorg, maar 
waar komt de Chinese belangstelling 
vandaan? “China wil daar van leren, daar 
komt ook het goede contact van ons met 
de Chinese overheid vandaan. En voor 
IKC hebben we sinds 2007 al een fabriek 
in China (in Jaixing, half uurtje vanaf 
Shanghai), evenals een verkooppunt 
voor de Kids concepten. Het is dus be-
trekkelijk eenvoudig om het ISC concept 
daar ook uit te rollen.” 

Chinees, maar topkwaliteit

Angst voor de Chinese ‘kwaliteit’ hebben 
Wilfriede en Marco niet. “Wij houden 
de vinger aan de pols, vrijwel dagelijks 
overleg en beknibbelen op kwaliteit is 
niet aan de orde. China staat wat ons 
betreft voor trots, arbeidsmoraal en 

betrouwbaarheid. Wanneer een Chinees 
zegt ‘I’ll try to do my best, betekent het 
dat het in orde komt. Onze kwaliteits-
controle staat op zeer hoog niveau; ook 
al wordt er gefabriceerd in China.” Een 
kijkje in de praktijk maakt duidelijk dat 
dit geen gebakken lucht is. De materi-
alen zijn niet alleen zeer uitnodigend 
maar ook absoluut ‘kidsproof’; in dit 
geval ‘seniorproof’. Wilfriede: “Al onze 
producten worden gemaakt van kwali-
tatief materiaal. Wij geloven dat je enkel 
van zorgvuldig geselecteerde materialen 
een perfect product kan maken. Als het 
bijvoorbeeld gaat om de BRYM (samen-
stelling van de woorden ‘brain’ en ‘gym’) 
tafel, met (digitale) spellen als bijvoor-
beeld schaken, mens erger je niet, bingo 
en patience, kan er gerust een (rol)stoel 
tegen de tafel botsen. Er zullen geen 
stukken omvallen of verschuiven. In een 
teamspel wel zo prettig.”

Breed inzetbaar

Marco vult aan: “Die tafel is 100% ont-
wikkeld voor ouderen, en kan dus wor-
den ingezet in onder andere verzorgings-
tehuizen, buurthuizen of in een bejaar-
densoos. Het gebruik zorgt voor sociale 

“Senioren beleven 
hun kindertijd 
vaak opnieuw”

interactie tussen de mensen, stimuleert 
cognitieve vaardigheden en is een hulp 
bij het trainen en behouden van goede 
hand-oog coördinatie. En natuurlijk kan 
er ook gespeeld worden met bezoekende 
familieleden, kleinkinderen of vrijwilli-
gers. Dat geeft zorgverleners ook de kans 
om even de handen vrij te hebben.”

Leerschool

Andere toppers in het assortiment zijn 
de ‘Activiteiten wand’ voor het inte-
greren van beweging, de zogenaamde 
Zweedse ladder (een sportraam om lich-
te oefeningen uit te voeren), de ‘Top van 
de ijsberg’ (een knikker moet begeleid 
worden door een 3D parcours door het 
wiel in de juiste richting, op het juiste 
moment te draaien) en de Swinging 
Top Maze, een houten spelmodule 
waarbij één balletje naar het midden 
geleid moet worden door het tafelblad 
te kantelen. Dit laatste spel is er in twee 
uitvoeringen; om staand of zittend te 
spelen. “Typisch voorbeeld waar wij 
lering uit hebben getrokken. We hadden 
de tafel in concept gereed voor staand 
gebruik, toen er ook iemand in een rol-
stoel wilde meedoen. We zijn daar gelijk 
op ingesprongen door ook een model 
voor zittend gebruik te maken.”

Ideologische vingerafdruk

Wie bij ISC de showroom ingaat, zal tot 
de verbazingwekkende conclusie komen 
dat het ‘kind zijn’ of ‘ouder zijn’ inder-
daad heel dicht bij elkaar ligt. In beide 
gevallen treedt er een voorliefde voor 
tastbare materialen op, voor beweging, 
voor interactie. Ook digitaal, want dat zal 
in de toekomst een belangrijke plaats in-
nemen. Al zal het aloude spel in de vorm 
van het voelen en ervaren van materiaal 
nooit verdwijnen. En wie zeker wil we-
ten dat je een artikel van IKC of ISC bij de 
hand hebt, zoek het schroefje op en voel 
de 10 kleine ‘dots’. Ze zijn op elk product 
te vinden en staan voor de complete be-
drijfsfilosofie , als ware het een vingeraf-
druk: Quality, Simplicity, Sustainability, 
Innovative, Global, Wood, Better world, 
Service, Educational en Play.
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Nederlands Woning Waarde Instituut

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

Met de plaatsing van een zonne-installatie is Gicom uit 

Biddinghuizen volledig zelfvoorzienend op het gebied van 

energie. Met in totaal 2.000 zonnepanelen kan worden vol-

daan aan de eigen energiebehoefte. 

De meeste energie gaat naar het machinepark van Gicom met 

als resultaat dat voortaan alle producten worden geproduceerd 

op basis van duurzame energie waarbij geen CO2 vrijkomt. Een 

bijdrage aan een schoner milieu en een verkleining van de eco-

logische footprint.In 2019 is Gicom gestart met het eerste deel 

van de zonne-installatie. Er werden toen 800 panelen geplaatst 

en dat was de start naar het opwekken van energie voor eigen 

gebruik. Een duurzame stap, maar de zonne-installatie was nog 

niet toereikend om zelfvoorzienend te worden. Daarom zijn er 

deze zomer nog eens 1.200 panelen geplaatst op de produc-

tielocatie in Biddinghuizen. Met nu in totaal 2.000 panelen is 

Gicom volledig zelfvoorzienend geworden op het gebied van 

energie. De zonne-installatie is in eigen beheer ontwikkeld en 

geplaatst.

Gicom Metaalbewerking voorziet 
in eigen energiebehoefte

Het bestuur en de redactie van Handel & 

Wandel zijn blij met de komst van Marco 

Meijer als nieuwe acquisiteur adverteerders. 

Marco is makelaar bij Kerremans makelaar-

dij en wil graag een actieve bijdrage leveren 

aan ‘ondernemend Dronten’. “Met Handel 

& Wandel willen we elk kwartaal een inte-

ressante mix neerzetten van redactionele 

inhoud en advertenties. Het één kan niet zonder het ander, dus ik ga 

ervoor!” vertelt Marco. Vanaf 1 januari 2022 gaat hij aan de slag. 

Marco Meijer nieuwe advertentie-
acquisiteur  Handel & Wandel

Vereniging Bedrijfskring Almere 
houdt enquête bedrijventerreinen

De Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA) houdt een enquête 

onder haar leden over de kwaliteit van de bedrijventerreinen 

Veluwsekant, Veluwezoom, Sallandsekant en het Atelier. Hun 

motto komt ons bekend voor en is een aantal jaar geleden 

al door de SEA groep Bedrijventerreinen ingezet: Schoon, 

Heel en Veilig. Aan de hand van de uitkomsten van zoveel 

mogelijk ingevulde vragenlijsten zal door het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een veiligheidsana-

lyse worden opgesteld. Deze wordt dan weer als uitgangspunt 

gebruikt voor verbeteringen. Meer info via vba-almere.nl
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Vroeger was alles beter. Kunnen we 
niet gewoon weer normaal doen? Veel 
ondernemers steigeren inwendig bij 
weer nieuwe maatregelen die “ons” van 
overheidswege worden opgelegd, maar 
meer nog lijken we verlamd te raken 
door alle veranderingen. Iedereen re-
ageert anders op ingrijpende verande-
ringen.

Als intuïtief persoon zie ik altijd moge-
lijkheden en kansen en ben ik enthousi-
ast en optimistisch. Als ondernemer ben 
ik dan eigenlijk ook altijd positief en laat 
ik mij nooit uit het veld slaan. Ik zie altijd 
wel perspectief en met mijn voorstel-
lings- en improvisatievermogen vind ik 
altijd een manier om oude patronen te 
vervangen. 

Toch moet ik eerlijk bekennen dat ik af-
gelopen tijd wat onrustig werd, kijkend 
naar de veranderingen die gaande zijn 
in een groot deel van de wereld. Aan de 
ene kant raak ik enorm geboeid door wat 
angst (voor verandering) met mensen 
doet. Aan de andere kant vind ik het 
mooi hoe ondernemers zo verschillend 
omgaan met deze crisis. En ik moet be-
kennen dat ik het ook nog vaak heb over 
het terug gaan naar het oude normaal 
zoals handen geven. Niet normaal gaan 
vinden wat niet normaal is.

Ook mijn bedrijf werd geconfronteerd 
met veranderingen waar ik zelf geen 
invloed op had. Dat dacht ik wel en 
kwam ook zeker in opstand, maar al snel 
bleek dat ook de overheid een speciale 
manier van handelen heeft in tijden van 
verandering. Afspraak is afspraak vond 
ik heel normaal en samen tot een oplos-
sing komen ook. Maar in tijden van crisis 
zijn de meeste mensen geneigd om zich 
terug te trekken in hun eigen domein 
en komen samenwerkingen en relaties 
onder druk te staan.

Het wordt nooit meer zoals het was, 
misschien wordt het wel beter. Deze 
slogan las ik in het boek “Breek los uit 
het doolhof”, de opvolger van “Wie heeft 
mijn kaas gepikt?”. Terug naar hoe het 
was gaat niet meer. Overwin je angsten 
en laten we samen veranderen naar iets 
nieuws, misschien wel naar iets beters. 
Maar wees actief, sta op en creëer zelf 
nieuwe kansen. Laat je niet tegenhouden 
door de houding van “zo doen we dat 
hier niet”, want die blokkeert vooruit-
gang.

Omarm de chaos

“Overwin je angsten en laten 
we samen veranderen naar iets 

nieuws, misschien wel 
naar iets beters” 

COR SPRONK

Bij het lezen van het boek “Omarm de 
chaos” geschreven door hoogleraar en 
visionair Jan Rotmans werd mij weer 
duidelijk dat we als individu, en dus ook 
als ondernemer, zeker invloed kunnen 
uitoefenen op de veranderingen in ons 
dorp, regio, land en de wereld. Dat het 
lange processen zijn, maar dat alles deze 
processen in meer of mindere mate beïn-
vloedt. Maar ook dat we niet ontkomen 
aan de veranderingen. Er is geen weg 
terug. We gaan niet terug naar het oude 
normaal. 
Omarm de chaos en heb invloed op de 
veranderingen.

COR SPRONK

REAGEREN?  INFO@OVDD.NL
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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

Wil je aan de slag met circulair ondernemen of zit 

je middenin de transitie en kun je nog kennis of 

hulp gebruiken? Investeer nu in de toekomst van 

je bedrijf en schrijf je in voor Rond Ondernemen, 

het programma voor circulair ondernemen Regio 

Zwolle, waar theorie en praktijk samenkomen. 

Samen met andere ondernemers werk je aan jouw 

circulaire plan, maak je een duurzaam business-

model en ontwikkel je samenwerking in de keten. 

Het programma is een initiatief van Regio Zwolle 

Circulair Living lab. Meer informatie en aanmelden 

via rondondernemen.nl

Circulair ondernemen | 
Rond Ondernemen

Genomineerden bekend 
voor BKL Trofee en 
Award 2021

Bedrijfskring Lelystad (BKL) heeft de genomi-

neerden voor de BKL Trofee en de BKL Award 

2021 bekendgemaakt. 

De BKL Trofee & Award Commissie heeft op basis 

van diverse voordrachten de drie grote bedrijven 

Imkerij de Traay B.V., Instral B.V. en Ekris Flevoland 

genomineerd voor de BKL Trofee, dit is een jury-

prijs. In december hebben de bedrijfsbezoeken bij 

de drie genomineerden plaatsgevonden en op de 

BKL website zijn de bedrijfsfi lms te zien. 

Onze Kas, Flow Media en Roy Oostweegel 

Entertainment strijden om de BKL Award. Dit is een 

ledenprijs; wie van de drie genomineerden uitein-

delijk tot winnaar wordt bekroond, bepalen de BKL 

leden op de avond van het gala, deze staat gepland 

op 8 januari 2022.
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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
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Ruim 30 jaar ervaring, dat merkt u! 

Sinds 1988 ervaring met aan- en verkoop, huur en verhuur en taxaties

Sterk in het verbinden van ondernemers en vastgoed

Team van enthousiaste en gekwalificeerde bedrijfsmakelaars, taxateurs en vastgoedspecialisten

Groot netwerk van investeerders, financiers, beleggers, projectontwikkelaars, architecten en aannemers

www.vsomakelaars.nl  |  info@vsomakelaars.nl

De Bolder 2
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Bolderweg 1
Almere
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Noordzijde 2-A
Emmeloord
0527 - 20 33 55

IJsselkade 47
Kampen
038 - 34 46 404

Harselaarseweg 2
Barneveld
0342 - 42 47 71

Laan van het Omniversum 16
Apeldoorn
055 - 303 31 87

Maak een afspraak met één van onze makelaars!

Deze experts
zijn THUIS in 

vastgoedland
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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


