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GEEN BEDRIJFSOPVOLGER…
VERKOPEN OF NIET?
In mijn vorige column ben ik ingegaan op het emotionele
aspect wanneer er geen opvolger is van jouw zorgvuldig
opgebouwde bedrijf. En dan?
Een optie is het bedrijf in een ‘familie BV’ te stoppen met
een bedrijfsleider. Op die manier blijft de onderneming in de
familie (mogelijk voor een kleinkind), zonder de dagelijkse
beslommeringen. Maar hoe bind je die bedrijfsleider om het
beste uit jouw onderneming te halen? Een winstdelingsregeling? Aandelen? Bij die afweging kan je accountant helpen.
Kies je hier niet voor, dan is verkoop het meest voor de hand
liggend. Bij het bepalen van de prijs kan je accountant je
natuurlijk bijstaan, maar in de aanloop is ook genoeg te winnen. De waarde van jouw bedrijf is afhankelijk van interne en
externe factoren. Externe factoren kun je niet beïnvloeden,
interne factoren wel.
Koper betaalt voor toekomstige kasstromen
De koper wil betalen voor de toekomstige kasstromen en
weegt het risico af dat hier een kink in de kabel komt. Het is

daarom van belang te kijken
hoe dit te verbeteren cq.
mitigeren. Verbeteren van de
kasstroom kan door de omzet
te verhogen, niet ten koste
van alles uiteraard, het moet
wel bijdragen aan de verbetering. Ook kun je kritisch kijken
naar de kosten, maar er zijn
meer opties.
Een risico kan zijn dat niet
onder alle afspraken contracten liggen of dat de omzet
afhankelijk is van één afnemer of van jou als eigenaar. Laat
je accountant daarin meedenken! En hoe zorg je dat het
niet allemaal naar de belastingdienst gaat? Daarover de
volgende keer meer.
Weten hoe wij dat doen?
Neem dan contact op met Jacob Woudstra.
Countus
t 0321 - 38 28 45
e
j.woudstra@countus.nl
i
www.countus.nl

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

LUNCHEN
VERGADEREN
FEESTEN
DINEREN

Bekijk onze
bedrijfsfilm
Slump Catering & Events • 0527 27 43 27 • welkombijslump.nl

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

VOORWOORD

ALETTE VAN DE BERG
VOORZITTER OVDD

Over mentaliteit en
goed werkgeverschap
Toen ik een jaar of 20 was, kocht ik
mijn eerste autootje, een oud bakkie.
Bij elkaar gespaard met mijn bijbaantje. Ik hoopte natuurlijk dat er niet
al te veel aan stuk zou gaan. Vorige
week kwam mijn nicht voorrijden.
Koud 18 jaar oud, in een glimmende
Kia Picanto. Gekrégen van haar ouders.
Ik vind het fantastisch voor haar, maar
maak me ook zorgen.
Ik proef een mentaliteitsverandering bij jonge mensen die op het
punt staan volwassen te worden. Dat
bijbaantje waar ik aan refereerde, heb
ik jaren gehad en in die tijd maakte
ik lange dagen. Had ik mijn werk
niet af, dan ging ik door tot het klaar
was. U voelt hem al aankomen …
hoe is dat nu? Natuurlijk, er zijn nog
genoeg gedreven, ijverige jongeren
die nadenken over hun toekomst en
stap voor stap ergens naar toe werken.
Maar er is ook een groep die hopt en
denkt aan een nieuwe baan hoge eisen
te kunnen stellen. Van betrokkenheid
bij het werk, werkgever en collega’s
lijkt weinig sprake.

Hoe is dit voor u als werkgever in
Flevoland, in de gemeente Dronten?
U krijgt te maken met stijgende
loonkosten, medewerkers die tijdens
de koffiepauze terloops hun baan
opzeggen en een enorm personeelstekort. In het tweede kwartaal van

We zullen er als ondernemers mee
moeten dealen. Het personeelstekort
vraagt om inventiviteit, creativiteit en
goed werkgeverschap. Hoe zorg je dat
medewerkers die er nog wel zijn niet
bezwijken onder de toenemende werkdruk? Als nieuwbakken voorzitter ben

We zullen er als ondernemers mee moeten dealen.
Het personeelstekort vraagt om inventiviteit,
creativiteit en goed werkgeverschap.
2022 waren er volgens het CBS in ons
land meer vacatures dan werklozen;
143 openstaande banen tegenover
100 werklozen. In de handel, zakelijke
dienstverlening en de zorg is de nood
het hoogst. Vorige week trof ik een
collega-ondernemer uit Dronten, eigenaar van een zorgvuldig opgebouwd,
middelgroot familiebedrijf in de maakindustrie. “Alette, mijn sollicitant vroeg
per maand meer salaris dan mijn
eigen maandinkomen. Ik twijfelde één
seconde, maar ik heb het niet gedaan.
Dit kan niet.”

ik benieuwd hoe u omgaat met deze
ontwikkelingen.
In deze editie van Handel & Wandel
hebben wij weer interessante bedrijfsverhalen voor u opgetekend. Echte verhalen van echte ondernemers die u een
inkijkje gunnen in hun bedrijfsvoering.
Lees hoe Talent van het Jaar, Brouwerij
Artemis, focus heeft gevonden en
Detaillist van het Jaar, Anemoon, een
nieuwe toekomst tegemoet gaat.

R E AG E R E N ? VO O R Z I T T E R @ OV D D. N L
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Op de agenda
SEPTEMBER
27 september

OKTOBER

Nieuwe leden

6 oktober
6 oktober
10 oktober
13 oktober

DRONTEN
Av-rent.nl b.v.
Maarten van Velzen

NOVEMBER

Camping De Ruimte
Auke de Bree
SynFore
Co van Zuilen
Lindenhols Totaal Wonen
Ingmar Lindenhols
BIDDINGHUIZEN
ProFarmaPlan
Joris Heemskerk

3 november
3 november
9 november
14 november
18 november

DECEMBER
1 december
1 december
1 december
12 december
7 januari 2023

Vierde dinsdag in september
Bestuursvergadering
Bestuurlijk Overleg
Netwerkcafé in De Meerpaal
Bedrijfsbezoek / netwerkbijeenkomst
Bestuursvergadering
Bestuurlijk Overleg
Najaars ALV OVDD
Netwerkcafé in De Meerpaal
Dag van de Ondernemer
Bestuursvergadering
Bekendmaking genomineerden
Bestuurlijk Overleg
Netwerkcafé in De Meerpaal
OVDD Nieuwjaarsfeest en Verkiezing
Onderneming van het Jaar 2022

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

VAN DE BESTUURSTAFEL
ONDERNEMING VAN HET JAAR VERKIEZINGEN Heeft u al

bestuur en vereniging nog steeds gebruik kunnen maken van zijn

een onderneming voorgedragen? De periode om ondernemingen

expertise en inzichten. Alette is bereikbaar via voorzitter@ovdd.nl en

voor te dragen in deze verkiezing eindigt op 30 september. Wanneer

via info@ovdd.nl.

u dit nog niet gedaan heeft, roepen we u op om ondernemingen
voor te dragen via het formulier op de website, klik hiervoor op

VIERDE DINSDAG VAN SEPTEMBER: SYMPOSIUM CYBER-

ovdd.nl op het logo van de verkiezingen.

SECURITY Zoals gebruikelijk is er op de Vierde Dinsdag van
september een OVDD-event met kennis delen als insteek. Dit jaar is

UITREIKING CHEQUES WINNAARS 2021 Op 1 september was

dit op 27 september en is er – in samenwerking met o.m. gemeente

er een OVDD-event bij Beachclub NU. De winnaars van de verkie-

Dronten, SBBF, RIEC, politie en brandweer – een symposium

zing 2021 hebben van de gemeente Dronten een cheque ontvangen

rondom het thema cybersecurity. De avond wordt gehouden in

die zij mochten bestemmen voor een goed en/of maatschappelijk

de raadszaal van het Huis van de gemeente Dronten en is voor

doel in onze gemeente.

alle ondernemers uit de gemeente. Meer informatie vindt u op de
website en in de nieuwsbrieven van OVDD. Welkom!

ONTWIKKELINGEN BESTUUR Voor de zomer hebben we u
al geïnformeerd over ontwikkelingen binnen onze vereniging. In

SAVE THE DATE: 7 JANUARI 2023 Hoewel het nog ver weg lijkt,

deze Handel & Wandel leest u hier meer over. Tijdens de komende

zijn de voorbereidingen voor het komende OVDD Nieuwjaarsfeest

Algemene Ledenvergadering op 9 november zullen we u meenemen

alweer van start gegaan. Noteer alvast in uw agenda de datum van 7

in deze nieuwe structuur.

januari 2023.

VOORZITTERSWISSEL Inmiddels is de voorzitterswissel bij

ALS OVDD BLIJVEN WE GRAAG IN CONTACT MET U Houdt u

OVDD, zoals verteld tijdens de laatste ALV, een feit. Edwin Helmantel

onze website, nieuwsbrief en sociale media in de gaten? Dan bent u

heeft de voorzittershamer overgedragen aan Alette van de Berg.

het snelst op de hoogte van bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten en

Door toenemende werkzaamheden op een ander vlak was het voor-

al het overige relevante ondernemers- en ledennieuws. Deel met ons

zitterschap voor Edwin niet meer te combineren. Voorzitter zijn in

wat er leeft, waar u tegenaan loopt als ondernemer.

coronatijd was niet altijd makkelijk. Dank je wel, Edwin, voor je inzet
en de gewaarborgde continuïteit voor onze vereniging in coronatijd.

Bestuur en verenigingsmanager OVDD

Gelukkig blijft Edwin wel als algemeen bestuurslid, zodat we als

Vragen, suggesties of opmerkingen? Laat het ons weten via info@ovdd.nl
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Ondernemersvereniging
De Driehoek en De Meerpaal
lanceren Netwerkcafé

Rectificatie
Per abuis is in het colofon van het eerste nummer van Handel & Wandel van dit jaar
PrintOnMedia vermeld voor drukwerk en verspreiding. Dat is onjuist, het drukwerk en
de verspreiding van deze editie was geregeld via Hello Print.

Maandag 12 september was de eerste editie
van het Netwerkcafé; een maandelijks
terugkerend evenement voor ondernemers in het Grand Café van De Meerpaal.
Van 09:00 - 11:00 uur zijn de deuren geopend

Rianne Jacobs - Schouten
Flevolandse Zakenvrouw van het Jaar

om mede-ondernemers te ontmoeten, te

Op 24 juni jl. werd Rianne Jacobs – Schouten

flexwerken en/of bijvoorbeeld een zakelijke

(dTLS. Online Marketing) uitgeroepen tot

afspraak in te plannen. OVDD en De Meerpaal

Flevolandse Zakenvrouw van het Jaar in de

hopen op deze manier een extra impuls te

categorie MKB. Een mooie en terechte waar-

geven aan een positief ondernemersklimaat

dering voor deze ondernemer die in een paar

in de gemeente Dronten. Het idee voor het

jaar tijd van werken op een zolderkamer in haar

Netwerkcafé ontstond tijdens een gesprek

eentje met haar bedrijf groeide naar meer dan

tussen Ondernemersvereniging De Driehoek

tien werknemers. Daarnaast groeide het bedrijf

en De Meerpaal. “We vinden het belangrijk

uit tot een belangrijke speler in haar vakgebied.

dat er een laagdrempelige ontmoetingsplaats
is voor ondernemers waar zij ook overdag
terecht kunnen,” vertelt Johan Boonekamp
van De Meerpaal. “Er is voor het Netwerkcafé
bewust gekozen voor een andere ruimte dan het

Dorhout Mees heropent Sportbar en Brasserie
na verbouwing

Serviceplein zodat ondernemers ook hun zakelijke afspraken kunnen ontvangen in een rustige,

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de verbouwing van de Sportbar en

meer afgeschermde omgeving.”

Brasserie bij Dorhout Mees. Op 27 augustus jl. zijn deze tijdens een feestelijke
bijeenkomst heropend. Tegelijkertijd organiseerde Dorhout Mees in dat weekend het
jaarlijkse golftoernooi The Classis Dorhout Mees waar ook nu veel deelnemers waren.

Omnis Financieel Advies neemt
schadeverzekeringen Knuijt Advies over
Omnis Financieel Adviesgroep

zetten.” Jeroen Doornbos is verheugd

uit Lelystad, een van de grootste

met de overname: “In de gesprekken

onafhankelijke financiële adviesbu-

voorafgaand aan de overname bleken

reaus in Flevoland, breidt verder uit.

Omnis Financieel Adviesgroep en Knuijt

Per 1 augustus jongstleden heeft zij

Advies veel raakvlakken met elkaar te

de schadeverzekeringen van Knuijt

hebben. Kwaliteit betekent voor ons

Advies uit Almere overgenomen.

beiden deskundigheid, zorgvuldigheid

John Knuijt, directeur en eigenaar

en persoonlijk contact. We hechten veel

van Knuijt Advies licht de overname

belang aan de kwaliteit van het advies

van de schadeportefeuille als volgt

dat we geven aan onze klanten.”

toe: “Ik werk al ruim 25 jaar met veel

Omnis bestaat uit een team van twaalf

plezier in de financiële dienstverle-

gedreven mensen met één doel; ervoor

Het Netwerkcafé is iedere tweede maandag

ning. Door steeds strenger toezicht en

zorgen dat mensen kunnen genieten

van de maand in de Meerpaal en bedoeld

strikte wetgeving op het gebied van

van het leven, zonder zich druk te

voor alle ondernemers uit de gemeente

verzekeringen, is het voor mijn bedrijf

maken over financiën. Omnis laat hen

Dronten. Onze verenigingsmanager is

praktisch om een stap terug te doen op

meegroeien met hun geldzaken. Naast

ook aanwezig tijdens deze ochtenden.

het gebied van schadeverzekeringen.

verzekeringen, kunnen zij terecht met

Aanmelden is niet nodig. Consumpties zijn

In Omnis heb ik een zeer deskundige

vragen over hypotheken, pensioenen,

voor eigen rekening. De data in 2022 zijn

en betrouwbare partner gevonden

financiële planning en belastingen.

10 oktober, 14 november en 12 december.

om deze portefeuille verder voort te

www.omnisadvies.nl / www.knuijtadvies.nl
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WINNENDE ONDERNEMERS DELEN CHEQUES UIT
Wim en Coby Manders aanwezig. “Wij
vinden dat iedereen in deze maatschappij
een kans moet krijgen en daarom geven
wij onze cheque van € 500,- aan Stichting
Paardrijden Gehandicapten. Onze dochter heeft destijds ook gereden bij deze
stichting. Omdat we weten dat de nieuwe
manege ontzettend veel geld nodig heeft,
verdubbelen wij het bedrag!” Ard van Wees
is met zijn Kaasboerderij Polderzoom
TOP Onderneming van het Jaar geworden en mocht een cheque van € 1.000,weggeven. “Ons bedrijf maakt onderdeel
uit van de ‘Oostrand Dronten’ en hierdoor
heb ik nieuwe ondernemers leren kennen.
Tijdens het OVDD event op 1 september jl., waren OVDD-leden te gast bij

Zo ook de nieuwe eigenaren van camping

Beachclub NU aan het Veluwemeer bij Biddinghuizen. De nieuwe voorzitter,

De Ruimte. Deze camping is speciaal voor

Alette van de Berg, opende de avond met een korte toespraak, waarna zij de

mensen met of zonder een beperking. Ik

drie winnende Ondernemingen van het Jaar én hun gekozen goede doelen het

moet zeggen, je waant je ergens op de

podium gaf. Er werden drie cheques uitgedeeld.

Veluwe, écht een idyllische plek.”

Talent van het Jaar, Brouwerij Artemis

de Hanzeweg. Regelmatig zie ik kinderen

Wethouder van Economische Zaken, Siert

overhandigde de cheque van € 500,-

op skelters op het erf, dat doet me wel

Jan Lap, stelde aan de ondernemers voor

– beschikbaar gesteld door de Gemeente

wat.” Zorgplein Dronten ondersteunt

om naast het geld, ook de mogelijkheid

Dronten – aan Zorgplein Dronten. Theo

kinderen en hun ouders bij psychosociale

open te houden om hun kennis en kunde

Hogendoorn: “Elke dag kom ik tijdens mijn

klachten en gedragsproblematiek. Namens

beschikbaar te stellen aan de mensen achter

rit naar de brouwerij langs dit Zorgplein aan

Detaillist van het Jaar, Anemoon, waren

de goede doelen. Een mooie gedachte.

Rob Zuidema nieuwe voorzitter
Economic Board Regio Zwolle

KWALITEITSIMPULS
STRANDEN

Einde aan sleutelkluizen
en buizen

Economic Board Regio Zwolle heeft een

De gemeente heeft in de afgelopen

De brandweer maakt op dit moment gebruik

nieuwe voorzitter. Rob Zuidema heeft per

maanden samen met de recreatieonder-

van sleutelkluizen en sleutelbuizen, om snel

1 september de voorzittershamer overge-

nemers onderzoek gedaan en plannen

een gebouw in te kunnen. Een sleutelkluis

nomen van Trudy Huisman. Zuidema heeft

ontwikkeld voor verbeteringen van de

bevat de toegangssleutel en is gevestigd aan

veel ondernemerservaring op het vlak van

kwaliteit van de faciliteiten voor de

de buitenkant van een pand. De sleutelkluis

consulting en HR. De rol van voorzitter zal

strandgebieden langs de Randmeren.

kan met de hoofdsleutel van de brandweer,

hij vervullen naast zijn huidige directeur-

Uit het onderzoek, waar ook inwoners bij

geopend worden. De veiligheid van dit

schap van de Zwolse theaters. Hij verheugt

betrokken waren, blijkt dat de waarde-

systeem is niet meer toereikend.

zich op zijn nieuwe rol: “De board heeft

ring voor de stranden goed is, maar men

Brandweer Flevoland heeft daarom besloten

net een nieuw koersdocument vastgesteld

kritisch is over de kwaliteit van de facilitei-

om m.i.v. 2027 te stoppen met dit ssysteem.

met als ambitie om de economie van Regio

ten. Een kwaliteitsimpuls moet nu zorgen

Er zijn straks drie mogelijkheden om toegang

Zwolle transitie-proof te maken. Dit bete-

voor verbetering van toiletvoorzieningen,

te verlenen: door organisatorische afspraken;

kent samen oplossingen zoeken voor de

afvalbakken en groenvoorzieningen. De

door ontgrendeling van het pand, door de

schaarste aan arbeidskrachten en grond-

ondernemers verbonden aan de stranden

brandmeldinstallatie (BMI) of door ontgren-

stoffen via circulariteit en digitalisering.”

blijven daarbij verantwoordelijk voor het

deling van een sleutelkluis met toegestuurde

De Economic Board Regio Zwolle (EBRZ)

dagelijks beheer en schoonhouden van

generieke cijfercode. De brandweer dient

is het bestuurlijke overlegorgaan tussen

de stranden. Dit alles is vastgelegd in de

24/7 op een snelle manier binnen te kunnen

ondernemers, onderwijsinstellingen en

nieuwe Beleidsvisie Stranden die in het

treden. Voor het afstemmen of bij vragen kan

overheden in het economisch krachtenveld

najaar wordt voorgelegd aan de gemeen-

je contact opnemen met Brandweer

van de Regio Zwolle.

teraad.

Flevoland via planvorming@vrfgv.nl.
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Jan Eerkens directeur
Lelystad Airport
Jan Eerkens, sinds 2017 senior Manager bij luchthaven
Lelystad Airport, is benoemd tot directeur van LelystadAirport.
Eerkens over zijn benoeming: “De komende jaren worden
belangrijk voor Lelystad. Het kabinet zal een besluit gaan
nemen over de opening. Ik zie ernaar uit daar een bijdrage
aan te kunnen leveren met de regio. Ik kijk uit naar de samenwerking met en gesprekken met omwonenden en alle andere
betrokkenen bij de luchthaven.”

Praat mee tijdens het
Flevoland Groeit! Event 2022
Ook dit jaar nodigt Horizon Flevoland ondernemers uit
voor het Flevoland Groeit! Event dat wordt gehouden
op 29 september op Stadslandgoed de Kemphaan in
Almere. Het evenement staat deze keer helemaal in het
teken van de voedsel-, grondstoffen- en energietransitie.
Er is een debat onder leiding van journalist, presentator
en ondernemer Sander Schimmelpenninck, ondernemers
kunnen kennis opdoen en gelijkgestemden kunnen met elkaar
in gesprek gaan. Daarnaast zijn er diverse deelsessies in
de drie zogeheten transitiepaviljoens. Tijdens een speeddate kunnen ondernemers kennismaken met studenten en
horen wat zij kunnen betekenen voor de digitale transitie van
bedrijven. Ga naar horizonflevoland.nl voor meer informatie
en aanmelden.

“MARK, HOEVEEL MAN
HEB JIJ IN DIENST?”
We gaan terug naar 1988,
Thomsonstraat. Samen met
een partner richt ik VSO
makelaars & taxateurs op.
In een woonhuis. We vinden
dat we bekendheid nodig
hebben en storten ons op
adverteren. Al snel word ik
gebeld door een vriend uit
de Wieringermeer, hij heeft
één van de advertenties gezien. ‘Mark, hoeveel man heb
jij in dienst?’ vraagt hij. ‘We zijn met zijn tweeën, hoezo?’
vraag ik. ‘Maar dan kan het toch nooit, wat jij allemaal in
die advertentie hebt staan?’
De vriend in kwestie had gelijk. We waren makelaars en
taxateurs, tot zover was er niets aan de hand. We deden
in verzekeringen, daar viel ook nog iets voor te zeggen.
Administraties voeren konden we ook, personeelsadvies
geven ook, en wat dacht je van hypotheken verstrekken?
Het was te veel. We dachten dat we overal verstand van
hadden en een leuk aanbod voor onze potentiële klanten
hadden neergezet, maar we moesten focussen, oftewel:
ons specialiseren.
Als boerenzoon ben ik opgegroeid op een akkerbouwbedrijf in de Wieringermeer, Noord-Holland. Het boerenvak,
hoe prachtig ook, was voor mij op dat moment te weinig
uitdagend. Je had grofweg de teelt en de handel, dat laatste vond ik het leukst. Ik nam de beslissing de boerderij te
verkopen. Het proces en alles wat er bij de verkoop kwam
kijken, sprak me enorm aan. Ik koos voor de opleiding
agrarische makelaardij en daar heb ik geen dag spijt van
gehad. Het vak is veelzijdig, divers en ja, inmiddels ook
zeer specialistisch. Een goede ontwikkeling voor de klant.
De makelaardij en taxeren zijn uit elkaar gehaald, zowel op
de opleiding als in de praktijk. Binnen deze twee aparte
vakken kunnen mensen zich toeleggen op meerdere
vakgebieden waaronder wonen, bedrijfshuisvesting of
agrarisch onroerend goed. Vandaag de dag zien we ook
experts op het gebied van nieuwbouw en beleggen in
vastgoed. Het gaat om zeer gedetailleerd werk; bestemmingswijzigingen, koopsommen splitsen, asbest opsporen, koelhuizen taxeren, koop- en aannemingsovereenkomsten opstellen, gronden aankopen voor ontwikkelaars.
Deze vakmensen werken nu allemaal bij VSO makelaars &
taxateurs. Ons aanbod is breed, maar daar hebben we nu
– 34 jaar na dato – wél de juiste, gespecialiseerde mensen
voor in huis. Fijn voor u!
Mark Onderdijk
VSO makelaars & taxateurs
t 088 – 3 180 180
e m.onderdijk@vsomakelaars.nl
i
vsomakelaars.nl

HOOFDARTIKEL DE GROTE OMSLAG OVDD

”Onze leden moeten, naast de
stakeholders, zich betrokken
voelen bij hetgeen we doen”
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OVDD aan vooravond grote omslag
Edwin Helmantel droeg onlangs de voorzittershamer over aan Alette van de Berg. Op het oog
een simpele bestuurswisseling. In werkelijkheid de overdracht van een nieuw tijdperk. De slotsom
van zijn voorzittersperiode was voor Edwin niet eenvoudig, maar wel heel duidelijk: de hoeveelheid tijd benodigd voor het voorzitterschap kan hij – door uitbreiding van werkzaamheden op een
ander vlak - niet vrijmaken. Daarnaast is het OVDD bestuur unaniem van mening dat het tijd is
voor een cultuuromslag die onder Edwin op tafel kwam en werd vormgegeven.
TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Alette van de Berg: “We willen mee met de tijd, liefst voorop

Bij het item kennisdelen moet dan gedacht worden aan be-

lopen, maar dat is voor een vrijwillige ondernemersvereniging

drijfsbezoeken, scholing, opleiding en kennissessies. Bij netwer-

bij de huidige tijd. Het vergt niet alleen veel tijd, er hangt ook

van het jaar verkiezing, zeepkistspreekbeurten en evenemen-

bijna niet te doen. De huidige structuur past naar ons idee niet
een tendens van vrijblijvendheid aan. Daar willen we van af.
We gaan daarom (sommigen zullen zeggen ‘terug’) naar een
structuur waarin bestuursleden een duidelijk verantwoor-

ken horen natuurlijk ook de bedrijfsbezoeken, de onderneming
ten zoals het zomerfeest en nieuwjaarsfeest.

dingsgebied hebben. Een verantwoordingsgebied afgestemd

Buren ontmoeten buren
In dit laatste kader valt meermalen de naam van ‘Buren

betreffende bestuurslid.”

die verdeeld over de kernen plaatsvond en bestemd voor alle

op competenties, kennis, vaardigheden en interesses van het

Dit betekent bijna automatisch ook het loslaten van minimaal

één vertegenwoordiger per kern. “Klopt, we houden er natuurlijk
rekening mee, maar een benoeming op basis van competenties
lijkt ons belangrijker dan zitting hebben in een bestuur omdat
je toevallig op een bepaalde locatie je werk uitvoert.”

Voor iedereen
Het benoemen van bestuursleden per kern dateert uit de tijd

dat de verschillende bedrijfskringen uit Biddinghuizen, Dronten

ontmoeten buren’, een van oorsprong gemeentelijke activiteit
lokale ondernemers. OVDD werd regelmatig in de organisatie
betrokken. “Een verschrikkelijk goed doordacht concept met

positieve resultaten voor de onderlinge verstandhoudingen.

Helaas ligt het organiseren daarvan op dit moment ook stil. We

willen als OVDD proberen dit samen met (of nog liever door) de
gemeente weer in de benen te krijgen. We zijn ons er namelijk
ook heel goed van bewust dat we niet alles alleen kunnen of
moeten willen.”

naar kwaliteit. We vertegenwoordigen heel ondernemend

Werkgroepen/ledenpanels
“Aansluitend op het gegeven van het niet alleen kunnen, moeten we ook voorkomen dat bestuursleden in een vacuüm geraken. Ze moeten gevoed worden, impulsen van buitenaf krijgen.

rein of winkelcentrum. En ongeacht of het nu een groot bedrijf,

eniging zou komen. Onze leden moeten, naast de stakeholders,

en Swifterbant de handen ineensloegen om als één vereniging
(OVDD) verder te gaan. Maar tijden veranderen, we streven

Gemeente Dronten, ongeacht welke kern of welk bedrijventerMKB, winkelier of ZZP-er betreft.”

Het zou perfect zijn als dat vooral ook uit de leden van de ver-

zich betrokken voelen bij hetgeen we doen. Daarom willen we

naast een aantal vaste werkgroepen ook proberen ledenpanels

Kerntaken
Gekozen is dus voor een algemeen bestuur, onder leiding van

in te richten. Om te informeren, en geïnformeerd te worden.”

ger in een werkgroep, welke aansluit op de competenties en

wethouder economische zaken, Siert Jan Lap, lijkt er enig licht

een voorzitter. Ieder bestuurslid is daarnaast vertegenwoordiinteresses. “En dat alles opgebouwd rond onze kerntaken: be-

langenbehartiging, het delen van kennis en netwerken. Onder

belangenbehartiging zijn arbeidsmarkt, energie en duurzaamheid, lokaal inkopen, communicatie, sport, horeca, toerisme,

agrofood en veiligheid ondergebracht. En natuurlijk veiligheid,
actuele thema’s en de contacten met stakeholders.”

Het wegvallen van de SEA-groepen heeft OVDD onmiskenbaar
parten gespeeld, uit gesprekken en interviews met de nieuwe

aan de horizon te gloren; het huidige OVDD bestuur lijkt echter
niet voornemens hier op te wachten. “Er lijken positieve ont-

wikkelingen te zijn. Maar wij denken dat we daar de tijd niet

voor hebben. Er moet nu iets gebeuren, op korte termijn, zo snel

>>

mogelijk.
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Ondernemer in Dronten?
Laat weten wat u voor de
gemeente kunt betekenen!

Welkom in onze Database
De Database Lokale Ondernemers (DLO) is een database
van vele ondernemers die zich hebben aangemeld als
mogelijke opdrachtnemer voor de gemeente Dronten.
Deze database is december 2018 van start gegaan. Om
beter inzicht te krijgen in de lokale ondernemers die, op
basis van objectieve gronden, gevraagd kunnen worden
voor het uitvoeren van opdrachten voor de gemeente
Dronten, heeft de gemeente voor de lokale ondernemers
een webformulier ontwikkeld en de website zo ingericht
dat het voor een ondernemer mogelijk is om zich in drie
clicks te registreren via www.dronten.nl/dlo

We kenden u al, maar toch…
Ook als u eerder opdrachten voor de gemeente heeft
uitgevoerd is het goed om u te registreren in de database.
Binnen de mogelijkheden van het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt per opdracht bekeken op welke wijze
lokale ondernemers betrokken kunnen worden.

Voorafgaand aan elke opdracht wordt de database
geraadpleegd op geschikte lokale ondernemers.
Vele ondernemers gingen u voor. Dat is natuurlijk een
deel van de ondernemers die in de gemeente Dronten
zijn gehuisvest.

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

Voorwaarden:
De ondernemer moet:
• gevestigd zijn in de gemeente Dronten;
• ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel;
• een legitiem product of dienst leveren.

HOOFDARTIKEL DE GROTE OMSLAG OVDD

We willen, moeten, meer binding met ondernemers, gemeente
en alle stakeholders realiseren. Participeren, ondernemers be-

trekken, delen van kennis, visie, meningen en vooral kijken naar
mogelijkheden. Ons laten sturen door wat we zelf vinden.”

Ledeninbreng
“Wat ons betreft gaan we daar veel aandacht aan besteden. In

onze missie en visie (ook die wordt bijgesteld en aangescherpt)
geven we aan dat we van onze leden een proactieve opstelling

verwachten. Juist daardoor kan de vereniging de belangen van

haar leden optimaal behartigen. Door gebruik te maken van de

individuele en collectieve competenties die onze leden hebben.”

Alles is bespreekbaar
“Het is een hele omslag, maar we hebben er echt zin in. Niets
is op dit moment onbespreekbaar en dat werkt heel prettig.

De komende tijd wordt ook de opzet van onze bijeenkomsten

“Niets is op dit moment
onbespreekbaar en
dat werkt heel prettig”

onder de loep genomen. Voldoen bijeenkomsten nog wel aan de
verwachtingen? Hoe is de kostenopbouw? En ook hier gaan we
waar mogelijk nog meer onze leden erbij betrekken.”

Nieuwe voorzitter
Zoals gemeld is het bestuur al geruime tijd met de voorbereidingen van de omslag bezig. Voorbereidingen die onder leiding van

één van mijn hoofdtaken. Maar duidelijk: zowel OVDD als ikzelf

worden uitgewerkt. Alette daarover: “We wisten vooraf dat de

sparren.”

Edwin Helmantel vorm hebben gekregen en nu in rap tempo
uiteindelijke uitwerking onder een nieuwe voorzitter moest

plaats vinden. Edwin was een heel neutrale voorzitter met een

staan een duidelijke no-nonsense cultuur voor. Gestructureerd,
kritisch. Ik hou niet van geouwehoer, ik wil wel graag serieus

in de coronaperiode een uitstekend gegeven. Hij heeft zijn rol in

Voor de leden
“Bij alles wat we doen of bedenken moeten we om onze achterban denken. Die staat centraal. Daarom hopen we ook op meer

ik ben anders, directer, opener. Maar we denken als bestuur dat

wat beter zou kunnen. In dat kader werken we aan een nieuwe,

helikopterview. Heel bedacht en doordacht. Dat was met name
die tijd onwijs goed vervuld. Het zal ook wel even wennen zijn,
dit nu juist nodig is. Helderheid, zichtbaarheid.

Voor mijzelf als voorzitter betekent het dat de functie meer in

balans moet komen. Ik hoef niet overal achteraan te rennen en

kan me dan ook op mijn eigen taken (waaronder contacten met
de gemeente) richten.”

interactie met onze leden. Laat ons weten wat je er van vindt,
duidelijker en overzichtelijker website.

Een lid verwacht veel. “Dat moeten we goed managen: ‘Wat

mag je van ons verwachten?’ Wel, in ieder geval kennis delen,

netwerken, verbindingen leggen. En op zijn tijd een evenement
blijft erbij horen. Aan de andere kant mogen we verwachten

dat leden ook moeite doen om op de hoogte te blijven van wat

Vrijwillig
“Bestuurslid zijn is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. En dat

er binnen OVDD speelt. Je kunt op LinkedIn of nieuwsbrieven

Edwin overgenomen, maar Edwin blijft volwaardig bestuurslid.

groep die met veel lawaai van zich laat horen.”

commitment leeft gelukkig bij ons allemaal. Ik heb de taak van
Niemand schrikt terug voor wat we nu vragen, we gaan er met
zijn allen voor. Door segmentatie willen we er voor zorgen dat
het voor iedereen behapbaar blijft. ”

alles delen, ook op het web, Instagram, Facebook of in Handel &
Wandel, maar wie niets volgt … we zijn natuurlijk geen actie-

En door
Er staat druk op. Tijdens de volgende ALV (op moment van

schrijven gepland op 9 november) wordt een groot deel van de

Vertrouwen opbouwen
Ondanks de (gewenste) structuurverandering blijft natuurlijk

plannen uit de doeken gedaan en in werking gesteld. “Kort dag,

“Absoluut. De samenwerking met de gemeente blijft belangrijk,

natuurlijk.”

een aantal onderwerpen op de agenda van het bestuur actueel.
de komst van een nieuwe wethouder geeft hoop, maar neemt

ook veel tijd in beslag. Ook binnen de gemeente moet weer een
en ander op orde komen. Er zal veel energie in het opnieuw

opbouwen van vertrouwen moeten worden gestoken. Dat wordt

maar we moeten. Er zijn veel extra bestuursoverleggen geweest
en er is heel veel in voorbereiding. Maar er speelt ook wel wat
Tot slot: is het bestuur bang om te falen? “Daar zijn we, en ik

zeker, niet zo bang voor, maar we zijn afhankelijk van andere

partijen. Als die niet meewerken, of onze inbreng niet op waarde
weten te schatten, dan is niets onmogelijk.”
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Exploitatievergunning zorgt voor
eerlijk speelveld horeca
De gemeenteraad van Dronten heeft in juli
ingestemd met de komst van een horecaexploitatievergunning voor Dronten. De
Algemeen Plaatselijke Verordening is daarvoor
aangepast. Het betekent dat alle (ook de al
bestaande) horecazaken worden verplicht
een exploitatievergunning aan te vragen.
De gemeente neemt twee jaar de tijd om dit
postcodegewijs door te voeren.

De vergunning (toestemming van de gemeente om een
horecazaak te runnen) is voor de gemeente een van de
middelen om ondermijning tegen te gaan. Burgemeester
Jean Paul Gebben: “Exploitatievergunningen worden al in
veel Nederlandse gemeenten toegepast. Wij benadrukken dat
we hiertoe over zijn gegaan omdat we een gastvrije, aantrekkelijke en eerlijke horecasector in onze gemeente willen.
Iedereen die onderneemt in Dronten moet gelijke kansen
hebben. De exploitatievergunning draagt hieraan bij, omdat
alle ondernemers nu aan dezelfde voorwaarden moeten
voldoen.”

Overleg met Horeca Nederland
Bij de totstandkoming van de vergunning in Dronten is ruim
overleg geweest met Barteld Hoekman, bestuurder Koninklijke

14
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Horeca Nederland, afdeling Flevoland (en eigenaar bij ’t Raedthuys, La
Vie en De Overkant.) “Natuurlijk zit de horeca niet te wachten op extra
kosten en extra werk.” Zij begrijpen dat de gemeente de strijd aan wil
gaan met ondermijning (ofwel de onderwereld die zich vermengt met
de bovenwereld). Een gegeven dat in de horeca helaas niet vreemd is.
Het geeft de gemeente ook een mogelijkheid om te handhaven, bijvoorbeeld door (tijdelijk) intrekken van de vergunning bij ‘aantoonbaar’
slecht gedrag. “Dat leverde onder onze leden toch de nodige vragen op.
We hebben er als Horeca Nederland in ieder geval voor kunnen zorgen
dat de kosten voor bestaande ondernemers lager zijn, aangezien zij al
vergunningen hebben die voorzien in het exploiteren van een Horeca
onderneming. ‘Normale’ horecaondernemers moeten veilig hun bedrijf
kunnen runnen.”

Voor ‘nat’ en ‘droog’
De exploitatievergunning is in het leven geroepen voor zowel de ‘natte’
horeca (die ook alcoholhoudende drank aanbiedt) als de ‘droge’ horeca.
Eerstgenoemde moest al voldoen aan een vergunning volgens de Drank
en Horecawet, maar moet nu ook een exploitatievergunning aanvragen.
De droge horeca (dus zonder vergunning in het kader van de Drank
en Horecawet) moet voortaan ook over een exploitatievergunning
beschikken.

Flevolandse norm
Burgemeester Gebben: “In de strijd tegen criminaliteit hebben we als
gezamenlijke Flevolandse gemeenten afgesproken - onder de noemer
Flevolandse Norm - al het mogelijke aan te grijpen om ondermijning te

Constructief

bestrijden. Horeca is een gevoelige bedrijfstak op dit gebied. Dat blijkt

Volgens burgemeester Gebben is Koninklijke Horeca Nederland een

ook uit het aantal oriënterende aanvragen dat we binnen krijgen. Er

goede constructieve gesprekspartner. “We hebben begrip voor de weer-

wordt ons talloze malen gevraagd of we voor een horecavestiging ook

stand, het kost wat moeite, het kost geld. In de eerste fase levert het

een BIBOB onderzoek uitvoeren. Dat doen we inderdaad. Het resultaat

kosten op om aan de wet te voldoen. Maar door algemene regulering

is meer dan eens dat er vervolgens geen daadwerkelijke aanvraag voor

ontstaat er ook een stukje veiligheid en bescherming.”

vestiging binnenkomt.”

Barteld Hoekman: “Door de komst van pinbetalingen is er al veel veranderd in de horeca. Ondernemers die kwaad willen hebben hierdoor

De exploitatievergunning heeft – officieel omschreven - als doel de

al veel minder mogelijkheden, maarer is vast nog winst te boeken. De

openbare orde, veiligheid en het woon- en leefklimaat in de omgeving

gemeente heeft volop begrip voor onze bezwaren en dat heeft ertoe

van horecabedrijven te beschermen.

geleid dat de zittende natte horeca (die toch al kosten moet maken voor

“Zo waarborgen we een veilig bezoek aan het horecabedrijf en een

de alcoholvergunning) een korting krijgt op de exploitatievergunning.”

prettige woonbeleving voor omwonenden. Samen werken aan een
instrumentarium en inrichting. En in alle Flevolandse gemeenten

Uitzonderingen

dezelfde eerlijke behandeling volgens dezelfde regels. Een crimineel zal

Er zijn ook uitzonderingen voor het moeten aanvragen van een exploi-

immers in het meest gunstige klimaat willen ondernemen. Wel, dat is

tatievergunning. Bijvoorbeeld in de zorgsector, daarentegen staan de

niet in Flevoland en zeker niet in Dronten. Overigens hebben ook andere

frietzaak, nachtclub en sport(school)kantine wel op het lijstje.

provincies de handschoen al opgepakt, zo is er ook al een Zeeuwse en
Brabantse Norm.
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Wie ‘betaalt, bepaalt’
gaat voor deze stichting niet op
“Iets doen voor de eigen woonomgeving, daar iets voor kunnen betekenen, dat past bij mij. Dus toen ik – rond
de tijd dat Dronten Marketing een stichting zou worden – werd benaderd voor een bestuursfunctie, hoefde ik
niet zo lang na te denken. En al heb ik op zich niets met marketing, ik heb wél wat met het verhaal van Dronten.”

Het benaderen van Jan Dirk Pruim (oud-gemeentesecretaris van

Nieuwe blik

Dronten) kwam niet uit de lucht vallen. “De driehoek bedrijfsleven,

“De cultureel recreatieve sector kan bijvoorbeeld heel veel voor

inwoners en gemeente. Ik word geacht verstand te hebben van de

elkaar betekenen; eigenlijk onvoorstelbaar veel. Wanneer daar

vertaalslag tussen die drie. Daar was behoefte aan.” Het verhaal

meer samenhang en samenwerking gerealiseerd kan worden,

van Dronten speelt zich tussen die drie componenten af. “Maar is

komt dat de beeldvorming zeker ten goede. Door gesprekken met

lang niet vanzelfsprekend. Al in mijn eerste gesprekken werd ik

verschillende instanties, ondernemers en initiatiefnemers liep ik

verrast door hoeveel er nog te winnen valt in elkaar ontmoeten,

wel tegen een ‘nieuwe blik’ aan. Een blik waarbij ik me voortdu-

(leren) kennen en vooral van elkaar weten wat je doet. Want we

rend afvraag ‘Wat is er aan de hand?’, ‘Wat gebeurt hier eigenlijk’

doen veel, heel veel. Kort gezegd: in het lokaal wegzetten van

en ‘je hoeft niet voorbij te gaan aan ‘oud’ zeer’. De kennis van nu

activiteiten valt nog veel te verdienen. Dat komt het imago dat we

maakt me scherper. Puntje van aandacht is zeker het pioniersge-

als Dronten graag willen hebben ten goede.”

geven, dat speelt zonder meer een rol, maar waar is ooit bepaald
dat dit rechten geeft?”

16
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Langlopend en voortdurend

Maar daar speelt wel een groot aantal factoren een rol in. Zo wordt

“Het goede van Dronten Marketing is in mijn ogen het Verhaal van

het een kunst om de jeugd weer terug te halen. Kinderen moeten hier

Dronten. Geen eenmalige grote campagne, maar een langlopend en

blijven omdat ze dat willen, in plaats van niet anders kunnen. Dus: hoe

voortdurend iets. Marketing inzetten in verbinding. Een goed Verhaal

kun je mensen binden en boeien. Dat is letterlijk het verhaal. Dat vraagt

van Dronten geeft steun. Een verhaal over de ruimte van het landschap,

om imago, trots. En om samenwerking, participatie. Het grote risico

nog eens weerspiegeld in de ruimte om te ondernemen en te bouwen.

schuilt dan in heel snel van alles willen, met de kans dat het er al is, of al

Dat kan worden ingezet voor beeldvorming, kennisuitwisseling. Ons

gedaan wordt.”

verhaal is goed voor het imago van Dronten. Het vraagstuk is nu hoe
we meer win-win situaties kunnen realiseren. We moeten vertrouwen

Recreatie

winnen en dat kost tijd.”

“Op recreatief gebied hebben we hele grote jongens zitten. We hebben
als stichting niet de intentie het werk vóór hen te doen, maar als we voor

“Ik heb wat met het verhaal
van Dronten”

hen een imago kunnen faciliteren, moeten we dat zeker doen. Dat is
goed voor iedereen, voor de inwoners, ondernemers en overheid. Het
is makkelijk om een flamboyant citymarketing verhaal te houden. Dat
werkt voor even. In onze opzet en ons idee past echter groot denken

Trots op Dronten

met kleine stapjes maken. Uiteindelijk zullen we dan een grote pas

Volgens Jan Dirk is het ‘trots zijn op’, een ingewikkeld gegeven. “We

voorwaarts maken.”

mogen trots zijn, er is iets om trots op te zijn. Maar de aard van onze
(Dronter) bevolking is niet zo; daarom praat je er meestal niet over. En

Het besef dat Dronten Marketing niet ‘de gemeente’ is, begint lang-

dat terwijl het hier hartstikke goed leven is.

zaamaan in de gemeenschap door te dringen. Pruim: “Belangrijk voor
ons functioneren, we zijn onafhankelijk, de stelling ‘wie betaalt, bepaalt’
gaat bij ons niet op. Beslissingen liggen bij het bestuur van de stichting,
niet de overheid. Financiering is belangrijk, dus we hopen dat ook de
interne geldstromen op gang komen. Er ligt een uitstekend marketingplan, als we dat kunnen uitvoeren, dan komt het met het Verhaal van
Dronten helemaal goed. Maar ik kan het blijven herhalen: We zijn soms
te bescheiden. Het is hier goed wonen, goed werken, we hebben een
centrale ligging en staan recreatief op een hoog niveau. En we hebben
uitdagende vraagstukken.”

Spinnenweb
Jan Dirk Pruim richt zich vooral op het ‘verbinden’. “Een modeterm. Het
is werken aan samenhang, verhoudingen maken, zodat we ook op de
achtergrond een spinnenweb laten ontstaan. Samen leven, samen doen.
En ook meeliften op, er zijn nu eenmaal geen elf spitsen in het team.”
Dat vergt visie en inzicht in de lokale samenleving, iets dat de heer Pruim
niet ontzegd kan worden. “We worden wel eens een studentendorp
genoemd. Dat zijn we dus niet. Aeres is bovenal een ondernemersopleiding, waarbij de studenten vaak harder werken dan studeren. Dat
vraagt een eigen benadering. Zo kun je Dronten ook niet als een puur
agrarische gemeenschap betitelen. We zijn veel meer. En dat willen we
duidelijk maken. Dat kunnen we niet alleen, dan doen we samen. Met
het Verhaal van Dronten.”
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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

Nederlands Woning Waarde Instituut

GASTCOLUMN

Wij zoeken collega’s,
geen ballerina’s

DIRK VISSER

Waar is iedereen gebleven? Een
vraag die met regelmaat terugkomt op verjaardagen en netwerkborrels. De zoektocht naar personeel
is schreeuwend zichtbaar op de
verschillende platformen. Van
LinkedIn, Facebook, Instagram tot
aan de Meerpaaldagen. Ben jij onze
nieuwe topper? Solliciteer direct!

De NOS maakte dit voorjaar een mooi

Je kunt als werknemer vinden dat

met als titel: “Waar is iedereen? Het

chill-ruimte moet hebben, de meest

Collega-ondernemers die niet op zoek

wat nerveuze houding in het rijtje stoe-

zijn naar werk, maar naar personeel.

Het werk? Dat is er wel. Personeel, dat
moeten we hebben. Het lijkt wel zo te
zijn, dat als je geen personeel zoekt, je
niet meer mee doet.

Is het vreemd dat we nu in bijna alle sectoren op zoek zijn naar personeel? Nee.

(en duidelijk) filmpje over dit probleem
personeelstekort uitgelegd.” De strijd

om personeel is al een tijdje in volle gang
en gaat gepaard met uitingen die ik

niet altijd even briljant vind neergezet.
De commercial waarin een jong talent
werkgevers op gesprek laat komen en
waarin die werkgever met een nogal

len plaats heeft genomen… doet mijn
wenkbrauwen fronsen.

Nu besef ik dat je als werkzoekende de

Corona breed, heeft er voor gezorgd dat

vers. De krenten uit de pap kunt kiezen

een grote groep werkenden zich heeft

gericht op een nieuwe manier van geld
verdienen: via social media. En we zien
een explosieve groei aan coaches, met

als resultaat een tekort aan mensen in

andere sectoren. De versnelde uitrol van
nieuwe plannen door de beschikbaar-

heid van goedkoop geld met de daarbij
behorende behoefte aan personeel,
maakt het verhaal compleet.

flexibele werktijden moet accepteren en
het prima moet vinden dat jij vanuit je
achtertuin werkt ... maar niet presteren
betekent knabbelen aan rendement.

Knabbelen aan rendement wordt een
keer met je besproken en heb jij je te
duur verkocht, dan ga je op je tenen

lopen. Ik ken er weinig die dat volhouden zonder daar in getraind te zijn.

Wij zoeken collega’s, geen ballerina’s.

“De strijd om personeel is al een tijdje in volle gang en gaat gepaard
met uitingen die ik niet altijd even briljant vind neergezet”

Dit heeft onder andere te maken met de
vergrijzing. Maar ook de stoelendans,

de werkgever een werkplek met een

DIR K VISS ER

keuze hebt in het ruime aanbod werkge-

VWA DI GI TAL AGENCY

en dat is meer dan prima. Ik ben daar

R EAGER EN? I NFO@OVDD.NL

serieus voorstander van. Wees alleen
wel alert op de hoge verwachtingen.

Waarmaken van hetgeen je aangeeft

te kunnen wordt wel verwacht door de

werkgever. En door de hoge uurtarieven
is die verwachting hooggespannen en
wil je als werkgever wel dat je nieuwe
werknemer op korte termijn bijdraagt
aan jouw verdienmodel.
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BINNENKIJKEN
CONNECT FASTENING
PORTRET
ANEMOON

ANEMOON, DETAILLIST VAN HET JAAR 2021

“We zitten niet in elkaars
vaarwater, daarom werkt het”
‘Wat zou het leuk zijn om in de laatste jaren
van ons ondernemerschap de verkiezing
Detaillist van het Jaar te winnen.’ Dat zeiden
Wim en Coby Manders tegen elkaar toen de
bekendmaking dichterbij kwam en de
spanning steeg. Het echtpaar is eigenaar van
Anemoon en mocht het in de strijd om de titel
opnemen tegen Kaatje, mode, cadeaus en
woonaccessoires en Brasseria, lunchen,
dineren en meer. Alle drie ondernemingen
zijn gevestigd in Dronten.
TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK
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Tijdens de verkiezingsavond was daar de ontlading. Wim hield

een toespraak en bedankte het team, vertelde ook dat hij deze prijs
een enorme waardering vond voor zijn werk en dat nog wel ‘in de
herfst van zijn leven’. Coby vulde aan: “Ik ben een stukje jonger

dan Wim en nog in de zomer, hoor.” Het stel zette de toon voor een
mooie avond en toonde zich ontzettend dankbaar.

Jury
“Het gesprek met de jury in de winkel voorafgaand aan de bekendmaking was leuk”, vertelt Coby. “We waren de laatste van die dag
en konden goed uitleggen waar we voor stonden. Wel vroegen we

ons hardop af: waar legt de jury de nadruk? Is dat op ondernemerschap, creativiteit, profilering, klant centraal, dan maken we een

goede kans. Maar kijkt de jury naar de inzet van sociale media, dan

PORTRET ANEMOON

is Kaatje een kanshebber, want daar zijn
zij ijzersterk in. En stel dat de jury gaat

voor innovaties en duurzaamheid, dan

wint Brasseria de prijs, want wij hebben
bijvoorbeeld nog geen zonnepanelen en
dergelijke! Het liep voor ons goed af.”

Mystery shopper
Wim: “In 2013 dongen we mee naar

de titel Beste Bloemist van Nederland.
We werden de beste van Flevoland

en eindigden landelijk van de twaalf

deelnemende winkels als vierde. Dat
was een grote, landelijke verkiezing

en heeft ons zeker een half jaar scherp

gehouden. Tussen de bekendmaking van
de genomineerden en de daadwerkelijke
uitslag zat zes maanden en intussen

werd je bezocht door een mystery shop-

per. Nou, dan zeg je elke ochtend tegen je
team: ‘Meiden, jullie weten het, vandaag

“Klanten kunnen met
ons aanbod echt een
statement maken”

kan de dag zijn’. Die vierde plek gaf de

in de week naar de veiling in Ede en zou

dit willen blijven doen wanneer er straks

medewerkers een enorme boost en dat

een bedrijfsopvolger zou worden gevon-

den. “Ik vind het geweldig om te doen.

doet deze prijs van de OVDD ook. Je kunt

Statement maken
Anemoon is een bloemen- en plantenwinkel voor particulieren en de zakelijke markt in het hogere segment. Het

Die ene fust met bijzondere bloemen in-

Spannender dan tijdens corona
“We hebben goede coronajaren gehad”,

alledaags. Een groot deel van de collectie

praatje met de koffiejuffrouw.” Naast de

en bevoorrecht. We mochten buiten ver-

sieve exemplaren. “Klanten kunnen met

bedrijfsblind worden en dan is het goed
dat je alert blijft. En misschien is die

mystery shopper ook een idee om aan de
verkiezing van de OVDD toe te voegen.”

vertelt Coby. “We voelen ons gelukkig
kopen, hebben een extra bezorgauto
aangeschaft en konden een extra

bezorger in dienst nemen. De huidige

ontwikkelingen vinden we spannender
dan corona.” Wim legt uit: “Waar legt

de media de nadruk op? Als de kranten
dagelijks schrijven over verminderde
koopkracht dan gaat de consument

al snel denken: ja, het gaat minder, ik

houd de hand op de knip. Ik heb geleerd
dat er een enorme connectie is tussen

het nieuws, de politiek, het weer en de

verkoop van bloemen en planten.” Coby:
“Dat maakt een aantrekkelijke buitenpresentatie ook zo belangrijk. Je kunt

op twee manieren de stad ingaan. Eén

om boodschappen te doen en twee om

sfeer te kopen. Dat laatste is volgens mij
het nieuwe winkelen, je koopt sfeer. Die
snaar weten we bij Anemoon heel goed
te raken.”

assortiment is zeer uitgebreid en niet

vazen, potten, schalen en woonaccessoires bestaat uit handgemaakte en exclu-

ons aanbod echt een statement maken”,
aldus Coby. Over klanten gesproken,

zijn deze in de loop van de afgelopen

vier decennia veranderd? “Jazeker, zegt

Wim volmondig. “De klant is mondiger

geworden, kritischer. De klant wil mee-

doen, kijkt wat een ander heeft. Dit komt
mede door sociale media. Vroeger zag

kopen, een uitzonderlijk goede partij binnenhalen, nieuwe bloemen als eerste in
je winkel hebben (dezelfde dag), koffie-

drinken met de andere bloemisten, een

inkoop doet Wim de boekhouding. Coby:

“De winkel is mijn territorium. Daar voel
ik me veilig. Ik volg alle trends op het gebied van bloemen, planten, bruidswerk,

rouwwerk, interieur en de buitenruimte.
Presentatie vind ik heerlijk. Ik onthoud
ook wat mensen jaren geleden hebben
gekocht. Die handbeschilderde vaas of
lederen bloempot.”

je veel verschillende potten en planten

Nieuwe toekomst
Coby besluit: “We hopen dat Anemoon

dezelfde planten in een schaal op tafel

eigenaar, we hebben geen haast. We

in de vensterbank staan, nu zie je meer
of een grote pot met plant op de grond.
De klant denkt ook meer na: sommige

kiezen bewust voor biologische bloemen
en klanten weten dat planten zuurstof

geven en daarom willen ze veel planten
in huis of in het kantoor.”

Ondernemerschap
De twee zitten niet in elkaars vaarwater,
daarom werkt het. Wim gaat drie dagen

blijft, met in de toekomst een nieuwe

zoeken echt naar een heel geschikte en
gedreven opvolger. Het is een goed-

lopend bedrijf met negen mensen in

dienst. Wim is 66 jaar en krijgt volgend
jaar AOW. Ik ben nu 58 en zal gaan

stoppen met verkopen. Het afbouwen is

niet makkelijk. Je bent minder aanwezig
in je winkel, klanten missen je. Maar

wij kijken met vertrouwen uit naar een
nieuwe toekomst.”
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Sybit

EQUESS bestaat 5 jaar

SOFTWARE OP MAAT

PERSONAL COACHING | CORPORATE
COACHING | HR ADVIES

www.sybit.nl

www.equess.nl

STUDIO FL!NDER

Advies en Kies

Surplus Select BV

VORMGEVING & RECLAME

VERZEKEREN IS EEN KEUZE

GEBRUIKTE MACHINES VOOR DE
PROCESINDUSTRIE

www.flinder.nu | 06 13780333

www.adviesenkies.nl

aankoop | verkoop | voorraad

Huijbregts Automatisering

Gemeente Dronten

Van der Marel Producties

FULL-SERVICE ICT SPECIALIST

DRONTEN GEEFT JE DE RUIMTE

MEER DAN MOOIE WOORDEN

www.j-h.nl

www.dronten.nl

www.vandermarelproducties.nl

Romijn Financieel Advies

Bureau LWPC

Maatwerk Steigerhout

HYPOTHEKEN | VERZEKEREN

VERBINDT MENSEN

AMBACHTELIJK OP MAAT GEMAAKT

romijnfinancieeladvies.nl

www.lwpc.nl

www.maatwerksteigerhout.nl

Van Werven

Studio Windtkracht

SwifterwinT

INFRA EN RECYCLING
CONTAINER VERHUUR

VORMGEVING & FOTOGRAFIE

GROENE ENERGIE IN
DE EIGEN OMGEVING

www.vanwerven.nl

www.studiowindtkracht.nl

www.swifterwint.nl

ANNO2000

Solidmoves

10 voor je dag

ONTWERPERS & HOVENIERS

WERVING & SELECTIE
BEMIDDELING IN VASTE BANEN

DAGVOORZITTER EN
PRESENTATIECOACH

www.anno2000tuinen.nl

www.solidmoves.nl | 06 40760628

www.10voorjedag.nl

Uw Slijter van Gils

JAM marketing

AH Jan Schuurhuis

SPECIALIST IN BIER, WIJN
EN GEDISTILLEERD

MARKETING & COMMUNICATIEADVIES

BIDDINGHUIZEN

www.slijterijvangils.nl

www.jammarketing.nl

AH Swifterbant

HairWish

AVAQ

DE BESTE SUPER IN DE BUURT

PROFESSIONELE HAARWERKEN

GRIP OP RISICO’S

www.hairwish.nu

www.avaq.eu

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.

ADVERTORIAL

“Ik heb echt álles met Dronten”
De markt voor zonnepanelen gaat zo hard, dat PV Systems uit Dronten - onderdeel van de Breman Groep - zelfs
in de afgelopen vakantieperiode een mooie omzet wist te behalen. “Het begon in 2010 met 12 panelen verkopen
en de 12 weer inkopen. Vervolgens 16 panelen verkopen en deze gelijk weer inkopen. Nu behoren we tot de top
3 van grootste Europese klanten van het Duitse SolarWatt, het is echt ongekend”, aldus een enthousiaste John
Halsema, directeur bij PV Systems.

“T

waalf jaar geleden kwam een vermogend zakenman uit ’t Gooi
naar me toe en kreeg ik voor het eerst de vraag: ‘We willen
graag nu verduurzamen, ik moet zonnepanelen hebben. Maar, het
moet wel topkwaliteit zijn.’ Ik heb toen marktonderzoek gedaan, ben
gaan inkopen en leveren en eigenlijk is het zo gekomen.” Op dat
moment zit Halsema nog in de bouwbegeleiding van onder meer de
eerste kantoorvilla’s aan de West in Dronten, waar hij de inkoop doet
voor de opdrachtgever en aannemer.
Inspirator
De carrière van Halsema start eind jaren ‘80 in Lelystad waar hij
opgroeit (1967 geboren in Z.I.J.P). “Ik doorliep de Mavo, Meao en
Heao en werkte bij het Engelse ARC Marine in Lelystad als commercieel medewerker/managementassistent, toeleverancier voor de
luxe pleziervaart. Ik viel onder technisch en commercieel directeur,
Henk Nooter, een graag geziene man met een open vizier en een
open manier van handelen. Samen zijn we veel in het buitenland
geweest, het verre oosten, Europa. Van deze man heb ik ontzettend
veel geleerd, hij is nog altijd een inspirator voor mij.” In 1996 maakt
Halsema de overstap naar Hakvoort Horeca in Emmeloord waar hij
een managementfunctie krijgt. “Ik mocht een businessplan schrijven
om het bedrijf te positioneren in een hoger segment. Het plan werd
goedgekeurd en is uitgevoerd. De nieuwe profilering legde de familie
Hakvoort geen windeieren. Terwijl het bedrijf vooral gericht was op
service en onderhoud van keukenapparatuur, verkocht ik met mijn
collega’s meer sfeer en emotie met de inrichting van horecagelegenheden. Na 10 mooie jaren wilde ik iets voor mezelf beginnen.”
Via OVDD
Het is nota bene bij een OVDD-event bij Hakvoort - waar Halsema
een rondleiding geeft - dat hij Barend Jan Kroese en Kroese sr.
van ACP International ontmoet. “Vader wilde het werk voorzichtig
afbouwen en zocht een klankbord en ondersteuning voor zijn zoon.
Tevens iemand die al de nodige ervaring had in het zaken doen in het
verre oosten. Ik kreeg toen de vraag: mogen we jou morgen bellen?

Bezoekadres
Winkelcentrum Suydersee
Kajuit 12, Dronten

Kantooradres
De Oude IJssel 9d
8253 PV Dronten

t
e
i

Dat telefoontje kwam en Barend
Jan en ik hebben vervolgens
zo’n twee jaar lang fijnmechanische en technische componenten ingekocht in China. Het
kan verkeren!”
Brede doelgroep
Halsema richt in 2010 PV-Systems op en betrekt Breman
Kampen en Knipscheer Infrastuur voor een landelijke dekking.
“Wij staan voor kwaliteit en
een eerlijk verhaal. De inkoop
John Halsema
(direct bij de fabrikant), verkoop,
Directeur PV Systems
montage en aftersales van de
zonnepanelen doen we allemaal
zelf. We hebben mankracht om ons heen verzameld. We vieren onze
successen en medewerkers zijn trots op de merken waarmee ze
mogen werken. De continuïteit van het bedrijf is hiermee gewaarborgd. Zonnepanelen passen in de duurzame opdracht die we allemaal voelen, PV Systems groeit als kool. We bedienen particuliere
klanten, de klein- en grootzakelijke markt, woningbouwcorporaties
en overheden. We mochten recent op 360 nieuwbouwwoningen elk
6 panelen leggen, dat is voor ons een prachtig project.”
Dronten
Wat heeft Halsema met Dronten? “Ik heb echt álles met Dronten; ik
woon en werk er met veel plezier. Ik ben een familieman; ik heb een
goede relatie met mijn ouders en zus/ zwager. Ik heb een fijne relatie
en twee mooie zoons. Ik houd van sport en vrienden om mij heen. Ik
kom te weinig bij netwerkevents van OVDD, er ligt zoveel werk. Ik ken
veel Drontense ondernemers, die spreek ik voornamelijk informeel, ik
kan daar enorm van genieten.”

0321-74 00 10
info@pvsystems.nl
www.pvsystems.nl

PV Systems | Is een handelsmerk van de Breman Groep
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BINNENKIJKEN BROUWERIJ ARTEMIS

BROUWERIJ ARTEMIS, TALENT VAN HET JAAR 2021

“Alles wat we nu nog bedenken,
moet met brouwen te maken hebben”
“Totaal niet voorbereid gingen wij in maart naar de verkiezingsavond”, vertelt
Laura Hogendoorn, vrouw van Theo. Samen runnen zij Brouwerij Artemis aan
de Reveweg in het buitengebied van Dronten. “Als genomineerden hadden
we vrijkaarten gekregen, die we pas op het allerlaatste moment aan familie
gaven. We stonden er onbevangen en zonder verwachtingen in.” Alhoewel
Theo aanvult: “Ik was wel degelijk hoopvol.”
TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

“Het is namelijk net hoe de jury beoordeelt. Kijkt ze naar lokaal

Talent van het Jaar vanwege het innovatief ondernemerschap

misschien nog wel, dacht ik.” En ja hoor, Laura en Theo worden

om het beste product te krijgen. Het is prachtig om te zien hoe

ondernemerschap en de verbinding maken, dan redden we het
uitgeroepen tot Talent van het Jaar 2021. De jury schrijft in

het rapport: Brouwerij Artemis is door de jury uitgeroepen tot

24
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en de vakkennis van de ondernemer die blijft doorontwikkelen
deze ondernemer steeds nieuwe dingen bedenkt, zoals naast
het bier brouwen het stoken van eigen whisky, waarmee hij

BINNENKIJKEN BROUWERIJ ARTEMIS

tegelijkertijd laat zien toekomstgericht
te werken. “Alle tijd en energie die je

in je bedrijf steekt, krijgt erkenning en

waardering. Ik vond de prijs echt geweldig, een bekroning. Ik voelde me ook

dankbaar”, aldus Theo. Laura heeft op het
bewuste moment de tranen in de ogen

staan. “Je werkt niet om een prijs te winnen, maar dat het wordt gezien is toch
wel heel bijzonder. Ik vond de bekendmaking echt een kippenvelmoment.”

Continue stroom ideeën
De opmerking van de jury over ‘steeds
nieuwe dingen bedenken’ slaat de

spijker op zijn kop. “We draaien nu twee

jaar met onze huidige installatie en gaan
richting efficiëntie. Zowel financieel als

op arbeid. We weten zoveel mogelijk productie te draaien op een relatief kleine

oppervlakte. De ingrediënten voor onze

bieren zijn bekend, we weten nu hoe de

“We optimaliseren en
verkopen onze bieren voor
de best haalbare prijs”
te zetten. Na een aantal avonden met

verkoop werkt, we hebben het aardig in

ondernemers uit de omgeving, ontstaat

de vingers”, vertelt Theo. “We optimaliseren en verkopen onze bieren voor de

er een groep van maar liefst 22 onderne-

winst is de biertruck, een omgebouwde

Oostrand Dronten
Brouwerij Artemis is eind 2017 opgericht, in de garage van Theo en Laura in

of kleinschalige festivals, met of zonder

brouwerij gevestigd in een verbouwde

om aan te sluiten bij Stichting Dronten

best haalbare prijs. Onze nieuwste aanpaardentrailer. Deze huur je voor feesten
personeel.”

Kortom: Theo heeft weer iets nieuws bedacht. Maar Laura en Theo hebben over

de stroom aan ideeën wel iets afgesproken, Theo daarover: “Ik heb in de groene

energie gewerkt, een adviesbureau voor

natuurontwikkeling gehad, heb nog een
aantal jaren videoclips gemaakt, was

fractievoorzitter van het waterschap én
ik kon een melkveebedrijf overnemen

– wat ik na lang wikken en wegen niet
heb gedaan en waar ik vrede mee heb.
Toen heb ik gezegd: Ik wil niet meer

achter het bureau, ik wil iets met mijn
handen doen. En daarbij, alles wat we

vanaf nu bedenken, moet iets met brouwen te maken hebben. Het plaatje van

de whisky past daarin, want distilleren
van whisky kan niet zonder brouwen,
gelukkig! Onze nieuwste doelstelling

voor 2023 is om nog meer eigen bieren te
brouwen.”

Dronten-west. Sinds begin 2020 is de

landbouwschuur op het erf van de ou-

ders van Laura aan de Reveweg, aan de

oostrand van Dronten, nabij het Reve- en
Abbertbos. Haar broer en ouders helpen
regelmatig mee op de brouwerij.

Tijdens een vakantie in de Achterhoek

raakt Theo geïnspireerd door de presentatie van het gebied. “Met eenvoudige
middelen als fietsroutes, posters of

mers die mee willen doen. “We maakten
een plan, een logo, een slogan, en toen
bedachten we dat het goed zou zijn

Marketing onder het motto #dronten-

geeftjederuimte. Dat bleek een goede zet
en inmiddels zijn wij onderdeel van een
fietsroute, liggen er nieuwe flyers in de

brouwerij en hangt de vlag te wapperen
aan onze dampaal. We worden gevonden!”

vlaggen kun je toeristen al nieuwsgierig

Stap vooruit
Theo en Laura willen elk jaar een stapje

ving. Ik ben trots op het gebied waar wij

“Als het dus maar iets met brouwen te

maken naar de verhalen uit de omgewerken en vond dat we dat ook meer

moesten gaan promoten. Lokale producten, ambacht en een stukje ontstaans-

geschiedenis leken mij mooie thema’s.”
De plannen zitten nog ruim een jaar in
Theo’s hoofd, totdat hij contact zoekt

met Ard van Wees van de Polderzoom en
Coby Dekker van het Torenbosje. Samen
worden zij kartrekker van het initiatief

om de oostrand van Dronten op de kaart

vooruit doen met hun onderneming.

maken heeft. Inmiddels hebben we de
eerste medewerker in dienst, zij doet

de opleiding distilleren. Met de huidige
whiskyinstallatie kunnen we namelijk
ook gin, wodka en jenever distilleren.

En natuurlijk blijven we samenwerken

met studenten van Aeres Hogeschool. Zij
doen regelmatig marktonderzoek voor
ons en dat zet je aan het denken. Wij

kunnen dat elk ‘groen’ bedrijf aanraden.”
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ACHTERGROND NL INVESTEERT

“Ik voorzie dat naast
personeelstekort, bedrijfsfinanciering de grootste
bedreiging van onze
economie wordt”
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ACHTERGROND NL INVESTEERT

NLINVESTEERT:

“Oriënteer je breder dan je huisbank”

NLInvesteert noemt zichzelf ‘regisseur van financieringen’. Erik Scholte is financieel specialist in het
gebied Noord-Nederland, waar ook Flevoland onder valt. Scholte groeide op in Breukelen en woont
sinds 2007 in Dronten.
TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

“Ik heb een bancaire achtergrond. Op het

met onze potentiële opdrachtgever

IT-sector. Want wat is data waard? Dat

selijke maat bij de bank verminderde en

ervan uit kunnen gaan dat de kans van

dat niet altijd in hun systematiek kwijt.

moment dat ik constateerde dat de menjaarcijfers alleen nog centraal werden
ingevoerd, trof ik een oud-collega. Hij

werkte bij NLInvesteert en vroeg of dat

ook iets voor mij was. Ik reageerde gelijk
enthousiast en zo is het gekomen.”

maken we een quickscan. We moeten
slagen op financiering 95% is, anders

jaag je de klant onnodig op kosten. Wij
werken niet branche-gerelateerd en er
is tijd voor een aanvraag. Met andere

woorden: wij besteden tijd aan de onder-

Na zijn studie HEAO werkt Scholte

nemer. NLInvesteert vraagt bij aanvang

zen in Amsterdam. “In die tijd woonde

plan waar we de boer mee opgaan. Het

(1970) in het bank- en verzekeringsweik nog thuis. Woonruimte vinden in

Amsterdam was toen al lastig, ik be-

dacht dat de woonkansen in het noorden
van het land een stuk gunstiger lagen.”

een bedrag, dat is voor de analyse en het

is een lastige en zeker banken kunnen

Soms wordt er door een bank letterlijk

gezegd: ‘We gebruiken de applicatie van
de aanvrager, maar we gaan het niet
financieren.’ Zo’n applicatie bepaalt

bijvoorbeeld woningwaardes, ik weet

dat deze door meerdere banken wordt
ingezet.” Ondernemers die tijdelijk

werkkapitaal nodig hebben, doen ook re-

traject, dus ook de bezoeken aan banken

gelmatig een beroep op NLInvesteert. “In

klant, wij gaan overal samen naartoe.”

het seizoen nieuwe producten inge-

en financiers, doorloop ik samen met de

sommige branches moeten er gedurende
kocht worden voor het komend seizoen.

waar hij werkt bij ING, zakelijk krediet-

Alternatieve financier
NLInvesteert werkt doorgaans met vier

Dit financieren van debiteuren vraagt

beheer en de Rabobank, private banking.

tijd eerst hoe de relatie met de huisbank

relaties met diverse afnemers helpen

Daarop vertrekt hij naar Leeuwarden,

verlening, de Frieslandbank, bijzonder
“Tijdens de bankencrisis in 2008 werd
mijn afdeling gesaneerd. Ik heb daar

niet op gewacht en ben zelf weggegaan

– richting de Kamer van Koophandel om
mij in te schrijven als zelfstandig ondernemer. Tien jaar lang huurden diverse

banken mij in als financieel specialist,

waaronder Deutsche bank en een aantal
lokale Rabobanken.” In 2017 is Scholte

ingestapt bij NL investeert, hij werkt veel
vanuit huis en heeft met collega’s een
kantoor in Zwolle.

Tijd voor een aanvraag
Hoe gaat NLInvesteert te werk? “Wij

zorgen voor financiering voor bedrijven

‘partijen’ samen. Scholte: “We kijken al-

is en of daar nog extra financieringsmogelijkheden liggen. Ten tweede komen
leasemaatschappijen en institutionele

beleggers in beeld. Vermogende particu-

lieren is ook een serieuze partij voor onze
klanten. Tot slot is crowdfunding een

optie. Op ons platform kunnen mensen

meedoen met een investering vanaf duizend euro. Deze vorm van financiering

groeit nog steeds. In de praktijk komt het
erop neer dat we voor bedrijfsfinancie-

daarbij.” Toch vindt Scholte banken,

mede als gevolg van wet- en regelgeving,
vaak te streng in het beoordelen van een
financieringsaanvraag. “Ik voorzie dat
naast het personeelstekort, bedrijfsfi-

nanciering de grootste bedreiging van
onze economie wordt. Daarom raad ik
ondernemers altijd aan om verder te
kijken dan alleen de huisbank.”

ring altijd met meerdere financiers in
financier.”

ik graag, je komt op plekken waar je

zee gaan; een bank en een alternatieve

met een positieve kasstroom. Sommige

taak is om de belangen van de onderne-

financiering. “Sommige sectoren zijn

mer te behartigen. Na een eerste gesprek

opstellen en onderbouwen. Langdurige

Jurylid
De financieel specialist is nu een jaar of

Banken vaak te streng
Snelgroeiende bedrijven, bijvoorbeeld

collega’s staan de investeerders bij, mijn

om een gedegen plan dat wij kunnen

in zonnepanelen, komen vaak lastig aan

drie lid van de OVDD. “Meetings bezoek

anders nooit komt. Onlangs mocht ik ook
nog invallen als jurylid bij de ondernemersavond op Aeres Hogeschool, heel
leuk om te doen!”

nog moeilijker te financieren. Neem de

HANDEL & WANDEL 3 | 2022

27

DOSSIER ROOS KCB

Roos-KCB Holland BV
werd onlangs genomineerd voor de verkiezing Onderneming van
het Jaar 2022. Door een
technisch mankement
werd tijdens de verkiezingsavond de nominatievideo niet vertoond.
Door het scannen van
deze QR code, kunt u de
video alsnog bekijken.

“Wij hebben het goed, het personeel
heeft het goed, dan mag je best ook
wat voor anderen doen”
Kiev was amper zwaar bestookt of bij Roos-KCB Holland BV stonden de eerste
hulptransporten in de steigers. Maatschappelijke betrokkenheid heet zoiets.
TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Niels Baars, eigenaar van Roos-KCB: “We doen zaken in

Oekraïne en een van onze leveranciers appte al een paar da-

Ton aan donaties
Er zijn inmiddels meer dan 14 vrachtwagens met hulpgoede-

opvanglocatie wilden maken. De vraag was of wij spullen

ties ontvangen. “Allerlei initiatieven, clubjes en organisaties

gen na het uitbreken van de oorlog dat zij van de fabriek een
voor hen wilden inzamelen. En zo zijn wij de inzamelingsactie Roos-KCB voor Oekraïne begonnen. Dat hebben we

geweten, het bleek een van de eerste initiatieven in ons land
en dat trok veel landelijke aandacht. De aanvoer van spullen
was enorm. Niet alleen door particulieren uit Dronten en de
rest van Nederland, maar ook een groot aantal klanten van
ons hebben grote hoeveelheden hulpgoederen geleverd.”

ren gestuurd. Daarnaast werd bijna 100.000 euro aan donauit Dronten en omgeving hebben donaties gedaan. Denk

daarbij aan scholen, festivals, bedrijven, kerkgenootschappen
etc. Met dit geld kopen wij medische hulpmiddelen in, die
wij rechtstreeks naar Oekraïne laten brengen. Dit kunnen

wij, omdat wij door de burgemeester van Kiev officieel zijn

erkend als humanitair leverancier.” De inzamelingsactie is inmiddels afgerond, want Roos-KCB zit midden in het hoogsei-

zoen en heeft het erg druk. Omdat inkopen van de juiste mid-

onder het eigen merk van onze klanten leveren, zijn wij alleen

beschikbaar is - wel doorgegaan met het leveren van medische

en niet voor het verkopen van de barbecues zelf. “Nee, dat is een

delen veel minder tijd in beslag neemt, wordt - zolang er geld

hulpmiddelen. “De periode dat we spullen inzamelden was in-

tens en emotioneel. Heel gaaf om te zien dat, hoe klein Dronten
ook is, alles en iedereen meewerkt. Zoveel vrijwilligers die ons

hebben geholpen. We hebben dit samen met heel Dronten voor

minder zichtbaar.” Niels kiest bewust voor verbruiksartikelen

heel ander product, waar anderen veel beter in zijn en waar de

aftersales ook een belangrijke rol in speelt. Daar is onze organi-

satie niet op ingericht.”

elkaar gekregen. Een geweldig feit!”

Leerwerkplekken
We blijven even bij de maatschappelijke betrokkenheid van

Roos-KCB. Binnen Roos-KCB werken vaak voor langere periodes
mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dit gaat
in samenwerking met Impact. “Via Impact geven wij mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt een leerwerkplek. Deze

mensen krijgen bij ons de tijd om te ervaren hoe het is om in

een echt bedrijf te werken. Hierdoor krijgen zij het vertrouwen
dat zij klaar zijn voor het echte werk. Een aantal is inmiddels

doorgegroeid en aan het werk bij een ander bedrijf, maar wij

hebben ook zelf een aantal mensen een vaste plek binnen ons

bedrijf kunnen geven. Dit is op voorhand niet het doel, maar als
we iemand hebben die echt bij ons past, dan willen wij diegene
ook echt een kans geven. Voor ons staat de ontwikkeling en

“Wij verkopen producten
die iedereen leuk vindt”

groei van de persoon voorop. Wij geven daarom een sterke

begeleiding, die best veel aandacht vergt. Maar dit doen we

graag als de mensen zelf ook gemotiveerd zijn. Onze motivatie:
wij hebben het goed, ons personeel heeft het goed, wij gunnen

Grill Fanatics
“Naast het private label (95%) leveren we ons eigen merk: Grill

gen. Het is echt niet altijd makkelijk. Het vraagt soms wat aan-

We hebben het helemaal zelf bedacht. 3 jaar geleden begonnen

anderen ook om een goede plek binnen de maatschappij te krijpassing en creativiteit, maar als je dan iemand ziet opbloeien

en groeien dan weet je waarvoor je het doet. Voor ons verloopt
de samenwerking met Impact echt heel goed.”

De start in 2017
Even terug in de tijd: 2017. Niels Baars neemt -als werknemer

- het bedrijf Roos-KCB Holland BV (opgericht in 1992) over van

Fanatics. Dit merk exporteren we inmiddels naar 24 landen.
we met 16 producten en dit is inmiddels uitgegroeid tot een

assortiment van bijna 90 producten. Wij testen onze producten
uiteraard zelf, maar daarnaast zetten we voor Grill Fanatics

ook meerdere barbecuespecialisten en -influencers in om onze
producten te testen en te promoten.”

de toenmalige eigenaar. Leuk detail: KCB staat voor Kaarsen,

Innovatie
Innovatie is belangrijk voor Roos-KCB. Zij volgen de laatste

meer te vinden zijn. Omdat de naam (internationaal) goed be-

op in te spelen. En soms zijn zij de trendsetter op de markt.

Candles, Bougies. Artikelen die nu binnen het bedrijf amper

kend staat in het netwerk besluit Niels deze te handhaven en de
toen al ingezette lijn voor verbruiksproducten voor de barbecue
verder uit te bouwen.

trends en ontwikkelingen op de voet om er zo vroeg mogelijk
“Het nieuwste is houtskool van kersenhout. We zijn de enige in
Europa die dat leveren. Door de ontwikkelingen in de wereld

voorzien wij dat de aanvoer vanuit buiten Europa lastiger en

duurder gaat worden. Daarom hebben wij direct gezocht naar

Barbecueverbruiksartikelen
Met barbecueverbruiksartikelen heeft Niels het bedrijf laten

alternatieven en die ook gevonden. Houtskool van kersenhout

marktketens, huishoudelijke ketens, tuincentra, horecagroot-

Roos-KCB kijkt terug op een jaar vol uitdagingen. “We staan

artikelen zoals diverse soorten kolen en briketten, rookhout in

klanten heel eerlijk geweest over de gevolgen van de ontwik-

doorgroeien tot het huidige bedrijf. De firma levert aan superhandels en barbecuespeciaalzaken. “We leveren de verbruiks-

verschillende smaken, aanmaakartikelen, aluminium schalen,
spiezen/prikkers en diverse tools als handschoenen, rook-

boxen, tangen, borstels, thermometers etc. Veelal private label,
bijvoorbeeld voor Albert Heijn en Welkoop. Ik durf te zeggen

dat de meeste Drontenaren, die zo nu en dan barbecueën, wel
producten van ons thuis hebben liggen. Doordat wij veelal

dus. De eerste leveringen staan op stapel.”

voor een open en transparante communicatie; zijn richting de
kelingen in de wereld, te verwachten vertragingen en prijs-

stijgingen. Soms staan wij met de rug tegen de muur, omdat

bijvoorbeeld rederijen er een potje van maken. Gelukkig zijn we
een creatieve onderneming, zoeken we graag oplossingen en

durven we risico te nemen. Dat onderscheidt ons en maakt dat
onze klanten al jaren bij ons blijven”
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ADVERTORIALS

Ferdinand
Zomerman

Claassen, Moolenbeek & Partners

Helmantel & Bügel Advocaten

WAT IS EEN GOEDE
BUFFER?

NIEUWE BEPALINGEN
ARBEIDSRECHT

Ondernemers gaan op dit moment van uitdaging naar uitdaging. Hoe kom ik aan gekwalificeerd personeel? Wat zijn de
effecten van inflatie en stijgende prijzen? Hoe kan ik deze
doorbelasten aan mijn klanten? Deze uitdagingen zorgen
ervoor dat je er bovenop moet zitten en beslissingen neemt.
Voor je het weet ben je te laat met alle nare gevolgen van dien.
Een financiële buffer is nodig, zodat je kunt schakelen.
Ten eerste maakt het uit of je zzp’er/kleine ondernemer bent of
een wat groter bedrijf. Bij de eerste is een buffer nodig om een
periode van ziekte te overbruggen, maar ook wanneer er iets
stuk gaat en vervangen moet worden. De hoogte van de buffer
hangt af van wat je maandelijks nodig hebt om de noodzakelijke kosten te betalen en om van te leven. Als stelregel houd ik
aan dat je drie tot zes maanden moet kunnen overbruggen.

Geef eens antwoord op de volgende vragen om de
hoogte van je buffer te bepalen:
•
•
•
•
•

Hans
Bügel

Hoeveel opdrachtgevers heb je?
Kun je gemakkelijk besparen op vaste lasten?
Kun je in geval van nood switchen naar een andere baan?
Heb je het risico van arbeidsongeschiktheid via
verzekering of broodfonds afgedekt?
Kun je ergens op terugvallen, bijv. loon van je partner?

Hoe bouw ik een buffer op?
Een buffer opbouwen is lastig. Het is heel verleidelijk om geld
uit te geven, mede doordat de rente laag is. Het eenvoudigste
is om maandelijks een bedrag op een spaarrekening te zetten.
Er zijn verschillende manieren om dat te doen: door een
percentage van de omzet opzij te zetten, door een vast bedrag
per maand te sparen of door te kijken wat je maandelijks
overhoudt en dat opzij zetten met het risico dat er dan niets
overblijft. Het belangrijkste is om van de opgebouwde buffer
af te blijven. Zorg ervoor dat je de spaarrekening niet zichtbaar
laat zijn in de app van de bank op je telefoon. Dit verlaagt de
prikkels om het uit te geven.
Tot slot maak een financiële planning en houd je uitgaven
bij, ook privé! Een goede buffer zorgt voor minder stress én
afleiding. Succes!

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

Wellicht dat het u ontgaan is, maar sinds 1 augustus
2022 zijn er nieuwe wettelijke bepalingen van kracht
in het arbeidsrecht. Dit ter implementatie van een
Europese richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Het bestek van deze
column voert te ver om de nieuwe bepalingen allemaal aan de orde te stellen, zodat wordt volstaan met
een weergave in vogelvlucht.
Van belang is dat een aantal wijzigingen ook onmiddellijke werking hebben en dus inmiddels - sinds 1 augustus
2022 - geldend recht zijn en door werkgevers dus moeten
worden toegepast. De wijzigingen in het arbeidsrecht
beperken onder andere de mogelijkheden van een nevenfunctiebeding, verplichten werkgevers verplichte opleidingen kosteloos aan te bieden en de opleidingstijd als
arbeidstijd te beschouwen; werkgevers bij onvoorspelbare
werkpatronen, waarbij te denken valt aan oproepovereenkomsten, werknemers niet kunnen verplichten om te
komen werken, tenzij het binnen vooraf bepaalde referentiedagen en –uren is gevraagd. Voorts is het mogelijk voor
werknemers om een vorm van arbeid aan de werkgever te
verzoeken die meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden inhoudt. Daarnaast is ook de informatieplicht van
werkgevers uitgebreid; zo moet de werkgever bijvoorbeeld
de werknemer informeren over het recht op scholing. Ook
moet de werkgever informatie verstrekken over de procedure die de werkgever en de werknemer in acht moeten
nemen indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.
Voor elk van de wijzigingen zijn er gevolgen waar werkgevers rekening mee moeten houden. Soms omdat de
afspraken niet (langer) rechtsgeldig zijn, maar ook omdat
de wijzigingen hogere personeelskosten met zich kunnen
brengen. Bovendien zijn niet alle gevolgen van de wijzigingen even duidelijk. Wel is duidelijk dat de wijzigingen
ook invloed kunnen hebben op bestaande arbeidsovereenkomsten. Het kan daarom raadzaam zijn nader juridisch advies in te winnen om onaangename verrassingen
te voorkomen.

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

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

“Ik heb bewust gekozen
voor een technische
functie in de duurzame
installatietechniek. Mijn
werk heeft invloed op
veel comfort en toch
energiezuinig verwarmen.
Samen met mijn collega’s
draag ik zo bij aan een
duurzamere wereld.”
Martin Steen, werkvoorbereider
elektrotechnische installaties

Samen bouwen aan jouw toekomst

Duurzaam installeren

wouda.nl/vacatures

T 0321 38 60 60

