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DE BUURMAN
RESTAURANT & FEESTEN

Al meer dan 30 jaar verzorgen wij
onvergetelijke bruiloften, de leukste
evenementen en sfeervolle bedrijfsfeesten!
Personeelsfeest | Relatiedag | Open dag
Barbecue | Buffet | Live cooking
Feestmaterialen | Tenten
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Bekijk onze
bedrijfsfilm
Slump Catering & Events • 0527 27 43 27 • welkombijslump.nl

DE BUURMAN | AKKERHOF 3A, BIDDINGHUIZEN | WELKOMBIJDEBUURMAN.NL

Nederlands Woning Waarde Instituut

VOORWOORD

EDWIN HELMANTEL
VOORZITTER OVDD

Betrokkenheid
Terwijl wij de laatste puntjes op de

op en voor ondernemend Dronten. In

mogelijk weer een live-stream, werd het

i zetten voor de vertraagde ‘nieuw-

deze Handel en Wandel kunt u onder

een avond met meer dan 200 onder-

jaarsbijeenkomst’ hebben we de ene

andere lezen dat onze brief aanleiding

nemers. Natuurlijk hebben de nodige

wereldcrisis ingeruild voor een andere.

is geweest voor constructief overleg met

ondernemers nog last van naweeën van

Vanzelfsprekend gaat ons hart uit naar

de Burgemeester en de Gemeente. De

de afgelopen 2 jaar of van nieuwe issues

een ieder die door de ontwikkelingen

klokken zijn weer gelijk gezet en met de

die in 2022 het speelveld bepalen. Daar

tussen Rusland en de Oekraïne geraakt

verkiezingen in het vooruitzicht zetten

hopen wij, met de betrokkenheid vanuit

wordt. Ik heb de afgelopen weken al de

wij ons in meer bij elkaar te komen. De

de OVDD en onze partners, u dan weer

nodige hartverwarmende initiatieven

Gemeente waardeert onze, en daarmee

zo goed mogelijk mee te kunnen helpen.

voorbij zien komen vanuit ondernemend

uw, betrokkenheid en dat geeft energie

Dronten. Zelfs vanuit één van de geno-

om met het nieuwe college te blijven

mineerden voor de TOP onderneming

overleggen, signaleren en soms ook

van het jaar. Met bewondering kan ik

kritisch te vragen.

vaststellen dat ondernemend Dronten
probeert te doen wat het kan. De betrokkenheid vanuit onze mooie gemeente is
inspirerend te noemen.

Vanzelfsprekend gaat ons hart uit naar een ieder die door de
ontwikkelingen tussen Rusland en de Oekraïne geraakt wordt.

Uw betrokkenheid ervaren we ook

Waar ik persoonlijk uw betrokken-

naar ons als bestuur. We hebben veel

heid ook zeer kan waarderen is bij de

reacties gehad op onze ‘brandbrief’

hoeveelheid ondernemers die weer

aan de gemeente. Sommige kritisch,

op onze eerste avond af zijn gekomen.

sommige instemmend, maar in ieder

Eindelijk kon het weer. En dat hebben

geval getuigen ze van een betrokken-

we geweten. Waar we ingezet hadden op

heid bij ondernemend Dronten en de rol

een mogelijke kleinschalige bijeenkomst

van de OVDD daarbij. Deze betrokken-

voor de ondernemingsverkiezingen, met

R EA G ER EN ? EDWI N @ O V D D.N L

heid zetten wij vanzelfsprekend in, in
overleg met alle mogelijke partijen die
een positieve invloed kunnen hebben
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NIEUWS VAN DE REDACTIE

VAN DE BESTUURSTAFEL

Op de agenda

We kijken terug op een mooie verkiezing Onderneming van het Jaar 2021

APRIL

afgelopen 2 maart in de Meerpaal in Dronten. De jury was lovend over de

Donderdag 7 april Bestuursvergadering
Donderdag 7 april Bedrijfsbezoek Flevolamb Biddinghuizen

winnaars, verderop in deze editie krijgt u een inkijkje in de juryrapporten.
Rondom het thema ‘Aan tafel bij OVDD’ hebben veel ondernemers een
gezicht gekregen. Het is een concept dat we vaker willen gaan gebruiken.
SPECIALE DANK Speciale dank aan Bert Jan Idzinga van evenementenbedrijf Triple Blue voor het meedenken en vormgeven van deze avond. En aan
Mischa Massink, Fotostudio Wierd, voor zijn onuitputtelijke energie en inzet

MEI
Donderdag 12 mei Bestuursvergadering
Donderdag 12 mei OVDD activiteit
In de agenda op onze website worden ook
bijeenkomsten vanuit ons netwerk gedeeld
waarvan wij denken dat ze interessant zijn
voor onze leden. www.ovdd.nl/agenda

om de bedrijfsfilmpjes te maken. Uiteraard dank aan De Meerpaal voor de
goede samenwerking. Ook iedereen die hand- en spandiensten verrichtte,
zoals Bea Mantel bij de registratiebalie, bedankt. Jullie hebben deze avond
mede tot een succes gemaakt.
BRANDBRIEF Vanuit het bestuur voelden we de noodzaak om de brandbrief te sturen. In deze Handel & Wandel kijkt onze voorzitter vooruit: hoe nu
verder? We hopen dat u mee blijft denken over ondernemerszaken en dat u

Nieuwe leden
DRONTEN
ID Virtuele ondersteuning
Ineke Dobbelaar
Romijn Financieel Advies
Marcel Romijn

blijft aangeven waar wij uw belangen kunnen behartigen.
CONTACTEN In de komende periode hebben we vanuit OVDD overleg met
de winkeliersverenigingen en met LTO. Daarnaast hopen we dat ondanks het
verdwijnen van de SEA-groepen er ook contact blijft over wat belangrijk is voor
bijvoorbeeld de agro-food / dynamiek in de landbouw, de bedrijventerreinen
en de vrijetijdseconomie.
WAT HOUDT ONS BEZIG? In januari zouden we de heisessie een vervolg
geven. Door de toen geldende lockdown hebben we dat nog niet gedaan, we
plannen een datum en laten u uiteraard het vervolg weten. Thema’s blijven:
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?
VERKIEZINGEN In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen, heeft u het
verkiezingsdebat in onze gemeente gevolgd? Na de verkiezingen zullen ook
wij in gesprek gaan met de nieuwe gemeenteraadsleden.
TOT SLOT Houdt u onze website, nieuwsbrief en sociale media in de gaten?

RubusAdvies B.V.
Daan Braam
BJIT GROUP
Akash Dobber
Druk in Print B.V.
Wilco van der Linde
Borduurstudio Jaqueline
Jacqueline Beens
Bouma Bier Brouwerij Praght
Maurice Bouma
Personal Trainingsplan
Merwin Bierlee
Via Sapientes
Erik Wegewijs
Roos-KCB Holland B.V.
Niels Baars
SWIFTERBANT
Hanzestad schoonhouden
Tom Dros, Swifterbant

Dan bent u het snelst op de hoogte van bijvoorbeeld de planning van bedrijfsbezoeken, de datum voor het grote OVDD-feest in juni en daarnaast uiteraard
van al het relevante ondernemers- en ledennieuws. 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?

Jubilea / lustrums
Een aantal jubilea en lustrumvieringen
kwam ons ter ore. Wij feliciteren:

Bestuur en verenigingsmanager OVDD
Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen voor het bestuur?

Jannekee

30 jaar

Laat het ons weten via info@ovdd.nl

Bramer B.V.

100 jaar
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Ondernemersgala
Flevopenningen
verplaatst naar 10 juni
Het Ondernemersgala van stichting
Flevopenningen is verplaatst van 22 april
naar vrijdag 10 juni. Tegenslagen bij de
voorbereidingen als gevolg van de coronamaatregelen in de afgelopen periode noopten
de organisatie tot het verplaatsen van het
evenement. “De Floriade-organisatie en wij
hebben meer tijd nodig om het gala op het
Floriadeterrein te kunnen organiseren”, zegt
Flevopenningenvoorzitter Tom Lansink.
Meer info en aanmelden via flevopenningen.nl.
(V.l.n.r.) Henk Rozema, Noek Pouw en Peter van Bergen. Foto: Ben Eekhof

BRAMER BV
BESTAAT 100 JAAR

MFC Swifterbant: eerste schop de grond in
De bouw van het Multifunctioneel

verheugd dat we in maart starten met

Centrum (MFC) en 30 sociale huurappar-

de voorbereidende werkzaamheden,

tementen is officieel bekrachtigd. Hiervoor

zoals het bouwrijp maken van de grond.

zetten wethouder Peter van Bergen,

Dat betekent onder meer enkele bomen

Divisiemanager Wonen Henk Rozema

kappen en oud leidingwerk weghalen.

van Jorritsma Bouw en Noek Pouw,

Hierna wordt richting de zomer het

directeur bestuurder van Oost Flevoland

bouwterrein door Jorritsma Bouw verder

Woondiensten (OFW) op locatie hun

gereedgemaakt en kan de fundering van

handtekening. “Op een goede samenwer-

het MFC gelegd worden.” Henk Rozema

Bramer is op 18 februari 1922 opgericht

king en een voorspoedige bouw van een

van Jorritsma Bouw is trots op de samen-

door Johan Bramer. Eén dag na zijn bruiloft

bruisend MFC voor Swifterbant!”

werking met OFW: “Samen hetzelfde doel

startte hij als zelfstandig metselaar en

Wethouder Peter van Bergen: “We zijn

hebben, werkt verbindend.”

overleven.

Verlenging Voucherregeling
ondernemerschap Flevoland

Nieuwe uitbater voor lunchroom
en cafetaria de Meiden

Bij Koninklijke Beschikking

De werkingsduur van de Voucher-regeling

Lunchroom en cafetaria de Meiden in

Hofleverancier

ondernemerschap Flevoland is met zes

Swifterbant heeft een nieuwe uitbater

Op 14 februari 2022 ontving Bramer de

maanden verlengd tot en met 30 juni

gevonden. Het zijn Daniëlle en Gabriëlla,

bevestiging dat het Zijne Majesteit de

2022. Het doel van de regeling is het

moeder en dochter uit Lelystad. Gabriëlla

Koning behaagt het predicaat ‘Bij Koninklijke

ondersteunen en versterken van onderne-

is opgeleid als gastvrouw in de horeca.

Beschikking Hofleverancier’ uit te reiken aan

merschap van het MKB met de potentie

De vrouwen speelden al langer met het

Bramer Bouw en Vastgoed B.V. Het bedrijf

en de ambitie om te groeien in Flevoland.

idee om samen iets te beginnen. Op

schrijft: “Een eeuw hard werken en bouwen

Een voucher staat voor subsidie die

de website van de Meiden vertellen ze

wordt nu bekroond met deze toekenning van

een ondernemer in kan zetten om het

dat de Meiden op hun pad kwam en

het Hofleverancierschap. Later dit voor-

bedrijf verder te ontwikkelen of om de

dat zij ondanks corona het avontuur zijn

jaar zal de directie dit eervolle predicaat in

bedrijfsactiviteiten uit te breiden. Er

aangegaan. “Wij denken dat we met onze

ontvangst mogen nemen.” OVDD feliciteert

zijn voorwaarden verbonden aan deze

medewerkers de lunchroom/cafetaria op

Bramer van harte met deze mijlpaal.

Voucherregeling. Voor meer informatie:

een mooie manier kunnen voortzetten.”

ondernemer. Dit ontwikkelde zich tot een
volwaardig aannemersbedrijf. Bramer BV
presteerde het om tot op heden alle crises te

horizonflevoland.nl/ik-zoek-geld.

HANDEL & WANDEL 1 | 2022

7

NIEUWS VAN DE REDACTIE

De Rede van Dronten gaat maaltijden
Tafeltje Dekje verzorgen
De koks van restaurant de Rede van

restaurant kennen, weten dat de kwaliteit

Dronten gaan vanaf maandag 28 maart

van het eten goed is. Mensen die bestellen

koken voor alle deelnemers van Tafeltje

bij Tafeltje Dekje van de Meerpaal mogen

Dekje van de Meerpaal. Zij nemen de

dus gewoon lekker eten verwachten”, zegt

opdracht over van Coloriet die het had

Wilma Foppen van de Rede van Dronten.

uitbesteed aan een andere partij.

“Op het menu staat voornamelijk Hollandse
pot, want we weten dat de oudere doel-

De bezorging blijft als vanouds, elke

groep dit waardeert, en we vullen dit aan

dag, zeven dagen in de week, tussen

met gerechten uit andere wereldkeukens.”

11.30 – 12.30 uur. Tafeltje Dekje biedt een

Wethouder Peter van Bergen (midden)
en Carl Jansen (r.)
die locatie. In de ruimte waar de snackbar
nu zit, komt een nieuw eetconcept. De

gevarieerde, gezonde en warme maaltijd

Verhuizing snackbar

nieuwe productielijn, waarmee we onder

voor inwoners van de gemeente Dronten

Eigenaar Carl Jansen: “Het pand aan de

meer de maaltijden voor Tafeltje Dekje gaan

die (tijdelijk) niet in staat zijn om die zelf

Rede 44 waar Wilkens & Partners in was

bereiden, komt achter de nieuwe locatie van

te verzorgen. De Rede van Dronten is blij

gevestigd, is vrijgekomen. De huidige

de snackbar. Wij kijken ernaar uit!”

met de nieuwe opdracht. “Gasten die ons

snackbar ’t Eiland gaan wij verhuizen naar

NIEUWE LOOK
JANNEKEE WOMEN-FASHION
De winkel van Jannekee Women-Fashion
aan het Ruim in winkelcentrum Suydersee
heeft een make-over ondergaan. Ook viert
de damesmodezaak haar 30-jarig bestaan.
Jannekee vertelt in een eigen bericht:
“De mode staat nooit stil… en zoals jullie
van ons gewend zijn, Jannekee dus ook
niet.” De winkel heeft onder meer een
nieuwe vloer, wandbekleding en verlichting
gekregen, de ruimte oogt nu lichter en
ruimtelijker. “Wees welkom in onze nieuwe
Eigenaresse Jannekee women-fashion KarinVerheul

Albert Heijn Swifterbant
weer open na verbouwing
Men man en macht is twaalf dagen lang gewerkt om supermarkt
Albert Heijn aan de Poort in Swifterbant compleet te strippen en
weer op te bouwen en in te richten. Werkelijk alles is vernieuwd en
de winkel is weer helemaal klaar voor de toekomst. Het assortiment
is opnieuw en logisch ingedeeld, zo is een overzichtelijke winkelroute
ontstaan. De broodafdeling is verplaatst. En als kers op de taart zijn
er naast twee kassa’s met lopende band nu ook vier scankassa’s.
Afgelopen 21 februari heette eigenaar Henk Slump en zijn team alle
klanten weer van harte welkom.

winkel en hopelijk tot snel!”

NIEUWS VAN DE REDACTIE

OVDD feliciteert alle winnaars
verkiezing Onderneming van het Jaar
Tijdens een sfeervolle en tegelijk spannende avond zijn op woensdag 2 maart de winnaars van de verkiezing Onderneming van
het Jaar 2021 bekendgemaakt. De prijsuitreiking vond als vanouds plaats in De Meerpaal in Dronten. De jury werd gevormd
door Ton van der Giessen, Van Werven Recycling (winnaar 2018), Rob Dolman, KeJe Horren & Raamdecoratie (winnaar 2019) en
Jannie van den Berg (MKB Doorgaan en Zelfstandigenloket). Ook notaris mr. Hille Nieuwdam, financieel adviseur Peter Dekker
en OVDD-bestuurslid Michiel Tietema (in een adviserende rol) waren bij de jurering betrokken. Wij feliciteren van harte:

2021
2021

KAASBOERDERIJ
DE POLDERZOOM

Juryverslag

2021

BLOEMENSHOP
ANEMOON

Juryverslag

BROUWERIJ
ARTEMIS

Juryverslag

Polderzoom, boerenkaas met karakter

Anemoon, sfeervol wonen en werken

Brouwerij Artemis, beestachtig lekker

“Polderzoom is met recht een familiebe-

“Dit zijn bevlogen ondernemers en wat een

“Theo en Laura Hoogendoorn runnen de

drijf te noemen; Ard van Wees heeft het

inzet. Eigenaar Wim Manders is meerdere

brouwerij met proeflokaal aan de Reveweg

melkveebedrijf aan de Elburgerweg over-

keren per week ‘s nachts op weg naar de

samen. Klanten kunnen kiezen uit tien

genomen van zijn ouders. Er worden 175

veiling, ook voor de zaak van zijn broer.

soorten bier. Bij Artemis zien we innovatief

koeien gemolken. De liefde voor de dieren

Manders runt bloemenshop Anemoon in

ondernemerschap met gevoel voor marke-

straalt ervan af! Ook is er een kaasmakerij

Dronten samen met zijn echtgenote. Hij zit

ting. De hop voor het bier groeit in de tuinen

annex winkel. Van Wees heeft onlangs op

al 50 jaar in de bloemen. Het concept van

van agrarische hogeschool Aeres. Voor het

een kruispunt gestaan: ga ik op dezelfde

Anemoon kenmerkt zich door vakman-

Oktoberfest in Dronten had Artemis het

wijze door of geef ik er een slinger aan? Hij

schap als het om bloembinden gaat.

eigen drankje ‘Strüdi’ bedacht, compleet

koos voor dat laatste en wist daardoor weer

Daarnaast vinden klanten bij deze bloemist

met flesje en etiket. In de periode van de

groei te realiseren. We horen van andere

een uniek assortiment kamer- en buiten-

Tulpenroute is speciaal tulpen-bier verkrijg-

lokale ondernemers dat zij graag samen-

planten, bloempotten en gedecoreerde

baar. Elke eerste vrijdag van de maand is

werken met de Polderzoom. Het bedrijf

vazen. De meeste boeketten worden ter

het tijd voor de Boeren Borrel, ook voor

levert producten aan diverse bedrijven in

plekke gemaakt; klantbeleving is ontzet-

burgers en buitenlui. Het stel gaat verbre-

Flevoland. Scholen weten de Polderzoom

tend belangrijk. Anemoon was de eerste

ding van het assortiment niet uit de weg:

ook goed te vinden; Van Wees geeft gere-

bloemist in Flevoland met een duurzaam-

op de planning staat het aanschaffen van

geld voorlichting en helpt zo om koeien,

heidserkenning. Bijzonder: het bedrijf is

een ketel om whiskey te stoken. Onlangs is

kaas, ondernemerschap en niet te vergeten

gegroeid in coronatijd.”

hiervoor een vergunning verleend.”

onze polder op de kaart te zetten.”

In de komende twee edities besteden wij aandacht aan de winnaars met een interview en een kijkje achter de schermen.
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Totale
ontzorging.
Donker Groen heeft een allesomvattende
aanpak: we adviseren, ontwerpen, leggen
aan en onderhouden. Groen zit in ons hart.

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

donkergroen.com

ADVERTORIAL

DE SPECIALIST

PAST JOUW ONDERNEMINGSVORM NOG BIJ JOU?
Er lijkt licht aan het einde van de coronatunnel te zijn.
Dat is in principe natuurlijk goed nieuws. Veel bedrijven hebben financieel stevig last gehad van alle maatregelen, anderen hebben er juist garen bij gesponnen.
In beide gevallen kun je tot de vraag komen: past de
rechtsvorm nog bij wat ik belangrijk vind?
Een rechtsvorm is heel persoonlijk. Hoe kijk je als ondernemer tegen jouw bedrijf aan? Welke risico’s zie je daarin? Moet
de vorm vooral zodanig zijn dat de euro’s zoveel of zolang
mogelijk in de eigen zakken blijven? Wil je privé en zakelijk
financieel iets meer gescheiden houden? Hoe moet de onderneming over naar een volgende generatie?
Externe factoren
Door de huidige crisis is wellicht duidelijk geworden hoe
gevoelig jouw bedrijf kan zijn voor externe factoren. Daardoor
kan de afweging belastingbesparing opgeschoven zijn naar
een stukje scheiding tussen onderneming en privé. Als jouw
onderneming in zwaar weer zit is het fijn dat je koelkast niet
uit de keuken wordt gehaald.

Misschien heb jij profijt
gehad van de crisis en zijn de
resultaten dusdanig dat je wat
minder zou willen afdragen aan
belasting. Dan is het slim om
samen met jouw accountant
te bedenken of dit dankzij of
ondanks de crisis is, alvorens
de structuur om te gooien.
Zo zijn er gedurende de levensfases van jouw bedrijf momenten die bepalen of jouw rechtsvorm jou nog als gegoten zit.
Bespreekt jouw accountant dit regelmatig (genoeg) met jou?
Weten hoe wij dat doen?
Neem dan contact op met Jacob Woudstra.

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

VANUIT DE OVDD

Hoe verder na brandbrief OVDD
De brandbrief, die het OVDD-bestuur afgelopen 17 januari verstuurde naar het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Dronten, deed de nodige stof opwaaien. Volgens voorzitter Edwin Helmantel kon het bestuur niet anders
dan de ernstige zorgen over onder meer de zichtbaarheid van het college, communicatie met ondernemers en eigenaarschap van dossiers naar buiten brengen. “Onze actie resulteerde onder meer in een verhelderend bestuurlijk overleg in
februari, in die zin heeft de brief geholpen”, aldus OVDD-voorzitter Edwin Helmantel.
TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

De OVDD kreeg van alle kanten uiteenlopende reacties op
de brandbrief. Ondernemers die de ‘brand’ misten in de
brief, ondernemers die vierkant achter de inhoud stonden
en ondernemers die zich afvroegen of de boodschap
wel bij de ambtenaren op het gemeentehuis was overgekomen. Burgemeester Jean Paul Gebben en wethouder
van Economische Zaken, Irene Korting, reageerden in het
interpellatiedebat van 3 februari zowel geagiteerd als mild.
De wethouder vertelde dat haar ambtenaren zich een slag in
de rondte werken en proberen in deze moeilijke tijden ondernemers op individueel niveau zoveel mogelijk te helpen. De
burgemeester zei dat hij openstaat voor elke ondernemer
die een probleem aankaart waar de gemeente ook daadwerkelijk wat aan kan doen (flevopost.nl red.). Op de dag
van het debat was het OVDD-bestuur al een gesprek met de
burgemeester aangegaan.

“Gemeente ziet
ons als belangrijke
stakeholder”
Verwachtingen
Op 10 februari vond het bestuurlijk overleg tussen de OVDD

Toon is gezet

en de Gemeente Dronten plaats. “Het was een zinnige

Krijgt het bestuurlijk overleg nu een andere vorm, meer een

vergadering”, zegt Helmantel. “Eén van de belangrijkste

dialoog? “We gaan één keer per maand overleggen in plaats

uitkomsten was dat we over en weer onze verwachtingen

van één keer in de twee maanden, de verslagen worden open-

van elkaar hebben uitgesproken. Wij verwachten een

baar gemaakt en op dit moment zijn we nog zoekend naar de

actieve, meedenkende, gedreven en faciliterende gemeente

juiste agenda. Welke onderwerpen horen thuis in het bestuur-

en de gemeente verwacht dat de OVDD concrete zaken

lijk overleg en welke niet. Ik hoop dat de komende maanden

aan de orde stelt die spelen bij groepen ondernemers.

de agenda zal worden gedomineerd door geluiden uit onze

Onze gezamenlijke doelstelling is om de lokale economie te

achterban, bouwlocaties woningen en alternatieven voor de

versterken. Dat doel is onveranderd en hardop uitgesproken.

SEA-groepen. Ik merk dat de toon gezet is en dat is goed.”

Ik ben blij dat de gemeente heeft aangegeven de OVDD wel
degelijk als belangrijke stakeholder te zien.”
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HOOFDARTIKEL VISIT FLEVOLAND

Brigitte Daalder-van Merkesteijn:

“Wij faciliteren en ondersteunen,
de ondernemer organiseert”
“Kwalitatief toerisme is wat Visit Flevoland nastreeft”
Visit Flevoland. Dé destinatiemarketing organisatie voor Flevoland voor de vrijetijdssector. Een ondernemend, creatief en (wo)man-made team. Een groep enthousiaste mensen met kennis van zaken en de
durf om Flevoland duidelijk anders te vermarkten. Sinds vorig jaar onder leiding van Brigitte Daalder-van
Merkesteijn. Ondertussen legde de Corona pandemie een rem op de internationale plannen en wordt
extra aandacht besteed aan de Flevolander als toerist voor eigen gebied
TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Wie is Brigitte Daalder-van Merkesteijn? “Dat kun je beter aan

met de overheid. Maar al mijn wensen komen in deze functie

mijn collega’s vragen. Ik vind mezelf een (de) people manager.

samen. En toen bleek dat ik ook nog eens exact aan alle

Mijn team moet goed in het vel zitten: ook bij thuiswerk; ook

gevraagde eisen en wensen voldeed, was het een optelsom.

op afstand een zo persoonlijk mogelijk management. Ik ben er

Ik zie het als een enorme kans om Visit Flevoland verder te

ook voorstander van om persoonlijk veel naar ondernemers te

mogen ontwikkelen.”

gaan. Dat is nu wat lastiger en beperkter, maar dat is hopelijk
van tijdelijke aard. Het lijkt er zelfs op dat we dat achter ons

Visie Visit 2022

hebben en we toch nog aan plan B kunnen toekomen.”

Visit Flevoland wil het kwalitatief toerisme in Flevoland
aanjagen. Ook internationaal. “In het jaarplan van dit jaar

Optelsom

is vooral de Nederlandse markt opgenomen. Wij kunnen

Brigitte had met een verleden in media, diverse eigen

gelukkig heel snel schakelen en zijn heel flexibel. Toen duide-

bedrijfjes en qua ambtelijke structuren het UWV, niet

lijk werd dat de Corona pandemie wereldwijd effect op het

direct het idee directeur van Visit Flevoland te worden. “Ik

toerisme zou hebben, is er het een en ander aangepast. Want

wist eigenlijk niet dat ik dit ambieerde. Ik wilde iets met de

meer mensen in eigen land op vakantie vraagt een andere

elementen ondernemen, commercie en dat op het snijvlak

benadering. Bijvoorbeeld door een te verwachten stijging in
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kort verblijf of dagtoerisme. Qua visie houden we verder vast
aan de landelijke visie: Perspectief 2030.” (Een visie die met
name gericht is op de duurzame ontwikkeling van de bestemming Nederland en de veranderende rol van toerisme.- red.)

Flevolander als toerist
“Dit jaar hebben we ook de Flevolander zelf als toerist benoemd
en er een specifieke doelgroep van gemaakt. De Flevolander
is altijd al onderdeel van de doelgroep geweest, maar we
besteden er nu extra aandacht aan. Want Flevoland kent zo
verschrikkelijk veel leuke en unieke attracties die ook bij de
Flevolander zelf niet altijd bekend zijn. En op het gebied van
arrangementen in eigen omgeving wordt er veel aangeboden,
onder andere veel wandel- en waterarrangementen. Maar over
de hele breedte heeft corona er voor gezorgd dat we focussen
op een andere markt. Onder andere voor de horeca is het
heel heftig gewest, daarom willen we ook proberen (horeca)
ondernemers die in de knel zitten te helpen. Helpen deel te
nemen in arrangementen, samenwerkingsverbanden, creëren
van ideeën. Want kijk om je heen, de pandemie heeft ook leuke
initiatieven gegeven, zoals bijvoorbeeld pop-up campings.”

Floriade
Een super-publiekstrekker dit jaar is natuurlijk de Floriade.
Men gaat uit van 2 miljoen bezoekers. “De Floriade is natuurlijk een organisatie op zich, met een eigen marketingafdeling,

toolkit aanvragen. Gemeenten zijn gevraagd overal vlaggen

eigen promotiecampagne, internationale betrekkingen,

met betrekking tot dit grote evenement neer te hangen en zo

noem maar op. Visit Flevoland wil met name proberen

onderdeel uit te maken van de Floriade in de regio.”

regionale ondernemers daar een graantje van mee te laten

(Meer informatie op inflevoland.nl/groei/floriade-in-de-regio)

pikken. Onder andere door een langer verblijf in Flevoland
te stimuleren. Voorbeelden daarvan zijn er inmiddels volop.

Accountmanager

We hebben daarvoor ook de arrangementenmodule op onze

“We hebben ook een speciale accountmanager aangetrokken

website gelanceerd. Samenwerkingsverbanden zijn in dit

voor de arrangementenmarkt rond dit evenement. Die is pro

kader belangrijke zaken.

actief in het bezoeken van ondernemers en het aansturen van
samenwerkingsverbanden. Ondernemers kunnen ook een

“Winst Floriade zit voor ons
vooral in langer
verblijf in Flevoland”

toolkit aanvragen, waarmee men eenvoudig kan participeren
in het aankleden van de provincie, bijvoorbeeld met behulp
van stickers. Of door te zorgen voor een ‘groen’ lint door
Flevoland. Wij bieden graag hulp in het deel uitmaken van dit
prachtige evenement.” In het kader van informatie en bereik-

In deze module kunnen ondernemers op eenvoudige wijze

baarheid zal op korte termijn de website van Visit Flevoland

hun arrangement uploaden. Ook helpen we hen bij het

onder handen genomen worden. “Het is een site voor toeristen

bedenken van arrangementen. Bovendien willen we graag

en voor ondernemers. Nu loopt dat nog door elkaar, straks zal

in gesprek met belangstellende ondernemers. Het is absoluut

bij een websitebezoek de eerste vraag zijn of men als gast of

nog niet te laat, want het toerisme naar de Floriade moet

als ondernemer de site bezoekt. Helder, concreet.”

nog op gang komen. En arrangementen zijn echt snel realiseerbaar. Daarnaast zijn we bezig de hele provincie te voor-

Plan B

zien van onze #greenvibes: er komen selfiespots, vlaggen,

Tot slot, u repte in de inleiding over een plan B. “We hebben

borden op toegangswegen en nog veel meer. Ondernemers

altijd een plan achter de hand. Mocht echt alles omslaan naar

kunnen meedoen door hun onderneming groen te versieren,

‘normaal’, dan brengt ons dat niet in de war en zullen we ook

hoe meer hoe leuker. Hiervoor kunnen zij online een gratis

dit jaar de internationale markt gericht verleiden met alle
fraais uit onze provincie.”
HANDEL & WANDEL 1 | 2022
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ECONOMIEKATERN GEMEENTE DRONTEN

Theo Vulink voorzitter
raadswerkgroep:

‘Ja, mits…’
in plaats van
‘Nee, tenzij…’

“Als de omgevingswet in werking treedt
zetten we geen punt, maar een komma”
“Ruimte voor lokaal maatwerk, betrokken
inwoners en ondernemers en heldere en snellere
besluitvorming. De nieuwe Omgevingswet zorgt
straks voor een integraal beleidskader voor onze
leefomgeving.” Aan het woord zijn Harriët Donker,
projectleider Omgevingswet bij de gemeente en
Theo Vulink, voorzitter van de raadswerkgroep.
FOTOGRAFIE GEMEENTE DRONTEN

“Alles draait om participatie. Inwoners en ondernemers
die hun omgeving betrekken bij hun initiatieven. En een
gemeente die inwoners en ondernemers meer dan ooit
betrekt bij gemeentelijke initiatieven. Bijvoorbeeld aan wat
we Omgevingstafels noemen en waaraan direct alle mogelijkheden in kaart worden gebracht.”
Theo Vulink spreekt van een mooi proces dat tot leven
kwam op een bijeenkomst die de raadwerkgroep en
de gemeente organiseerden met ondernemers, maatschappelijke organisaties en politici in De Meerpaal
op 7 januari 2020. “Dit leidde al snel tot vijf leidende
principes: Draagkracht samenleving; Ruimte geven;
Verantwoordelijkheid; Vernieuwend en Vertrouwen.”

14
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Harriët vult aan dat het loslaten van regels, vernieuwend durven

mits…’ principe. Het is voor ons als overheden dus een andere

te zijn en het sturen op doelen, ambitieus is en flexibiliteit vraagt.

manier van organiseren. Ik ben er van overtuigd dat dit investeren

“Door heldere uitgangspunten en nauwe samenwerking met de

aan de ‘voorkant’ echt iets oplevert voor de initiatiefnemers waar

raadswerkgroep en, in het verlengde van het college, de orga-

we het voor doen. Bijvoorbeeld bij de vergunningverlening. Aan de

nisatie waren er korte lijnen waardoor besluitvorming in de raad

tafel wordt aangegeven wat verwacht wordt van de initiatiefnemer.

soepel is verlopen. Het is nu nog veel techniek, maar het helpt ons

Deze moet bijvoorbeeld zelf de omwonenden erbij betrekken. Daar

straks er inhoud aan te geven. Van 26 wetten naar één wet en van

zit een participatietaak waarbij wij als overheid soms faciliteren

26 weken naar acht weken doorlooptijd.”

en ook adviseren hoe dat te organiseren. Dat betekent dat de
rolverdeling verandert, er komt een andere verdeling van verant-

Voorspelbare regelgeving

woordelijkheden.”

“MKB, VNO en NCW stonden aan de wieg van de nieuwe wet. Een
wet die beoogt inzichtelijker, helderder en meer vanuit mogelijk-

Integrale visie

heden dan onmogelijkheden te werken. Het is dus ‘Ja, mits …’ in

Voor het kunnen functioneren van de Omgevingswet moet er een

plaats van ‘Nee, tenzij…’; dat is een groot verschil”, aldus Theo

omgevingsvisie worden vastgesteld. Eind 2023 moet deze zijn

Vulink.Harriët Donker benadrukt het grote verschil in de besluit-

definitieve vorm bereiken.

vorming: “Door de snellere doorlooptijd is goede voorbereiding en

Theo: “In de Omgevingswet worden alle zaken in de fysieke

samenwerking in het voortraject een vereiste.

leefomgeving geregeld. Maar, zo hebben we als gemeenteraad
gevonden, mensen leven niet in het fysieke domein alleen. Mensen

De voordelen voor inwoners en ondernemers zijn dat er een

wonen in een dorp, werken om in levensonderhoud te voorzien,

einde komt aan eindeloze procedures, en er meer voorspelbare

recreëren in sociale verbanden, ontmoeten en ontvangen zorg van

en transparante regelgeving is, met alleen de echt noodzakelijke

elkaar of van de overheid. Mensen genieten onderwijs, willen zich

vergunningen. Dat biedt zekerheid en laat ruimte voor dynamiek.

veilig voelen. De fysieke leefomgeving is dus maar een deel van het

Waarbij inwoners en ondernemers zich beschermd weten en niet

verhaal; er hoort vooral ook een sociale leefomgeving bij. Daarom

alles is dichtgetimmerd. De overheid kan niet meer de almachtige

vinden we het voor Dronten beter om één integrale visie op de leef-

bepaler of toetser zijn, maar is veel meer de ‘regisseur’. Een basis-

omgeving op te stellen. Onze toekomstvisie voor zowel het fysieke

benadering voor een ingediend initiatief, zonder bureaucratische

als het sociale domein.”

reflexen, maar met meebewegen vanuit een basis van vertrouwen
en verantwoordelijkheid.”

Ideaalbeeld
Harriët vervolgt: “Nu wij initiatiefnemer zijn, betrekken wij ook

Participatie

belanghebbenden erbij om in gezamenlijkheid aan de toekomst-

Harriët: “Wij geven een lokale inkleuring van wat de wet beoogt. En

visie te bouwen. Vanuit een integrale blik benoemen hoe we

daar zijn we al mee aan het oefenen. Bijvoorbeeld door de organi-

Dronten in de toekomst zien. Wij vertrouwen op een mooi verhaal,

satie van een omgevingstafel, waarbij we betrokkenen en belang-

een verhaal van ons allemaal. Inwoners en ondernemers. Een

hebbenden uitnodigen en daar direct de diverse vakdisciplines bij

verhaal dat houvast geeft in het nemen van toekomstige besluiten.

te betrekken.

Duidelijk is in afwegingskaders. Dat is ons ideaalbeeld. En daar
hebben we heel Dronten bij nodig.”

Theo: “Die omgevingstafel is in essentie het ‘ene’ loket. Het is
echt verkennen van mogelijkheden om daarna in een gezamenlijk

Theo: “De reacties zijn positief. Met de komst van de visie hopen

proces verder te gaan. Dus inzichtelijkheid geven aan de voorkant.

we nog veel met elkaar aan tafel te gaan. En als de fundamenten

Komt er dan uiteindelijk een vergunningsaanvraag, dan kan het ook

goed zijn, dan kun je samen bouwen.”

snel afgewikkeld worden. Met aan tafel maar één overheid.”
“Of de wet nu in juli of in januari ingaat: wij zijn er klaar voor. We
Harriët: “Aan die omgevingstafel is het dus niet alleen de

nodigen initiatiefnemers dan ook graag uit aan de omgevingsta-

gemeente, maar ook provincie, waterschap, Rijkswaterstaat of wie

fels”, aldus Harriët Donker en Theo Vulink.

maar nodig is, betrokken. Nadrukkelijk met de bril op van het ‘Ja,

HANDEL & WANDEL 1 | 2022
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Agrarische Kennisbroedplaats
moet talent behouden
Agrofood ondernemers uit Dronten, Aeres Hogeschool
Dronten, Aeres MBO Dronten Warmonderhof en gemeente

Het moet een plek worden waar starters worden geholpen,
inspiratie wordt geboden en waar innovatieve ontwikkelingen

Dronten slaan de handen ineen om één centrale plek

gecreëerd en ontwikkeld worden. Ook vindt er aansluiting plaats

te creëren voor de agrofoodsector van Dronten en

op provinciale en regionale programma’s. De kennisbroedplaats

omgeving: de Kennisbroedplaats Agrofood Dronten. De
kennisbroedplaats krijgt een centrale en herkenbare plaats
op het campusterrein van Aeres Hogeschool Dronten.
FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

maakt onderdeel uit van het actieplan agrofood.
Wiggele Oosterhoff vertegenwoordigt Aeres: Als docent-onderzoeker ethiek en ondernemen, afstudeercoördinator en programmahoofd ondernemerschap ervaart hij als geen ander het belang
van de kennisbroedplaats. “Officieel moet het samenwerkingsconvenant nog opgesteld en ondertekend worden, ook al
hebben alle partijen de intentie uitgesproken te willen deelnemen.” Oosterhoff verwacht dat dit snel na de verkiezingen haar
uitwerking kan krijgen. “Nieuw bestuur, nieuwe raad, fris elan.
Een mooi onderwerp om mee aan de slag te gaan.”
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Jan Groen (o.a. van Green Organics) is de man die het onderne-

we midden tussen Oost en West zitten. Dronten kun je betitelen als

merspirit inbrengt. “Ik neem ‘slechts’ deel als ondernemer (in 7 of 8

de ‘Westkant van Oost-Nederland’ maar ook als de ‘Oostkant van

voud); voor de juiste spirit; het toevoegen van energie en dan vooral

West-Nederland’ Strategisch gezien zijn we enorm interessant. De

in verbindende zin. Wat er nu op stapel staat is het vervolg van

Kennisbroedplaats Agrofood Dronten kan daarin een grote rol spelen.”

sessies met een soort ‘ontginningsgroep’ van 10 tot 15 afvaardigingen uit agro-bedrijven, ketenpartijen en gemeente. De conclusie was

Kans van slagen

vooral dat er – concreet – een plek gemist wordt waar (agrarische)

Jan: “Veel initiatieven struikelen, of zijn gestruikeld, over ‘heilige’

initiatieven samenkomen, waar starters op weg worden geholpen in

huisjes. De kennisbroedplaats heeft dat niet, het is fris, open en

hun ondernemerschap, waar men elkaar inspireert, waar innova-

breed. We hebben een brede aantrekkingskracht. We willen gewoon

tieve ontwikkelingen gecreëerd en gestimuleerd worden en waar de

ophalen waar de sector mee bezig wil zijn. Dat kan in de kennis-

verschillende partners in de sector hun eigen rol innemen.’

broedplaats, zonder vaste agenda, niet vanuit oude gedachtes, maar
een frisse start met nieuw elan. De Agrofoodsector is veel te beschei-

Campus

den.” Wiggele komt desgevraagd met een concreet voorbeeld: “In

Oosterhoff: “Aeres Hogeschool haakt aan als kennisinstelling, maar

een creatieve sessie met studenten over restproducten, werd de

ook als onderzoeksinstituut. Op de campus van Aeres wordt de

vraag gesteld: ‘Kunnen we energie opslaan in organische stoffen?

kennisbroedplaats gesetteld op een herkenbare plek (muurloos),

Kunnen we daar op (lange) termijn accu’s van maken?’. En misschien

onder meer met borging op het gebied van secretariaat, organisatie

komt op zo’n vraag niet direct een concreet antwoord, het zet

en aanjagen. De kennisbroedplaats staat nadrukkelijk open voor

deelnemers aan het denken, op een spoor. Het kan eenvoudig leiden

iedereen, dus niet alleen studenten van Aeres. Als we namelijk niet

tot initiatieven, nieuwe ontwikkelingen. Out the box denken, durven,

oppassen stroomt alle talent uit. Dat moeten we zien te voorkomen,

onderzoeken, samenwerken en kunnen proberen, fouten maken en

want voor innovatie en ontwikkeling heb je (jonge) talenten keihard

daarvan leren. Dat is wat we met de kennisbroedplaats willen.”

nodig. Daarom willen we ze met kennis, begeleiding en ook financiële prikkels zo goed mogelijk aan ons binden. De Kennisbroedplaats

Faciliteren

richt zich op een aantal speerpunten, waaronder een plaats voor

De gemeente ziet in de startfase een aanjagende en verbindende

hulp. Vandaar de term broedplaats. Ontwikkeling, met hulp, inspira-

rol voor zich en gaat er vanuit dat het bedrijfsleven aan zal haken.

tie, innovatie en ontwikkeling.”

Jan Groen: “De gemeente levert een aandeel in de verkenning van
samenwerkingen, vooral in onderwijs en onderzoek, maar ook in

Tot ‘meer’ komen

ondernemers onderling. Ook zal ze betrokken zijn bij de organisatie

Jan Groen: “De kennisbroedplaats moet vooral ook inspirerend zijn,

van evenementen. Daarnaast kijkt de gemeente naar mogelijke

gelegenheid bieden om anderen te (horen) spreken, vernemen hoe

koppelingen met programma’s die het algemeen maatschappelijk

iets kan of gedaan is, motivaties vernemen, en ook een kijkje nemen

belang aangaan.”

in de daadwerkelijke organisatie van bedrijven.” Wiggele vult aan:
“Starten, leiden, ondernemen en innovatie zijn hoofdlijnen. Klimaat,
bodem, eiwit, milieu, er zijn volop grote onderwerpen die om innovatieve benadering vragen.”
Jan: “In dat kader is het belangrijk uit het werkveld te stappen en
via interactie tot ‘meer’ te komen. Creativiteitsessies, gemengde
groepen, zoeken naar samenwerking, initiatieven uit het werkveld,
ondersteund door de gemeente. En als het kan aansluitend op
provinciale en regionale initiatieven en programma’s. We krijgen nu
bijvoorbeeld veel energie uit Regio Zwolle. Zou mooi zijn als ze daar
veel energie uit Dronten zouden krijgen.”

Ontwikkelingspositie

‘Ook de Kennisbroedplaats is een prachtig voorbeeld van
samenwerking en nieuwe verbindingen om met elkaar de
gemeente Dronten als het centrum van de agrofood
van Nederland te positioneren. Het is onderdeel van het
gemeentelijke Actieplan Agrofood dat tot stand gekomen is
door gesprekken met vertegenwoordigers vanuit onderwijs
& onderzoek, ondernemers en verenigingen. Hierdoor is
de betrokkenheid groot vanuit de diverse partijen om een
aandeel te leveren aan de Kennisbroedplaats. Daar mogen
we met elkaar enorm trots op zijn.’
Irene Korting, wethouder Economie en Agrofood

Jan: “Aeres Dronten is het nieuwe Wageningen, dat is geen grapje.
Daar moeten we trots op zijn, goed beseffen wat dat betekent,
uitdragen en veel meer gebruik van maken. We hebben de kans,
op meerdere vlakken, vooral ook op het gebied van nieuwe ontwikkelingen.”Wiggele onderkent dit: “Er ligt een enorme kans, omdat
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ADVERTORIALS

Ferdinand
Zomerman

Hans
Bügel

NAWEEËN VAN DE
PANDEMIE

KORT &
BONDIG

Claassen, Moolenbeek & Partners

‘Nu vrijwel alle coronamaatregelen eraf zijn, resteren twee
enorme vraagstukken’, schrijft Jacco Vonhof, voorzitter van
ondernemersorganisatie MKB-Nederland in één van zijn
blogs. ‘Dat zijn het vinden van oplossingen voor de financiële
positie van ondernemers in de getroffen sectoren en het plan
voor de lange termijn om nieuwe lockdowns te voorkomen.
Er moeten oplossingen komen voor de schulden die ondernemers hebben opgelopen en de eigen vermogens die zijn
opgebrand. Bovendien moeten ondernemers die dat willen
ook verantwoord kunnen stoppen’, aldus Vonhof.
Schulden terugbetalen
Vonhof raakt een gevoelige snaar. Zolang er geen passend
aanbod van de landelijke overheid ligt, zal een deel van de
getroffen ondernemers nog lang de naweeën ervaren van
twee jaar pandemie. Schulden zullen een keer terugbetaald
moeten worden en dit gaat ten koste van investeringen die je
in je onderneming had willen doen. Daarbij zal het aflossen
zijn weerslag hebben op je besteedbaar privé inkomen. Op
papier kun je dan goed verdienen, maar er blijft bijna niets
over om van te leven. Laten we omzien naar elkaar.
Creativiteit bij bedrijven
Een ander effect dat mij zorgen baart, is dat creativiteit op
de werkvloer onder druk staat. Door het thuiswerken zijn
werkprocessen en sociale verbanden veranderd. Hoe vind je
de juiste arbeidsethos en teamgeest terug onder bestaande
medewerkers thuis, medewerkers die terugkeren naar kantoor
en nieuwe collega’s? Hoe houd je de informatie-uitwisseling
op peil en zorg je dat er ook nog genoeg tijd is om met elkaar
creatief te zijn?
Evalueer je businessmodel
Nog een gevolg dat ik opmerk, is dat door corona vraag en
aanbod op sommige terreinen heel erg uit elkaar zijn gelopen.
Met andere woorden: Klopt jouw businessmodel nog? Durf
jij – in een tijd van digitalisering, robotisering, prijsstijgingen
van grondstoffen, technologische ontwikkelingen en stijgende
loonkosten – je model aan te passen? Kijk daarom kritisch
naar je huidige businessplan en toon lef. Vind je dit lastig,
nodig dan eens een klankbord uit. Ik help je graag.

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

Helmantel & Bügel Advocaten

Waaraan zouden goede processtukken moeten voldoen
en wat gebeurt er als zij daaraan niet voldoen? Op zich zijn
het vragen waar een rechtzoekende zich niet mee bezig
hoeft te houden wanneer hij zich tot een advocaat wendt.
Toch blijkt het in de praktijk voor te komen dat processtukken ondermaats zijn. Op 25 augustus 2021 verklaarde
de kantonrechter zo de vorderingen van een eiser grotendeels niet-ontvankelijk.
In dat geval besloeg de dagvaarding 175 bladzijden
met schendingen van verboden en normen, vervolgens
zogenoemde ‘belangen’, zes vormen van schade waarvan
twee worden onderverdeeld in vijf, respectievelijk acht
sub-categorieën, waarna een paar bladzijden later vergoeding wordt gevorderd van zeven weer andere schades.
Daaronder: ‘Aantasting in de persoon’, ‘Oop andere wijze
schade’, ‘Correctiefactor schade 2’ en ‘Afschrikwekkende
schade’. Hierna wordt men definitief het bos ingestuurd
met ‘Overwegingen t.a.v. de feiten’ en ‘Overwegingen
t.a.v. het recht’ (23 bladzijden), nog weer gevolgd door
een opsomming van ‘Waarheden’ (68 bladzijden) en
‘Sprookjes’ (55 bladzijden).
De goedwillende lezer geraakt hier in een ‘film noir’
waaruit ontsnapping slechts mogelijk is door diep te
zuchten en het stuk enige tijd weg te leggen.
Om de ernst van alles te onderstrepen, merkt de kantonrechter nog op dat wie mocht menen dat het voorgaande
overdreven is en/of quasi-grappig bedoeld: geen van
beide is het geval. Goede rechtspraak bedrijven kan niet
zonder behoorlijke stukken. Gedingstukken dienen zo kort
en beknopt mogelijk te zijn, dus zonder eindeloze omzwervingen en herhalingen, alles op straffe van afnemende
helderheid en onnodig tijdverlies voor de rechterlijke
macht. De inleidende dagvaarding en daarop gevolgde
akte van beantwoorden voldeden niet aan deze voorwaarden. De pleitnotities trouwens evenmin.
U ziet: de keuze voor een goede advocaat kan echt geen
kwaad. Niet de omvang maar de inhoud is bepalend. Dat
vraagt om onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. En dat
voorkomt een hoop teleurstellingen.
Helmantel & Bügel Advocaten
De Bolder 10 Dronten
Telefoon 0321 380 766
info@helmantel-bugel.nl
www.helmantel-bugel.nl
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ACHTERGROND RETAIL

Leo Hoksbergen en Jos Oortwijn:

“Het succes van een winkelgebied
valt of staat met visie op de
ontwikkeling van een gebied”
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“Zelfs als je een hekel hebt aan
winkelen, winkel je prettig in Dronten”
Winkelen in de gemeente Dronten. Het begon 60 jaar geleden met winkels in woonhuizen waar je
voornamelijk terecht kon voor de dagelijkse boodschappen. In 1962 was de familie Hondius de
eerste die een drogisterij runde vanuit hun huiskamer aan de Schouwstraat in Dronten. Een jaar
later verhuisde de drogisterij-optiek-fotohandel naar Het Ruim. In 1965 ontstond ‘koopcentrum
Swifterbant’ en Biddinghuizen volgde twee jaar later met de eerste winkelhuizen aan De Baan.
TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

De oude architectuur van wonen

partijen - denk aan een winkeliersver-

naar, kan zich de ontwikkelingen nog

annex werken is nog goed terug te zien

eniging, dorpsbelangen, vastgoedeige-

levendig voor de geest halen. “Na de

wanneer je nu de twee dorpen binnen-

naren en gemeente - het winkelgebied

eerste winkels in woonhuizen, volgden

rijdt. De huidige entrees van Swifterbant

moet schoon, heel en veilig zijn én er

de woningen op palen aan het Redeplein

en Biddinghuizen hebben veel weg van

moet beleving zijn, sfeer dus. Daarnaast

met daaronder winkels. Wie herinnert

de vroegere opzet, winkeliers proberen

is voldoende parkeergelegenheid nodig,

zich niet de Pruttelpot waar je gezellig

nog altijd een aantrekkelijk winke-

het liefst gratis - dat is in de gehele

een kopje koffie kon drinken? Mijn

laanbod voor hun klanten neer te zetten

gemeente Dronten goed geregeld - én

kapsalon was destijds gevestigd naast

en belanghebbenden doen hun best

niet te vergeten: je hebt klanten nodig!

Juwelier Kok. In 1980 is de Redepassage

om de panden gevuld te houden. Zo is

Alle betrokkenen kunnen nog zo hun

vernieuwd en kon je nog fijner en

in Swifterbant pizzeria en grillhouse

best doen om aan deze hele rits van

sfeervoller overdekt winkelen. In 2003

Picasso pas verhuisd van een klein

factoren te voldoen, maar het succes

werd de Kop van het Ruim gebouwd en

restaurant met keuken naar een groter

van een winkelgebied valt of staat

is Hairfriends daarnaartoe verhuisd,

hoekpand. Primera Alberts is overge-

met visie op de ontwikkeling van een

ook werd de nieuwe Meerpaal gere-

dragen aan een nieuwe eigenaar en

gebied.” Hoksbergen is naast centrum-

aliseerd. Er gebeurde in een paar jaar

Albert Heijn heeft een facelift onder-

manager, ruim 15 jaar eigenaar van

tijd ontzettend veel. In 2006 volgde de

gaan en voldoet weer helemaal aan het

adviesbureau Focus MKB en werkt

spectaculaire opening van winkelcen-

winkelbeeld van de 21e eeuw.

voor diverse gemeenten in midden- en

trum Suydersee. Je hoorde wel stemmen

oost-Nederland. “De opgaven in de retail

opgaan: ‘Het wordt te groot’. ‘Als het

Succesfactoren

zijn complex. Mijn hart ligt bij partijen

centrum klaar is, hebben we 45.000

Leo Hoksbergen, nu ruim vijf jaar

verbinden. Hoe krijg je mensen naar

inwoners in de gemeente, dat komt wel

centrummanager bij winkelcentrum

hetzelfde doel? In SuyderSee hebben

goed hoor!’ klonk er dan. Die 45.000

SuyderSee in Dronten, haakt daar gelijk

we de unieke situatie dat zowel de

inwoners hebben we nog steeds niet.

op in: “Dat ondernemerschap vind ik

ondernemers goed zijn georganiseerd

Maar dat zal volgens de laatste berichten

heel mooi om te zien. Zeker in zo’n

via winkeliersvereniging SuyderSee als

in media en politiek niet lang meer

relatief kleine kern als Swifterbant. Maar

ook de vastgoedeigenaren via een sterke

duren. Alhoewel, een nieuwbouwwijk

bedenk wel dat het voor elk winkel-

Belangenvereniging Vastgoedeigenaren

heeft tijd nodig om gebouwd te worden,

gebied en zeker voor winkelgebieden

SuyderSee. Samen met de gemeente

we zijn zo vijf jaar verder.”

in kleinere dorpen een hele opgave is

kan dit nog meer een ‘gouden driehoek’

om aanlokkelijk te blijven. Hoe houd

vormen in de komende jaren.”

‘Gewoon’ de stad ingaan
Oortwijn was van 2018-2021 ad inte-

je met elkaar de belangrijke voorzieningen in stand? Er zijn verschillende

Spectaculaire opening Suydersee

rim-voorzitter van winkeliersvereniging

randvoorwaarden voor succes. Je hebt

In Dronten liep de geschiedenis van het

SuyderSee en runt nu een adviesbureau

aantrekkelijke winkels nodig die geleid

winkelcentrum anders. Jos Oortwijn,

voor lokale belangenbehartiging van

worden door gedreven ondernemers,

voormalig eigenaar van kapsalon

het winkelambacht, onder wie kappers

er is samenwerking nodig met diverse

Hairfriends en nog altijd pandeige-

in de retail. In die hoedanigheid werkt
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Bureau LWPC

Studio Windtkracht

VERBINDT MENSEN

VORMGEVING & FOTOGRAFIE

www.lwpc.nl

www.studiowindtkracht.nl

Huijbregts Automatisering

Solidmoves

DRONTEN GEEFT JE DE RUIMTE

FULL-SERVICE ICT SPECIALIST

WERVING & SELECTIE
BEMIDDELING IN VASTE BANEN

www.dronten.nl

www.j-h.nl

www.solidmoves.nl | 06 40760628

Maatwerk Steigerhout

Romijn Financieel Advies

Van der Marel Producties

AMBACHTELIJK OP MAAT GEMAAKT

HYPOTHEKEN | VERZEKEREN

MEER DAN MOOIE WOORDEN

www.maatwerksteigerhout.nl

romijnfinancieeladvies.nl

www.vandermarelproducties.nl

Gemeente Dronten

SwifterwinT

Van Werven

Advies en Kies

GROENE ENERGIE IN
DE EIGEN OMGEVING

INFRA EN RECYCLING
CONTAINER VERHUUR

VERZEKEREN IS EEN KEUZE

www.swifterwint.nl

www.vanwerven.nl

www.adviesenkies.nl

10 voor je dag

ANNO2000

JAM marketing

DAGVOORZITTER EN
PRESENTATIECOACH

ONTWERPERS & HOVENIERS

MARKETING & COMMUNICATIEADVIES

www.10voorjedag.nl

www.anno2000tuinen.nl

www.jammarketing.nl

AH Jan Schuurhuis

Uw Slijter van Gils

HairWish

BIDDINGHUIZEN

SPECIALIST IN BIER, WIJN
EN GEDISTILLEERD

PROFESSIONELE HAARWERKEN

www.slijterijvangils.nl

www.hairwish.nu

AVAQ

AH Swifterbant

Sybit

GRIP OP RISICO’S

DE BESTE SUPER IN DE BUURT

SOFTWARE OP MAAT

www.avaq.eu

www.sybit.nl

STUDIO FL!NDER

Superplus Select BV

VORMGEVING & RECLAME

GEBRUIKTE MACHINES VOOR DE
PROCESINDUSTRIE

www.flinder.nu | 06 13780333

aankoop | verkoop | voorraad

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
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hij momenteel aan een opdracht voor

bij evenementen en marketing, kan

de brancheorganisatie voor de profes-

dit niet alleen. Gebiedsmarketing

sionele kapper (ANKO) in verschillende

vraagt om intensieve samenwerking

gemeenten in het land om het winkelam-

en meer bundeling van menskracht

bacht als retail op een correcte wijze in

en middelen. Nu laten we in Dronten

retail- of omgevingsvisies te krijgen. “Ik

bij de marketing van bijvoorbeeld

ben blij dat ik mijn expertise en ervaring

SuyderSee nog kansen liggen richting

op het gebied van retail kan inbrengen.

de regio (Lelystad en omgeving). Ik

De rode draad in mijn werk is: ‘Hoe houd

zie het als een belangrijke uitdaging,

je een winkelgebied vitaal?’ Een tijdje

ook voor de gemeente, om hierin

geleden leek online de winkelstraat in

meer samen met de ondernemers van

gaan de oplossing. Zo kon je in diverse

SuyderSee op te trekken.”

winkelcentra via een app vooraf een
winkelroute uitstippelen, je producten
verzamelen en dan gaan. Toch bleek dit
niet handig en niet zo’n succes in verband
met privacy, wifi en dergelijke. Ik zie dat

“De ontwikkeling van een
gebied is niet alleen een taak
van eigenaren, maar ook van
de overheid”

ook bij sommige lokale samenwerkingsverbanden die van de grond proberen

OVDD Retail

te komen, maar net niet succesvol te

Oortwijn wil nog iets kwijt over het

noemen zijn. Je voelt een spanningsveld

opheffen van de SEA groep Vitale

wanneer detaillisten hun eigen uitstraling

Centra. “Dit was in mijn ogen een

of identiteit dreigen op te moeten geven.

waardevolle groep, het beëindigen

samen naar oplossingen moeten zoeken.

Daarom blijf ik bij ‘gewoon’ live winkelen,

hiervan is echt zonde. Daarom wil ik

De leefbaarheid, nieuwbouw, de staat

de stad ingaan. Als je dat zou willen, kan

een oproep doen aan de OVDD: geef

van de buurthuizen, sportfaciliteiten,

dat natuurlijk altijd in combinatie met

de retailers uit alle winkelgebieden

aanbod van scholen moeten op peil zijn,

online. En zelfs als je een hekel hebt aan

in de gemeente Dronten een belang,

willen mensen naar je centra komen om

winkelen, dan nog winkel je prettig in

maak een nieuwe overlegstructuur. Zo

te winkelen. Een gemeente faciliteert en

Dronten. Helemaal omdat het carré is,

kunnen zij ontwikkelingen delen, visie

denkt actief mee. Bijvoorbeeld over de

oftewel: je kunt een rondje lopen, ik vind

ontwikkelen en ideeën ventileren. De

invulling van leegstaande panden in de

dat ideaal.”

ondernemers en vastgoedeigenaren in

winkelcentra. Samen zoeken naar crea-

alle vijf winkelkernen in de gemeente

tieve concepten van bijvoorbeeld een

Mouwen opstropen en gaan

hebben één groot gemeenschappelijk

combinatie van landbouw, samenwer-

Naast een Retailvisie (waaruit tot nu

belang, vitaal zijn en blijven, en spelen

king met hogescholen, versproducten en

toe alleen plantenbakken in winkelcen-

zo ook voor de gemeente een grote rol

horeca, kan ook in SuyderSee het DNA

trum SuyderSee en het uitvoeren van

in de leefbaarheid van de drie dorpen.

van Dronten versterken en beschikbare

achterstallig onderhoud aan de parkeer-

Een structureel overleg tussen ‘OVDD

panden kansrijk vullen. En een over-

garage zijn gerealiseerd), en het om zeep

Retail’ en gemeente met professionele

legstructuur met de OVDD is voor de

helpen van de SEA groep Vitale Centra,

ondersteuning en inhoudelijke kennis,

gemeente een waardevolle mogelijkheid

is Stichting Dronten Marketing opge-

acht ik noodzakelijk om samen verder

kennis te delen en samen tot goede

richt. De stichting heeft als doelstelling

te komen.”

initiatieven te komen. Samen werken

om Dronten als gebied meer op de kaart

aan vitale winkelgebieden kan alleen als

te zetten dan nu het geval is. Dat doel

Samen optrekken en investeren

je samen optrekt en samen investeert

sluit exact aan bij de eerdere uitspraak

Hoksbergen vult aan: “Dat is het

in meer dan alleen wat groen in het

van Hoksbergen over het succes van

moment waarop een gemeente om de

centrum. Ik werk in oost-Nederland in

een winkelcentrum dat samenwerking

hoek komt kijken. De ontwikkeling van

diverse gemeenten waar deze ‘gouden

tussen alle partijen het hele gebied kan

een gebied is niet alleen een taak van

driehoek’ tussen gemeente, onderne-

versterken. De centrummanager reageert:

eigenaren, maar ook van de overheid.

mers en pandeigenaren succesvol wordt

“Stichting DOES, waarin de centrumon-

Het gaat vaak om complexe gebiedsop-

ingevuld. Dus Dronten, maak een speer-

dernemers in SuyderSee samenwerken

gaven waarin partijen in vertrouwen

punt van vitale winkelgebieden!”
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DOSSIER HEEREN XVII

ONTMOETEN, WERKEN, ONDERSTEUNEN, TRAINEN, ARCHIEF EN OPSLAG

Heeren XVII geeft
duurzaam antwoord
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DOSSIER HEEREN XVII

In de nacht van 3 op 4 juli 2017 brandde de bedrijfshal van Heeren XVII aan de Fazantendreef tot de grond toe af. Wat
restte waren wat funderingen en het aangrenzende kantoorpand. Al snel bleek dat een defect in het gashok de oorzaak
was. Ondanks water- en rookschade konden de overige bedrijven in Heeren XVII al spoedig weer gebruik maken van
hun onderkomen. Medio 2018 lagen de eerste plannen voor nieuwbouw op tafel. Dat zou betekenen dat de oude ambitie
– uitbreiden van de kantoorruimte, meer kunnen faciliteren en vooral verduurzamen – snel kon worden uitgevoerd.
TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Maar toen werd het stil. Aart van de Hoorn daarover: “Voor

ontwerpen. Aart van den Hoorn: “19 Het Atelier bracht uit-

de buitenwacht misschien wel, maar wij kwamen al snel tot

komst. Creatief, goede omgang met het logaritme en blij met

de conclusie dat die plannen niet brachten wat wij eigenlijk

de uitdaging. Het resultaat wordt een mooie, goed uitgelijnde

zouden willen.” Goof Visser vervolgt: “We kwamen dat jaar ook

productiehal met aan de voorzijde een Forest-kantoorgedeelte.”

in contact met Forest Living, een start-up met slimme bouwmethodes die ons erg aansprak. Zij hadden toen amper een naam.

Eigen beheer

Met deze start-up hebben we een nieuw bouwconcept ontwik-

Het pand wordt geheel in eigen beheer gebouwd, wat de

keld en wordt de nieuwbouw gerealiseerd.”

snelheid ten goede komt. De achterliggende techniek wordt in
het gehele gebouw zichtbaar (Aart: “Vakmanschap mag gezien

Duurzaam Lego

worden”). Naast een duurzame bouw krijgt de energievoorzie-

Aart: “Simpel uitgelegd: Lego. Bouwen met blokken. Forest

ning veel aandacht. Aart: ”Er komt een WKO installatie, een

Living produceert EPS (in de volksmond tempex) gelamineerd

warmtepomp en natuurlijk zonnepanelen. Daarmee worden

met duurzaam multiplex. Deze blokken (zo’n 35 cm dik) zijn

we geheel energieneutraal. De warmte die in de zomer door

licht in gewicht, super isolerend en vragen een veel lichtere

de ramen komt wordt opgeslagen in de WKO en kan het oude

fundering. In het geval van de bouw zo die bij ons plaats gaat

kantoorpand, inclusief de hal, in de winter van verwarming

vinden is er eigenlijk alleen een stalen ondersteuning beno-

voorzien. De nieuwbouw heeft nauwelijks energie nodig om

digd. Maar omdat de oude fundering er nog ligt, wordt deze

op temperatuur te blijven, de bouwelementen hebben name-

gebruikt. De blokken worden onderling aan elkaar geschroefd.

lijk een standaard RC-waarde van ten minste 9,2 m2K/W. En

En die worden niet alleen voor de wanden gebruikt, maar ook

daarmee gaat de gasaansluiting definitief de deur uit.” De

voor de vloeren en voor het dak.” De dakbedekking is eveneens

buitenzijde van het pand wordt in Heeren XVII kleuren bekleed

revolutionair en heet Leadax, gemaakt uit gerecyclede polyvi-

met weersbestendig Platowood.

nylbutyral (PVB). Een afvalstroom die overblijft bij de recycling
van gelaagd glas, zoals veiligheidsglas en autoruiten. Leadax

Voorbeeld tech-ontwikkelingen

heeft ook een circulaire loodvervanger, die lichter, duurzamer

Het nieuwe pand van Heeren XVII is een schoolvoorbeeld

en goedkoper is dan lood, maar wel dezelfde look-and-feel en

van duurzame technische ontwikkelingen. Ontwikkelingen

natuurlijk kwaliteit heeft. Ook deze loodvervanger wordt in de

waar volgens Goof Visser en Aart van den Hoorn de gemeente

nieuwbouw toegepast.

Dronten (die overigens alle medewerking verleende op vergunningsgebied) haar blik duidelijker op mag laten vallen. “In

Begeleiding in certificaten

Zutphen participeren we zowel in het Innovatiegilde Pakhuis

Goof: “Alles is dus scheid- en herbruikbaar, de restproducten die

Noorderhaven als in De TechniekFabriek. Het is jammer dat we

dan eventueel ontstaan zijn ook eindeloos herbruikbaar. Forest

dit soort initiatieven hier niet ontwikkelen en stimuleren.” Goof

Living heeft in samenwerking met RESEP alle (CE)keuringen

Visser benadrukt dit: “Gemeente, faciliteer en enthousiasmeer

doorlopen, wij hebben ze mede begeleid naar alle bouwnormen

de zittende ondernemer, dan neemt hij/zij ook verantwoorde-

etc. De benodigde certificaten zijn daardoor zonder problemen

lijkheid in sociaal maatschappelijke vraagstukken. Het draagt

geregeld. Dit pand wordt het eerste serieuze kantoorgebouw in

bij aan arbeidspotentieel (technisch) alswel duurzaamheid,

deze vorm. Tot nu bestaat er alleen een experience center; een

leefbaarheid en verenigingsleven.”

mini weergave van wat hier verrijst.”.
Overigens is en blijft de lokale inbreng in de bouw fors. Lokale

Afwijkend logaritme

uitvoeringpartijen zijn onder meer Wouda, Klaree, Fred van

Bij het uitwerken van alle plannen bleek het vinden van een

den Brakel, IJsbrandt Hoveniers, Glason, Schmidt, Van Werven,

architect een puntje van aandacht, de architect moet name-

BetonStaalVerwerkingsBedrijf (BSVB), Bouwcenter, Airnoud

lijk kunnen omgaan met een logaritme van 30 centimeter tot

en bij aanvang ook Hedi en MultiLas. Heeren XVII verwacht de

maximaal 8 meter. Afwijkend ten opzichte van vrij zijn bij het

nieuwbouw zomer 2022 op te leveren.
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BINNENKIJKEN SCORING BUSINESS

SCORING BUSINESS:

Combinatie van voetballen
en netwerken
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BINNENKIJKEN SCORING BUSINESS

“Ik gooi straks de deur van mijn kantoor dicht, ik ben in bespreking!” De boodschap van George Verheijen
is duidelijk; hij is he-le-maal kapot van zijn eerste keer Scoring Business. Elke donderdagochtend om 07.15
uur verzamelen zich zo’n tien ondernemers uit de gemeente Dronten om een potje te voetballen en samen
te ontbijten. George, eigenaar bij Keyter Intercon, is daar één van. Is dit de nieuwste manier van netwerken?
TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

De ondernemers zijn allemaal sponsor
van voetbalvereniging Swift ’64 of ASV
Dronten en daarom uitgenodigd om
mee te doen met Scoring Business. De
ene week spreken ze af op het voetbalveld van Swift en de andere week zijn
ze te vinden bij ASVD. In september
2021 is het initiatief van start gegaan en
intussen zijn er zestien leden. “Het zou
mooi zijn als we doorgroeien naar twintig actieve ondernemers, dan kunnen
we elke week een toernooitje van vijf
tegen vijf spelen”, zegt een enthousiaste
Patrick Postuma. Hij is hoofdtrainer bij
ASVD en werkzaam bij Almere City, de

Flipse makelaardij en Rogier Eising, advi-

De mannen komen binnen, gedoucht

aanjager van Scoring Business. “Almere

seur bij Hedibouw, strijden om de titel 1e

of bezweet. Rogier wordt gefeliciteerd,

City is partner van Swift en ASVD en wil

periode kampioen. Naud, steevast in kor-

Naud wordt moed ingepraat en George

verbinding houden met het achterland.

te broek, ook in de winter, is vastbesloten

ploft neer, hij kan niet meer.

Deze nieuwe vorm van sport en contac-

om te winnen, dat kun je van zijn gezicht

ten leggen is daar onderdeel van.”

aflezen. “Elke week speel je in een an-

Sportief en gezellig

dere teamsamenstelling en win je, dan

Wat is het succes van Scoring Business?

Gouden voetbalschoen

verdien je één punt”, legt Mark uit. Naud

Frank Bunk, accountmanager bij drukke-

De mannen beginnen met koffie in de

- en Rogier - zijn dus erg afhankelijk van

rij Hendrix, legt uit: “Allereerst natuurlijk

kantine en staan stipt om 07.30 uur op

hun medespelers deze morgen. Het zit

het spelletje, het is heerlijk om ’s och-

het veld. Het regent dat het giet en de

Naud niet mee… Rogier gaat er met de

tends vroeg drie kwartier te voetballen.

wind is duidelijk voelbaar. “Je hebt het

titel vandoor. Applaus, feest, én hij krijgt

Je begint de dag fris. Ook is het ontzet-

niet getroffen, met het weer dan”, zegt

de eerste gouden schoen overhandigd

tend gezellig, je ouwehoert wat en leert

Fred Rosier, al jaren actief in de sponsor-

van Patrick. Een primeur!

elkaar langzaamaan kennen. Deze club

commissie van ASVD en fanatiek supporter van Scoring Business. “Voetballen
doe ik niet meer, maar praten en netwerken wel’, aldus Fred. “Ik kan dit spelletje
en de clubs niet loslaten, ik zou niet anders willen.” Hij, ik en Mark Hogendorf,

is ontspannend en niet zo geforceerd als

“Het is heerlijk om ’s ochtends
vroeg drie kwartier te voetballen.
Je begint de dag fris ”

bijvoorbeeld een BNI. Daar heb ik ook
bij gezeten, begrijp me niet verkeerd,
maar dat is allemaal zo bedacht. Scoring
Business is sportief, gezellig en dan volgen die aanbevelingen vanzelf wel.”

lid van de sponsorcommissie bij Swift,
nippen aan onze koffie in een partytent

Ontbijt

Klusteam

naast het veld. De laatste nieuwtjes wor-

Mark en ik zijn intussen naar Albert

Om 08.45 uur ruimen we de boel op en

den uitgewisseld; ruzie, faillissement,

Heijn gereden om het ontbijt op te

gaat iedereen naar de zaak of naar een

doorstart, nieuwe hoofdsponsor, alles

halen. “Henk Slump sponsort ons, dan

afspraak. Het klusteam van Swift komt

komt in sneltreinvaart voorbij. Intussen

helpen wij hem een handje”, aldus Mark.

binnen. “Hé, een artikel in Handel &

wordt er op het veld fanatiek gevoetbald.

Eenmaal terug in de kantine dekken we

Wandel, krijgen wij daar ook nog wat

Wat blijkt, Naud Rommens, eigenaar bij

de grote tafel en zetten we verse koffie.

van te zien?” Ja, hoor, dat wordt geregeld.
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PORTRET BLONK HYDRAULIEK

BLONK HYDRAULIEK HELPT VELEN UIT DE BRAND

“Ik heb altijd blije klanten;
als ik kom en als ik ga”
24/7 hydraulische service. Dat is wat Peter Blonk met zijn hydrauliekservice (voor landbouw, industrie,
scheepvaart, transport en gww / infra) aanbiedt. “Inderdaad, 24/7. In het begin was dat niet echt aan de
orde, maar nu word ik zo nu en dan wel héél goed gevonden. En ook wanneer ik niet beschikbaar ben
(ik heb maar één paar handen), dan help ik ze verder. Het wordt steeds drukker. Nieuwjaarsdag was al
raak. Het groeit, klanten komen terug, het aantal klanten neemt toe, de agenda loopt sneller vol. Nu
vooral ook met veel avond- en weekendwerk.”
TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK
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PORTRET BLONK HYDRAULIEK

De Swifterbanter is een echte ‘éénpitter’.

systeem, een oplossing. En dan moet het

Alles in eigen beheer, alles zelf uitvoeren,

verhaal naar de klant wel kloppen.” De

alles zelf beslissen. “Ik weet ’s morgens

keuze om als zelfstandige met hydrau-

niet hoe mijn dag er uit gaat zien. Een

liek aan de slag te gaan was weliswaar

spoedklus of reparatie heeft voorrang,

niet vanzelfsprekend, maar wel logisch.

dan gaat alle planning overboord.

“Blonk sr. had een grondverzetbedrijf;

Daarom is brede flexibiliteit voor mij

met shovels, graafmachines, bulldozers,

heel belangrijk, want inkoop, adminis-

noem maar op. Als jongetje hielp ik altijd

tratie, voorraadbeheer en werkplaats

met een stukje onderhoud. Wat sleu-

draaien gewoon door. Ik doe het alleen,

telen, olie verversen en ook slangetjes

met ondersteuning van mijn familie,

vervangen. Ik vond die grote machines

maar dat is ook snel beslissen, richting

machtig, maar ik ging door mijn knieën

nemen en vaak mijn gevoel volgen, wat

voor de geur van hydrauliek olie. Zo’n

me op dat moment wordt ingegeven

lekker luchtje, dat is voor mij altijd aan-

gewoon doen. Geen overleg, geen uitleg,

trekkelijk gebleven. Ik droomde er echt

geen verantwoording aan anderen dan

van voor mezelf te beginnen en iets met

je klant – en je gezin natuurlijk.”

die olie te doen.”

Zo verschijnt binnenkort op de website
van Blonk Hydrauliek een duidelijk

deeltijd-oudere of zo. Maar iemand vast

overzicht van de winkel en een webshop,

in dienst, daar ben ik nog niet aan toe, en

zodat ook online materialen besteld

zeker niet voor de mobiele service.”

kunnen worden.

“Onze missie: snelle en
complete hydrauliek service
met vakkundige en doordachte
milieuvriendelijke oplossingen”

Blije klanten
Potentiële klanten zijn die waarvan de
machines onderweg onverwacht stil
komen te staan. “Daar is de nood het
hoogst. Mazzel voor mij, want ik ben het
liefst onderweg, ook al wordt de werkplaats steeds belangrijker in het kader

Geen onrust

van onderhoud. Het mooie? Ik heb altijd

“Het is meer dan een fulltime job. Ik

blije klanten. Ze zijn blij als je komt en

ben er altijd mee bezig. Ik word ook niet

nog blijer als je gaat, want dan kunnen

onrustig van de wetenschap dat ze me

ze weer draaien. Onderweg is het in 80%

elk moment kunnen bellen; ik denk

van de gevallen een kwestie van slangen

zelfs dat ik dat zou missen. De mobiele

en koppelingen – hydrauliek is olie onder

hydraulische service is het hart van het

druk, dus een kapot slangetje of defecte

bedrijf. Mijn hart ligt daar, dat vind ik

koppeling is funest. En die kan ik in mijn

het leukste om te doen. Maar ik weet

mobiele werkplaats (bedrijfsbus) prima

ook dat ik het niet alleen daarvan moet

repareren of vervangen.”

“Onderhoud is behoud”
In 2014 kwam de droom uit. Blonk

hebben. Bovendien zal op den duur
leeftijd een rol gaan spelen. Want het is

Smeermiddelen

schreef zich, weliswaar in een soort

fysiek gezien wel stevig werk, klim-

Peter Blonk vindt het leuk om te onder-

franchiseconstructie, in bij de Kamer

men op machines, je in allerlei bochten

nemen, dat is hem ook met de paplepel

van Koophandel. Puur voor slangen en

wringen en soms ook onder erbarmelijke

ingegoten.“Ondernemerschap is voor

koppelingen. Anderhalf jaar later ging

weersomstandigheden. Je staat vaak

mij zoeken naar kansen. Zo ben ik

de knuppel in het hoenderhok en besloot

buiten in het veld; onbeschut.” Om uit te

begonnen met de verkoop van smeer-

hij het volledig zelfstandig te gaan doen.

breiden en personeel in de arm te nemen

middelen, maar ook met het leveren

“Voor mijn gevoel was daar markt ge-

is voor Peter nog niet echt aan de orde.

van onderhoudsmachines zoals hoge-

noeg voor. Niet afhankelijk zijn van werk

“Het zou zo nu en dan wel makkelijk

drukspuiten, veegmachines, etc. Dat is

dat anderen je toeschuiven; zelf beslis-

zijn om iemand – die wat van het vak

een markt waar je toch een beetje aanleg

sen wat je wilt doen. Van die stap heb ik

afweet – in de werkplaats te hebben, een

voor moet hebben. Want je verkoopt een

geen moment spijt gehad.”
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BERICHTEN UIT DE REGIO

VSO makelaars & taxateurs
opent zevende vestiging

B2B events voor Flevolandse bedrijven
op de Floriade Expo 2022

Met gepaste trots maakt VSO makelaars

De Floriade kijkt letterlijk over de grenzen van het Floriade-park heen. Met het

& taxateurs bekend dat zij een vestiging

business to business programma Flevoland Floriade 2022 wordt de hele provincie

in Heerenveen heeft geopend. Het is het

Flevoland onderdeel van het programma. Zo wordt het innovatieve bedrijfsleven

zevende kantoor in Nederland. Met de

én Flevoland als koploper op het gebied van Agro Food nationaal en internati-

nieuwe vestiging wil VSO makelaars &

onaal gepromoot.Ondernemers en organisaties die deel willen nemen aan het B2B

taxateurs haar belofte ‘lokaal dichtbij de

programma kunnen hun ideeën voor een B2B event kenbaar maken bij Horizon, de

klant’ kracht bijzetten.

regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland. Ondernemers die deel willen nemen
aan B2B events of de Tour de Provence kunnen zich binnenkort aanmelden via de app
Connect B2B Flevoland (appstore). Flevolandse bedrijven die op het Floriadeterrein een
B2B event willen organiseren tussen de 5 en 100 deelnemers kunnen contact opnemen
met Karin Senf via karin@horizonflevoland.nl.
Leefomgeving leuker, mooier en duurzamer
De Floriade opent op 14 april 2022 een half jaar lang haar poorten. Innovators uit
binnen- en buitenland laten oplossingen zien die onze leefomgeving leuker, mooier en

Regiomanager in Heerenveen is Joop

duurzamer maken. Denk aan hypermoderne zonnedakpannen of verticale geveltuinen.

Eerligh. Hij is geboren en opgegroeid in

De wereldtuinbouwtentoonstelling wil de verwachte twee miljoen bezoekers inspireren

Grou en weet als geen ander wat er speelt

om groener en gezonder te gaan leven. Zo’n tien procent van de bezoekers zal zakelijk

in Heerenveen en omgeving. Hij wordt

zijn. Na afloop van de expo wordt het Floriade-terrein doorontwikkeld tot de nieuwe

versterkt door makelaars en taxateurs Mark

Almeerse stadswijk Hortus.

Onderdijk en Johan Zandbergen, taxateur
agrarisch onroerend goed Jan Willem
Schutte en Nicole Meurs, commercieel

Woongenot. Joop Eerligh over zijn liefde

Dierenpark Dronten wordt
Ontmoetingspark Buiten!

voor het makelaarsvak: “Mijn passie is

Het dierenpark aan de Dukdalf in Dronten is

om mensen zo goed mogelijk te helpen

vernieuwd. De oude gebouwen hebben plaats-

bij het maken van hun woonkeuzes. Hoe

gemaakt voor nieuwbouw. Het park heeft ook

groter het woongenot, hoe gelukkiger de

een nieuwe naam gekregen: Ontmoetingspark

mens. Ik besteed veel aandacht aan het

Buiten! Zaterdag 9 april is de open dag.

medewerker binnendienst. Dit team van
experts is er voor alle ‘noordelijke’ klanten.

verkoopproces. Een huis verkopen is een
grote beslissing, dat verdient specialistische
begeleiding.” VSO makelaars & taxateurs
Heerenveen is gehuisvest aan de Abe
Lenstra Boulevard 50.
Het nieuwe park wil mensen naar buiten lokken om
elkaar te ontmoeten, elkaar te zien en naar elkaar te
luisteren. Kinderen kunnen genieten van de dieren
of zich uitleven op de speelplekken. Op het terrein
is ook een gloednieuw theehuis met terras gekomen.
Ontmoetingspark Buiten! is een samenwerking van
zo’n vijfentwintig vrijwilligers, vele lokale ondernemers,
onderwijsinstellingen en de Gemeente Dronten. Voor
alle sponsoren is een vriendenstichting opgericht.
Meer informatie vindt u via ontmoetingsparkbuiten.nl.

30

HANDEL & WANDEL 1 | 2022

Coach
van
ondernemers.
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

Ook een energierekening
waar u blij van wordt?
WOUDA: VERSTAND VAN INNOVATIEVE, DUURZAME INSTALLATIES

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

UU

Kijk op wouda.nl

EN
ER

RZAAM

INSTALL

D
Wouda heeft ruime ervaring in het ontwerpen en plaatsen van PV
systemen. Dankzij onze ervaring en expertise kunnen wij overal prima
uit de voeten. Zo plaatsen wij zonnepanelen op schuine of platte
daken of op golfplaten. Voordat ons team een installatie ontwerpt,
onderzoeken wij eerst de bespaarmogelijkheden die u kunt behalen.
Daarna ontwerpen en realiseren wij uw installatie.

De panelen die Wouda levert, worden ingekocht bij betrouwbare
partners. Zakelijk investeren in zonnepanelen is aantrekkelijk door
het hoge rendement, een verduurzaming van uw bedrijfsvoering
(MVO) en er zijn fiscale voordelen mogelijk. Zowel zakelijk als privé.
Op onze website staan de stimuleringsmaatregelen van de
overheid: www.wouda.nl/zonnepanelenzakelijk

Een berekening van uw voordeel of heeft u een vraag?
Neem dan contact op met één van onze adviseurs. 0321 - 38 60 60 of mail naar info@wouda.nl.

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

www.wouda.nl

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

