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“Dronten moet één
gezicht krijgen”
ondernemersvereniging

de Driehoek

Het businessmagazine van OVDD voor alle ondernemers in de gemeente Dronten

Durft u
te kiezen
voor een
ondernemende
accountant?

Ondernemen is durven kiezen. Dat weten we zelf maar al te goed. We zijn
dan ook als geen ander in staat uw mogelijkheden op een rij te zetten.
En als u in onze ogen te weinig, of juist te veel risico neemt, dan durven
we daarover best de discussie aan te gaan. U ook? Kijk op jonglaan.nl
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Opzegging van lidmaatschap van de OVDD
kan slechts schriftelijk geschieden. Deze
dient ten minste een maand voor het einde
van het kalenderjaar ontvangen te zijn.

ondernemersvereniging

de Driehoek

Kennis in bedrijf

De Bolder 2
8251 KC Dronten
T 0321 318 318

Baarloseweg 6-I
8316 SE Marknesse
T 0527 20 33 55

Internet: www.vsomakelaars.nl
E-mail: info@vsomakelaars.nl
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“De tijd vliegt,
een jaar vol passie”
voorzitter OVDD

Het afgelopen jaar heb ik mensen mogen ontmoeten, spreken
en leren kennen. De diversiteit in onze achterban is immens.
Zij zijn het waar wij als bestuurders ons voor inzetten,
namelijk het behartigen van de belangen om als ondernemer
in de gemeente Dronten te kunnen ondernemen. Gaaf om te
constateren dat er groei in onze vereniging zit. We zijn de
op twee na grootste ondernemersvereniging in de provincie,
daar mogen we trots op zijn. En dat ben ik, na mijn eerste jaar
als voorzitter van de ondernemersvereniging De Driehoek!
Het is goed om de taal te spreken van de ondernemers, en
inmiddels de taal van de ambtenaren en beleidsmakers te
verstaan. Toch zit er hier en daar soms ruis op de lijn. Een jaar,
52 weken, 365 dagen, 8.760 uur en 525.600 seconden. Dit
zijn puur cijfers op een rij. Als ondernemer ben je bezig met
cijfers, omzet, begroting, winst- en verliesrekeningen, marges,
prognoses, belastingaangiften; uren die nodig zijn om als
zelfstandige je bedrijf te kunnen leiden. Achter al deze cijfers
zitten mensen die dag in dag uit bezig zijn met het mooiste
wat er is, namelijk je passie middels bevlogenheid te kunnen
vormgeven. Dat is wat hen drijft.
Als ondernemers voelen we ons verantwoordelijk voor
participatie binnen het lokale bedrijfsleven. We gunnen mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt een plaats binnen ons
bedrijf, daarover denken we mee en daar spannen we ons voor
in. Het bedrijfsleven is geïnteresseerd in de cijfers achter de
plannen voor de participatiewet. Ondernemers zijn kritisch wat
het kost om mensen te begeleiden naar een baan en wat het
ons als samenleving oplevert. Kortom, ondernemers vragen
om transparantie en concrete cijfers. Plannen en initiatieven
dienen meetbaar, smart, inzichtelijk en toetsbaar te zijn.
Heeft de gemeente als belangrijke opdrachtgever de intentie het
lokale bedrijfsleven opdrachten te gunnen? Hoe leg ik dan aan
mijn achterban uit dat er zonnepanelen op de gemeentewerf uit
het pittoreske molenrijke westen worden geplaatst? Worden
lokale ondernemers uitgenodigd in de aanbestedingsprocedure
voor bijvoorbeeld de nieuw te bouwen onderwijslocatie voor
het voorbereidend middelbaar onderwijs? Spreken over
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt is een, er naar handelen is

twee. Hebben de personen op beslissende posities een binding
met Dronten, voelen zij zich betrokken en verantwoordelijk voor
de samenleving van Dronten?
Hoe is het gesteld met de bereikbaarheid? Is Dronten een
gemeente waar je graag als ondernemer gevestigd wil zijn
of waar je je als potentiële ondernemer wilt vestigen? De
ontwikkelingen van de passage, de doorstroming via de
Hanzelijn naar het oosten, de ontwikkelingen van het vliegveld
voor Lelystad Airport, een verbinding naar de rest van de
wereld. Menig ondernemer maakt zich zorgen over de diverse
ontsluitingen. Ben ik als ondernemer na de realisatie van de
passage nog bereikbaar, vormen de rotondes een belemmering
voor het transport en worden we straks als Dronter ondernemers
gemeden met alle gevolgen van dien?
Waar we als ondernemers continu naar op zoek zijn, is het
in balans zijn. Ondernemers durven lef te tonen, door te
experimenteren, te pionieren. Positief blijven en doorzetten,
eigenschappen die in ondernemend Dronten terug te vinden zijn.
We ontmoeten ondernemers die leergierig zijn, nieuwsgierig en
positief proactief bereid zijn samen te werken. Maar vooral door
hun passie authentiek willen zijn en blijven, dat is wat Dronten
nodig heeft. Dat vragen we dus ook van onze gesprekspartners,
aan tafel zowel lokaal als regionaal. Lef tonen, pionieren en een
ondernemende mentaliteit in het opstellen van beleid, maar vooral
ook in de uitvoering ervan. Dat is waar we als OVDD ons sterk
voor maken, zodat we met elkaar het beste weten te bereiken
voor elkaar als ondernemers, voor onze medewerkers en voor
onze mooie gemeente. Zodat we de passievolle parel kunnen zijn
in de provincie Flevoland en de economische regio Zwolle.
Daar zetten we ons elke dag opnieuw voor in, dat kunnen we
niet alleen. Daar hebben we elkaar voor nodig. Ondernemen
doen we samen!
Met een ondernemende groet van uw voorzitter,

Hester

ondernemersvereniging

de Driehoek

Daarover praten zij
De zomerperiode is voor ons een tijd van enerzijds
genieten van het weer en de relatieve zakelijke
rust en anderzijds van het blijven inzetten voor
onze leden. Het eerste lukte tijdens het OVDD
Zomerfeest uitstekend. We waren blij met de
opkomst en het gezellige verloop van de avond.
Daarnaast houden we de ontwikkelingen rond
het Hanzekwartier, Roggebot en Lelystad Airport
nauwlettend in de gaten. En bereiden we weer
leuke activiteiten voor onze leden voor. Zo wordt er
in september een bijeenkomst georganiseerd voor
uitsluitend Swifterbanter ondernemers, maar ook
de Biddinghuizer ondernemers krijgen ook dit jaar
weer hun eigen lokale evenement.

MKB Doorstart roadshow
in De Meerpaal
Op donderdag 29 september is de MKB Doorstart roadshow
in De Meerpaal in Dronten. Iedereen die ondernemerschap
in Flevoland ter harte gaat, is hierbij van harte welkom.
Van 1 september t/m 6 oktober houdt MKB Doorstart een
roadshow in Flevoland. In elke Flevolandse gemeente vindt
een bijeenkomst plaats met inspirerende sprekers, met een
wisselend aanbod aan workshops en met één overkoepelend
thema: hoe kunnen we gezamenlijk zorgen dat we
ondernemerschap en daarmee werkgelegenheid in Flevoland
behouden?
De initiatiefnemers informeren graag over wat de Stichting
MKB Doorstart, die begin dit jaar is opgericht, kan doen voor
ondernemers en wat het Flevolandse MKB Doorstartfonds is.
Deelname is kosteloos.
U kunt zich voor de bijeenkomst in Dronten of een van de
andere bijeenkomsten aanmelden via www.mkbdoorstart.nl/
roadshow. Hier vindt u ook meer informatie over tijdstip, locatie
en verdere invulling van het programma.

Kleurrijk Stadscentrum Suydersee
Heerlijk die bloemenpracht in de Zuid-Europese
vakantielanden. Wegbermen, rotondes, dorpen en steden
staan vol met allerlei kleurrijke beplanting. De Fransen en
Italianen besteden veel aandacht om de bezoekers een goed
gevoel te geven. Volop sfeer en beleving.

• Total Wind BV
Dhr. S. de Lange

• Taivas Webconsulting
Dhr. J.G.M. Hemelaar

• JKC Jeroen Koster
Consultancy
Dhr. J. Koster

• VOC-Advies
Dhr. P. Rinkel

• R. Happel Admin.
Mevr. R.H.M. Happel

• ADFA
Dhr. M. Hermans
• Agrolander
Dhr. E.J. Goedegebuure

Ook winkeliersvereniging Suydersee onderkent dat pure
beplanting met kleur iets kan doen met de identiteit van ons
mooie stadshart. OVDD-lid ANNO2000 uit Dronten kreeg de
opdracht om hier een eerste aanzet voor te geven.
Afgelopen juli zijn zes aardappelkisten met beplanting geplaatst.
Dit als een karakteristieke knipoog naar het agrarische
landschap. Tijdens het winkelen zorgt deze beplanting voor een
zomerse vakantiesfeer.
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Op bezoek in ‘de woonkamer’
van Dronten

Bedrijfsbezoek Provinciehuis
Lelystad

Donderdag 22 mei was de OVDD te gast bij de Flevomeer
Bibliotheek. Het eerste deel van de avond bestond uit de
voorjaars-ALV met de begroting als belangrijkste onderwerp.
Dit jaar geen aftredende bestuursleden. Voorzitter Hester
Vroegop noemt dit zeer postief. Alle bestuursleden hebben
vanuit hun eigen invalshoek een goede rol. ‘We zijn een
mooi compleet team. Fijn dat we nog een tijdje door kunnen
samen’.

Op donderdag 12 juni
was Ondernemers Vereniging
De Driehoek te gast bij de provincie Flevoland. In het
provinciehuis zorgde gedeputeerde Bert Gijsberts voor een
bijzonder leuke, maar zeker ook informatieve avond.

Het tweede deel van de avond bestond uit een presentatie van
de Flevomeer bibliotheek. De boodschap: ‘Lezen is belangrijk!’
en ‘De bibliotheek ordent informatie’.
Flevomeer biedt cursussen voor bijvoorbeeld Ipad-gebruik.
De bibliotheek gaat samenwerken met de Meerpaal. Nieuw
wordt de gezamenlijke baliefunctie. Hierdoor wordt de entree
van de Meerpaal veranderd met een beter zichtbare opening
naar bibliotheek.
Er komt een leestafel met bar en podium voor bijvoorbeeld
bedrijfs- of productpresentaties. Ondernemers kunnen elkaar
hier ontmoeten.
Kortom, een ‘woonkamer’ voor de gemeente Dronten.

Na een warm welkom, de temperatuur was buitengewoon
zomers, in de Statenzaal, namen alle deelnemers plaats. De
plaatsen waar normaal gesproken de Statenleden zitten. De
gedeputeerde vertelde vol enthousiasme over het plezier en
de voldoening welke hij haalt uit het werken voor de provincie
Flevoland.
Na een stukje geschiedenis over Flevoland, van het droogvallen
van de polder tot de oprichting van de provincie Flevoland,
vertelde Gijsberts vol enthousiasme over het hier en het nu.
Alle onderwerpen uit zijn portefeuille kwamen, al dan niet
uitgebreid, aan de orde. De diversiteit is enorm te noemen;
onder andere vitaal platteland, de Oostvaardersplassen,
fauna en jachttoezicht, de metropool Amsterdam, maar ook
schaalsprong Almere.
Onderwerpen die onze leden extra aanspreken waren: de
uitbreiding van Lelystad Airport en de ‘superprovincie’. Waarbij
Gijsberts benadrukte zeker niet tegen de ‘superprovincie’ te
zijn, maar wel eerst een grondige visie van de minister verwacht.
Op dit moment ligt er geen gefundeerd plan aan ten grondslag.
Na het “officiële” gedeelte werden de aanwezigen uitgenodigd
voor een drankje op een terras midden in de stad. Een
geslaagde avond!

Foto Fred Docter FD2

De provincie Flevoland, dichtbij en toegankelijk!

NIEUW in Flevoland:
Handel & Wandel neemt afscheid
Vrouwenplatform Boost! lokaal sterk van redactielid Roelof Meester
Yuna Sky uit Biddinghuizen en Van der Marel Producties uit
Swifterbant krijgen enthousiaste reacties op hun nieuwste
initiatief: vrouwenplatform Boost!
Annemieke de Graaf en Carien van der Marel organiseerden
in het voorjaar van 2014 voor het eerst een workshopdag voor
vrouwelijke ondernemers uit Dronten over PR, Hoe presenteer
ik Mezelf en Slimme Acquisitie. Verrassende locatie was
kunstuitleen Aan de Amstel in Dronten. Na dit succes volgde
een identieke workshopdag in juni. Inmiddels is er belangstelling
uit Emmeloord en Zeewolde om ook daar workshopdagen
Boost! te organiseren met lokale ambassadeurs.
Leren en delen
Met het nieuwe platform willen de zakenvrouwen deelnemers
helpen om te groeien als ondernemer én te groeien als
mens. “Juist het leren, delen, verbinden en inspireren, voert
bij Boost de boventoon. En dat daar sales uit komt is alleen
maar mooi meegenomen,” vult Carien aan. “Boost is exclusief
voor vrouwen, omdat we hebben gemerkt dat juist vrouwen
openstaan voor nieuwe inzichten en adviezen van anderen.”
Op de agenda
De jaarlijkse activiteiten bestaan uit twee workshopdagen
met aansluitend de Terug-Kom-Borrel voor eerdere Boostdeelnemers. “Daarnaast houden we twee keer per jaar Bodega
Boost. Dit is een open avond voor alle ondernemende vrouwen
uit Flevoland. Wij zorgen voor een interessante Flevolandse
zakenvrouw die haar verhaal komt vertellen, een interactieve
sessie en een netwerkmoment.
De eerste Bodega Boost is op 11 september om 19.30 uur bij
THUIS lunch & living in Dronten. Entree is € 17,50, inclusief vier
consumpties en een goed gevulde goodiebag. De volgende
workshopdag met als thema Boost in Balans is op maandag
17 november.”
Info en aanmelden
Meer info of deelnemen? Stuur een e-mail naar
info@yunasky.nl. Daar vraag je ook het gratis e-book Boost!
aan.

De redactie van Handel & Wandel moet
het blad voortaan samenstellen
zonder redactielid Roelof Meester
(Meester & de Lange Verzekeringen /
POOK).
“Roelof
was
sinds
mensenheugenis
één
van
de
enthousiaste redactieleden van ons
verenigingsmagazine,” aldus Trudy
Stoker, “maar het ontbrak hem aan tijd.
Jammer, maar tegelijk ook begrijpelijk”.
In het Swifterbantse is Meester een bekend gezicht. Als
voorzitter van Kringloopwinkel POOK, maar nu ook als drijvende
kracht achter de realisatie van het Multi Functionele Centrum in
Swifterbant. Meester: “Dit gebouw is een must voor het dorp,
maar voorlopig is er nog geen schop de grond in gegaan en
moet er dus nog veel, zo niet heel veel, gebeuren. Er gaat heel
veel vergadertijd in de voorbereidingen zitten, en aangezien ik
me voor de volle 100% in wil zetten, moet ik keuzes maken.
Daarnaast ben ik sinds kort ook opa en ook dat kost tijd. Al is
het geweldig!”
Trudy Stoker, verenigingsmanager van OVDD en tevens lange
tijd redactielid samen met Meester, waardeerde hem vooral
ook om zijn input. “Met zijn input over het bedrijfsleven, en
überhaupt over het reilen en zeilen in Swifterbant, wist Roelof
ons altijd scherp te houden”, vertelt Stoker. “Roelof wist
vaak van de hoed en de rand, en daar waar hij tijdens een
redactievergadering nog geen duidelijkheid kon geven, zorgde
hij ervoor dat binnen een paar dagen duidelijk was wat we wel
of juist niet konden schrijven.”
De redactie vindt het jammer dat Meester de commissie
verlaat, maar is blij hem nog regelmatig te kunnen ontmoeten
bij activiteiten. Roelof Meester wordt in de redactiecommissie
vervangen door Carien van der Marel, eveneens uit Swifterbant.
Voor het komende jaar ligt er een bestemmingsplanwijziging
klaar, wellicht ook voor u interessant? Dus wilt u betrokken
zijn, of juist meer betrokken worden bij deze ontwikkelingen?
Stuurt u dan een mailtje naar info@ovdd.nl. Wij nemen uw
gegevens graag op in onze bestanden en zullen u betrekken bij
de ontwikkeling van dit gebied.
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Onderneming van het jaar “GAVI”
kiest voor “Thuis aan de Vaart”
Terwijl er op het plein aan de Rede voorzichtig de
voorbereidingen voor de Meerpaaldagen zichtbaar werden,
kwamen wethouder Peter van Bergen en OVDD-bestuurder
Sieberen Sybesma begin augustus al vroeg naar de
“Onderneming van het jaar”, GAVI wijnkopers in Dronten.
De reden voor beide heren om hier langs te gaan was een
feestelijke: de overhandiging van een cheque. Tijdens het
nieuwjaarsfeest van de OVDD in januari werd GAVI uitgeroepen
tot “Onderneming van het jaar”. Eén van de prijzen die zij daar
in ontvangst mocht nemen was een cheque van de gemeente
Dronten van € 1.000,--, te besteden aan een goed doel in onze
gemeente. Marco en Jonquille Schepel van GAVI Wijnkopers
hebben als goed doel “Thuis aan de vaart” gekozen. Een
prachtig, nieuw complex wat op dit moment gebouwd wordt aan
de vaart in Dronten. Een warm thuis voor jong gehandicapten.
Het initiatief komt voort uit de ouders van een aantal, soms

meervoudig, gehandicapte kinderen uit de gemeente Dronten.
Monique de Bree nam namens de stichting de cheque in
ontvangst.
“De keuze was snel gemaakt”, aldus Jonquille, “zeker als je de
link met het ondernemerschap wilt zoeken, is dit een voorbeeld
uit een boekje.” Monique en haar man Martin hadden al jaren
de wens om voor hun kinderen een dergelijke woonsituatie te
vinden. Toen dat niet lukte hebben ze, samen met meerdere
ouders, ervoor gezorgd dat zij zelf in onze gemeente een
dergelijk wooncomplex krijgen. “ Als je echt iets wilt bereiken,
dan lukt je dat”, aldus Monique.
Monique geeft nadrukkelijk aan dat het geld wat aan deze
cheque verbonden is, gebruikt zal worden voor de inrichting van
de tuin: “Een grote wens is een mooie schommel in de tuin. De
stichting zorgt voor de extra dingetjes die niet in zorgpakketten
thuishoren. Voor het wonen en de zorg, daar zijn anderen voor
verantwoordelijk. Wij zorgen voor de kers op de taart”, aldus
Monique de Bree.

Waar grond is,
is toekomst!
Gespecialiseerd in:
- Aan- en verkoop landbouwbedrijven en woonerven
- Bedrijfovernames en taxaties
- Verkavelingsprojecten
- Quota en toeslagrechten
- Onteigeningszaken
Bel voor een vrijblijvende waardebepaling of afspraak
of kijk op onze website www.leyten-vdlinde.nl

Kantoor
M. van Arendonk: 06 - 51296305
D. van der Linde: 06 - 53544311

0321 - 388790
J. Bentum : 06 - 23254886
W. de Bekker: 06 - 30314739

De Oude IJssel 11A 8253PV Dronten
E-mail: info@leyten-vdlinde.nl

Meer DaN
groeN alleeN

interieurbeplanting | duurzaam onkruidbeheer | binnentuinen
onderhoudsconcepten | haal meer uit een daktuin | budgetbewaking
integrale terreininrichting | creatief groenontwerp | tuin als visitekaartje

vrij spel voor de beleving

Donkergroen Dronten De Linge 30 - Postbus 184 - 8250 AD Dronten
T (0321) 31 45 40 - info.dronten@donkergroen.nl - www.donkergroen.nl
Kijk voor onze locaties in Nederland en België op www.donkergroen.nl
en www.donkergroenbelgie.be
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4e dinsdag
De vierde dinsdag van september
De bijeenkomst waarin we voorzichtig terugblikken op
Prinsjesdag en de bijbehorende Miljoenennota. Deze keer
bent u van harte welkom in het Educatief Centrum in
Biddinghuizen (www.ecbh.nl). De hoofdspreker van deze
avond is Charles Groenhuijsen, journalist, presentator en
programmamaker.
Charles begon zijn carrière als redacteur bij het ANP en de
Volkskrant. In 1983 stapte hij over naar de NOS. Daar was hij
aanvankelijk algemeen verslaggever. In 1986 vertrok hij naar de
Verenigde Staten waar hij Amerika-correspondent werd voor
het NOS Journaal.
In 1989 kwam hij terug en werkte als presentator en
programmamaker voor NOS-Laat en NOVA. In 1996 werd
hij opnieuw Amerika-correspondent. Opnieuw voor het NOS
Journaal en daarnaast ook voor NOVA, Vrij Nederland en het
blad Intermediair.
Bij WNL presenteert Charles om de week ‘WNL Op Zondag’.
Voor dit evenement geldt dat u zich kunt aanmelden op onze
website: www.ovvd.nl, bij de agenda.

10 september Golfdag
Op 10 september organiseren wij onze traditionele golfdag.
De locatie is deze keer Dorhout Mees. U kunt zich aanmelden
via onze website. Ook voor leden zonder een GVB is het
mogelijk zich aan te melden voor dit actieve evenement; voor
hen organiseren wij een leuke clinic.

reserveer alvast in uw agenda:

• 2 oktober - Businessborrel - De Klink
• 6 november - Businessborrel - De Rede
• 4 december - Businessborrel - Shortgolf

Anno Kuindersma
Anno Kuindersma is sinds 2012 bestuurslid binnen de OVDD.
Naast algemeen bestuurslid houdt hij zich vooral bezig met
communicatie, infrastructuur en Ruimtelijke Ordening. Anno:
“Ik heb een HBO-studie ruimtelijke planning afgerond, dus
die link was snel gemaakt.” Anno heeft zich in 2012 zelf
aangemeld voor de bestuursfunctie: “Ja, ik wil graag wat
doen voor een ander. Ik volg de ontwikkelingen in deze regio
altijd op de voet. Op dit moment is vooral ‘knelpunt Roggebot’
zeer actueel, maar daarnaast ben ik ook veel in gesprek met
VNO-NCW, transportorganisaties en belangenverenigingen.
Lid zijn van dit bestuur zorgt ervoor dat ik kan meepraten,
meedenken en een klein beetje invloed kan hebben op de
ontwikkelingen in deze regio.”
In 2001 startte Anno zijn eigen bedrijf. Toen nog woonachtig
in Utrecht, begon hij met Anno 2000. “We houden ons
bezig met het gehele proces van tuinontwerp tot tuinaanleg
en -onderhoud. Dit doen we voor particulieren, maar ook
voor bedrijven en overheidsinstellingen.” Als snel merkte
Anno dat het centrum van Utrecht niet ideaal was voor zijn
onderneming: “In 2001 verhuisden we naar Biddinghuizen.
De omgeving deed me denken aan mijn jeugdjaren. Ik ben
opgegroeid in Dokkum en de kleigronden net boven Dokkum
trokken mij altijd al. De omgeving rondom Biddinghuizen heeft
daar wel wat van weg”, aldus Anno.
Inmiddels heeft Anno 2000 Tuinen drie personeelsleden en
is het gezin Kuindersma verhuisd naar Dronten: “Samen met
mijn vrouw en drie kinderen woon ik nu in Dronten-West en
kijken we uit over de akkers richting Swifterbant.”
Anno is nu 10 jaar lid van de ondernemingsvereniging en
samen met een aantal andere leden vond hij het tijd om te
brainstormen over de toekomst: “We hebben een soort van
werkgroep opgericht. Hierin bespreken we hoe we in de
komende jaren de OVDD willen profileren. Communicatie is
hierin het sleutelwoord. En communiceren doe je niet alleen
door dingen te zeggen maar juist door je te laten zien en dingen
te organiseren die aansluiten bij de visie die je wil uitdragen.”
Anno is helemaal in zijn element als hij dit soort dingen mag
doen: “Ik vind het geweldig als ik ergens een positieve
bijdrage aan kan leveren. Hier haal ik mijn inspiratie uit en
hoop ik ook andere te inspireren. Op dat soort momenten
heb ik niet alleen een bedrijf en een gezin, maar ben ik ook
trotse inwoner van Dronten.” •

info@wb-advocaten.nl

Wij lopen wél warm
voor uw administratie
regelt het

www.excent.nl
Het Spaarne 39-41 8253 PE Dronten T 0321 33 37 32 info@excent.nl
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“Ondernemerschap en
economische ontwikkeling”
RUNWAY 2

OPPORTUNITIES
Op vrijdag 3 oktober organiseren Bedrijfskring Lelystad en
Amsterdam Lelystad Airport, samen met zeven regionale
bedrijfskringen en VNO-NCW Flevoland, de eerste
bijeenkomst voor ondernemers over de betekenis van de
toekomstige uitbreiding van de luchthaven bij Lelystad.
De uitbreiding betekent een belangrijke economische
impuls voor het gebied binnen een straal van circa 70
km rondom Lelystad. Een luchthaven heeft economische
aantrekkingskracht op meer activiteiten dan alleen de
voorgenomen passagiers
vluchten. Inmiddels hebben zich
al nieuwe bedrijven op de luchthaven gevestigd en worden
nieuwe samenwerkingen aangegaan, zowel lokaal, regionaal
als zelfs al internationaal.
Tijdens Runway 2 Opportunities (R2O) worden reeds
gevestigde bedrijven aan het woord gelaten en worden cases
van vergelijkbare luchthavenregio’s gedeeld.

De cijfers over de verwachte werkgelegenheid zijn al
gepresenteerd in de pers. Die werkgelegenheid is een gevolg
van economische ontwikkeling die alleen door ondernemers kan
worden gerealiseerd. Nieuwe initiatieven, samen optrekken en
ondernemerschap zijn volgens de organisatie essentieel voor
het succes van Amsterdam Lelystad Airport als katalysator
van de regionale economie. Jack Schoone: “Tijdens het
evenement wordt u als ondernemer uitgedaagd te komen tot:
nieuwe initiatieven, ideeën en eventueel al het vormen van
samenwerking met andere ondernemers. Een aantal ‘keynote
speakers’ zullen u inspireren tot nieuwe initiatieven.”
Het volledige programma voor Runway 2 Opportunities staat
op de website van de OVDD. R2O wordt mogelijk gemaakt
door de samenwerking van de Bedrijfskringen: Zeewolde,
OVDD, Urk, NOP, Almere, Harderwijk, Nunspeet en VNONCW Flevoland en is een initiatief van Bedrijfskring Lelystad en
Amsterdam Lelystad Airport.

Marco Lokhorst (mede-eigenaar) en Evert de Graaf (vestigingsleider) zijn
mede het gezicht van de Jong & Laan in Dronten. Marco begon al in 1986 en
Evert liep voor het eerst het kantoor aan de Rede binnen in 1998. Beiden zijn
goede bekenden in het Drontense en hebben menig ondernemer voorzien van
financieel advies. Aan de vooravond van Prinsjesdag doen ze daar allebei nog
een schepje bovenop.

“De overheid zal
ondernemerschap nog
meer gaan stimuleren”
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Marco: “We vinden het heel belangrijk
om ondernemers te helpen een maximaal
rendement te halen uit hun onderneming. Wij
kennen de markt en onze klanten. Onze lokale
betrokkenheid is ook één van de redenen dat
de Jong & Laan vanaf het allereerste begin
lid is van de OVDD. We hebben een grote
binding met Dronten, zijn maatschappelijk
betrokken via sponsoring van sportclubs en
bijvoorbeeld de Meerpaaldagen. Lid zijn van
de ondernemersvereniging is voor ons dus
een vanzelfsprekendheid.”
PRINSJESDAG
De passie en het enthousiasme spat van de
gezichten als beide heren hun verhaal doen.
“Met onze adviezen helpen we onze klanten
vaak net dat stapje verder.” Met Prinsjesdag
in zicht en de plannen die dan worden
gepresenteerd, ontstaan er meestal veel vragen
bij ondernemers. “Prinsjesdag zorgt toch vaak
voor verrassingen”, aldus Marco.” Zo werd
bijvoorbeeld vorig jaar op de derde dinsdag in
september bekend gemaakt dat in dat jaar 3%
korting werd gegeven op dividenduitkeringen.
Maar toen was al wel twee derde van het jaar
om en veel bedrijven hadden al uitgekeerd. Die
konden dus simpelweg niet meer profiteren
van die regeling. Dat is natuurlijk zonde. We
adviseren daarom ook altijd om dit soort
maatregelen uit te stellen tot november/
december. Dan weten we alle wijzingen voor
het nieuwe jaar en kun je als ondernemer kiezen
onder welke voorwaarden je wilt handelen. Nog
een voorbeeld: de werkkostenregeling. Die
staat al jaren ter discussie, maar het lijkt erop
dat hij nu toch echt definitief wordt ingevoerd.
Daar moet je dus nu al rekening mee houden.”
Dit jaar lijkt de overheid vooral goed nieuws te
hebben voor ondernemend Dronten, althans
dat is de verwachting van Evert en Marco: “Wij
denken dat de overheid ondernemerschap nog
meer gaat stimuleren. Ze willen mensen uit de
WW halen en ook door de bezuinigingen in
de zorg en passend onderwijs zullen steeds
meer mensen uit die sectoren kiezen voor
een loopbaan als zelfstandig ondernemer.
Wij verwachten dat op Prinsjesdag bekend
wordt gemaakt dat er nog meer geld en

ondersteuning zal komen om die stap te
kunnen zetten. En dat is goed nieuws voor de
ondernemers in Dronten, want wij voelen hier
nog altijd die pioniersgedachten. Drontenaren
zijn ondernemende mensen. We hopen vanuit
die gedachten veel nieuwe ondernemers te
mogen verwelkomen.”
FAMILIE- EN INTERNATIONAAL ADVISEUR
Accountancy is één van de belangrijkste
activiteiten van de Jong & Laan. Maar de
organisatie doet meer. Ze ondersteunen
ondernemers op het gebied van belastingen,
personeel & salaris, corporate finance,
detachering, bedrijfsadvisering subsidie- en
pensioenadvies. De klantenkring loopt uiteen
van ZZP’ers tot grote bedrijven. “Wij zijn in deze
regio één van de kantoren die een vergunning
hebben van de AFM (de Autoriteit Financiële
Markten) om controles op de jaarrekeningen
uit te mogen voeren. De afgelopen jaren is
accountancy onder een vergrootglas komen
te liggen en de AFM is daarom erg streng in
het toekennen van deze vergunning. De Jong &
Laan heeft deze erkenning direct gekregen en
daar zijn we trots op”, aldus Marco Lokhorst.
“Voor ons betekent dit niet alleen dat onze
basisdienstverlening goed is, maar het geeft ook
de mogelijkheid ons nog verder te specialiseren
en het volledig ontzorgen van onze klanten
verder uit te diepen. We zijn daarom onlangs
begonnen met Masterclasses met familieadviseurs”, zo vertelt Evert ons. “Dit omdat
we steeds vaker geconfronteerd werden met
situaties waarin een bedrijfseigenaar een aantal
kinderen heeft, maar van wie er slechts 1 of
2 de ambitie én het talent hebben om de zaak
over te nemen. Ouders zijn dan vaak geneigd
om alle kinderen toch evenveel zeggenschap
over het bedrijf te geven. Wij adviseren
ondernemers hoe ze hier goed mee om kunnen
gaan zodat alle partijen uiteindelijk tevreden
zijn.” En diezelfde adviseursrol hebben we
tegenwoordig ook als internationaal adviseur.
Steeds meer bedrijven, ook in Dronten, werken
over de grens en krijgen daar te maken met
specifieke (belasting)regels. Dankzij onze brede
basis kunnen wij ook die bedrijven voorzien van
goed advies”, zo besluit Evert. •

Specialisme
De Jong & Laan maakt
naam vanwege de branchespecifieke kennis binnen
het kantoor. Marco geeft
dit element aan als één
van de redenen voor het
succes van de Jong & Laan:
“Ondernemers praten graag
met mensen die hun
vakgebied kennen, daarin
actief zijn en dezelfde taal
spreken.” Ook Evert merkt
dat de expertise van
de medewerkers wordt
gewaardeerd.
“Onze dienstverlening
is laagdrempelig, maar
tegelijkertijd hebben we
met onze klanten ook een
vertrouwensrelatie.”
De Jong & Laan heeft in
totaal 26 vestigingen in
Nederland. Marco: “Op
dit moment werken we in
Dronten met een team van
25 enthousiaste mensen.
Een mooi en divers
gezelschap waar we heel
trots op zijn.”

A sbestsanering
tot Z onne-energie

van

De Dieze 26-28 Dronten
www.flevoict.nl T 0321 386 230

“Flevo Office 4.1,
het nieuwe werken!”

r!
Bereik mee

Cultuur

www.SOLENTUS.nl

Beleef De Meerpaal
... Theater
... Bioscoop
... Evenementen
... Concerten
... Congressen
... CKV

... Welzijn
... Jongerenwerk
... Recreatie
... Kinderfeestjes
... Jubilea
... méér

Ook op zakelijk gebied kunt u van
alles in De Meerpaal beleven.
Vragen? Neem gerust contact op
met Laura Lustig (salesmanager),
0321 388 768. Wij helpen u graag!

www.meerpaal.nl
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“Hoosbui”

Het was tot een uur geleden een zonnige dag vandaag, maar
ineens valt de regen met bakken uit de lucht. “De gevolgen
van orkaan Bertha”, koppen de kranten. Het schijnt vooral
in Oost-Nederland flink tekeer te gaan. Jammer voor wie nu
op de Wisentcamping staat, schiet er meteen door me heen.
Ik kan me nog herinneren hoe wij met ons gezin er voor het
eerst op uit trokken in eigen land. De mensen om ons heen
verklaarden ons voor gek, want je wilde toch zongarantie?
We hoorden het aan en glimlachten bij die opmerkingen.
Want wij hadden ook wel door dat we in een tijd leefden
waarin je met je gedrag toch vooral andere mensen scheen
te moeten volgen. Die tweede auto, dat koophuis, met zeven
keer je inkomen je huis financieren, het kon niet op. Het
moest dus gewoon gebeuren want, tja, anderen deden het
ook. En iedereen wilde toch het beste verhaal tijdens de
eerstvolgende verjaardag?
Wij niet. Wij waren eigenwijs en gingen gewoon met de oude
Kip-caravan van mijn ouders in eigen land op een camping
staan. Vrijheid hoeft niet veel te kosten, vonden wij altijd,
en het ging er toch om dat je even weg was van alle sleur.
Dan maakt het niet zoveel uit waar je zit en nieuwe dingen
kun je overal vinden. Met een uur waren we op de plaats van
bestemming en het bleek een alleraardigste camping. Het
werd een fantastische week, met fietstochten en wandelingen
overdag en gesprekken bij kaarslicht in de avond. Prima weer
ook. Niet te warm en die ene dag dat het regende bleef onze
tijdelijke slaapplaats keurig droog. Goed, het regende die
dag wel stevig en verderop zagen we een man en een vrouw
worstelen met hun versleten voortent. Alles was natgeregend
en aan het gezicht van de vrouw was te zien dat de vakantie
wat haar betreft ten einde was. Het had zoveel makkelijker
gekund, bedacht ik me. Als ze op tijd hun spullen hadden
geïnventariseerd. De uitdrukking “Je moet het dak repareren
als de zon schijnt” schoot door me heen. Maar daar hadden
ze nu niets meer aan. Teleurgesteld zagen we die mensen
de camping anderhalf uur later verlaten. Terug naar huis met
een “volgend jaar naar Frankrijk” gezicht. Zulke ongelukkigen
zullen nu vast ook op de Wisentcamping staan.

Bij bedrijven, zo heb ik gemerkt, begint de zomer al in april
en duurt deze tot september. Want vanaf april krijg ik bij het
maken van afspraken al te maken met “collega’s” die er niet
zijn vanwege vakantie. En voor je het weet krijg je te horen
dat iets over de vakantie heen getild wordt. In de praktijk
betekent dit dat er in september of oktober weer eens gepraat
kan worden. Voor mij dus zaak om vóór mei al voldoende werk
binnen te krijgen om die ‘zomer-van-een-half-jaar’ te kunnen
overbruggen. Tegelijk is het qua belletjes een stuk rustiger dan
de rest van het jaar. In ieder geval in de zakelijke dienstverlening.
Zelf probeer ik deze tijd zo nuttig mogelijk te besteden, onder
andere door mijn denkbeeldige dak te repareren nu de zon
schijnt. Het gaat prima met mijn bedrijf, maar juist nu moet ik
hierop scherp blijven.
Goede voornemens die rond de jaarwisseling en evaluatie van
2013 zijn gemaakt: hoeveel is daar nog van over? Wordt het
misschien juist nu tijd om de website weer eens te verversen?
Hoe staat het met mijn omzet? Denk ik aan het eind van het jaar
alle doelstellingen te halen en kan ik hier nog iets aan bijsturen?
Ik wil immers niet bij de eerste de beste hoosbui al mijn caravan
in moeten pakken en naar huis rijden. Met een “volgend jaar
weer werken voor een baas” gezicht.
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Het Zomerfeest
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“VSO voorstander
Hi-Tech agrarisch
kenniscentrum”

21

bedrijf

Het makelaarskantoor bestaat dit jaar
exact 25 jaar. VSO makelaars & taxateurs
in Dronten is een inmiddels meer dan een
bedrijf, het is een begrip in deze gemeente.
Uiteraard bekend om hun kennis en kunde
in de branche, maar ook zeker vanwege
de maatschappelijke betrokkenheid en het
enthousiasme voor het vak.
Mark Onderdijk en Johan Zandbergen vormen
al jaren het dragende duo van VSO. Het
kantoor is in de afgelopen jaren behoorlijk
gegroeid en momenteel worden Mark en Johan
op dagelijkse basis ondersteund door ongeveer
10 vaste medewerkers: “We hebben een zeer
vakkundig en leuk team, waarmee we al onze
klanten goed kunnen bedienen”, aldus Mark.
“We begonnen ooit vanuit een agrarische
gedachte maar inmiddels hebben we drie
specialiteiten: Bedrijfshuisvesting, Vrijstaand
Wonen en uiteraard nog steeds agrarisch
onroerend goed en landerijen.”
WEINIG LAST VAN CRISIS
Het is ook vanwege de agrarische inslag dat
het kantoor de afgelopen jaren nauwelijks last
heeft gehad van de crisis op de woningmarkt:
“Agrarisch gezien was er geen sprake van
een crisis, het waren juist heel goede jaren
voor ons”, aldus Johan. “In het algemeen gold
dat de Nederlandse woningmarkt behoorlijk
opgepompt was en daarom was een terugval
bijna onvermijdelijk geworden. Je merkt nu
vooral in de grote steden en bij de verkoop van
goedkopere woningen een duidelijk herstel.
Voor Dronten betekent dit dat er juist nu grote
kansen liggen, want bij economische herstel
is er altijd een beweging van west naar oost.
Het westen (Amsterdam, red.) gaat nu als een
trein en Dronten zal spoedig volgen.”, voegt
Johan daar aan toe. De rampverkopen zijn
sowieso weg en op een verjaardag vertellen ze
weer trots dat ze makelaar zijn. “De afgelopen
tijd was de reactie vooral “oh, wat zielig” als
ik vertelde dat ik makelaar ben. Die tijd is nu
echt voorbij”, zo stelt Mark. “Er zit een zeer
positieve periode aan te komen, met zeer veel
mooie kansen. De komst van het vliegveld gaat
voor Dronten erg belangrijk zijn. We merken
nu al dat er vanwege het economisch herstel

veel meer belangstelling is voor bedrijfspanden
en dat zal na de komst van het vliegveld alleen
maar toenemen. Wie op tijd daarop inspeelt kan
nog relatief goedkoop instappen.”
BOUWEN AAN EIGEN IDENTITEIT
Zowel Mark als Johan zijn echte Drontenaren.
Beiden wonen al vele jaren in ons dorp en zijn
trots op wat er in de afgelopen jaren al is bereikt
door iedereen in Dronten: “Maar wij denken
dat er nog meer kansen liggen. Niet alleen
het vliegveld, maar ook het prachtige gebied
waarin we zitten kan nog meer worden benut.
Het herstel van de woningmarkt is hiervoor een
uitgelezen moment.”
“Er is heel veel bereikt in de afgelopen tientallen
jaren. Er was eerst bijna niets en nu hebben we
een prachtig dorp met een mooi centrum en
er is zelfs een treinstation. Het is nu zaak om
de mensen aan Dronten te binden, zowel de
inwoners zelf onder het motto “hou de jeugd
hier” als mensen en bedrijven van buitenaf. Om
dat te bereiken is een eigen identiteit nodig,
een duidelijk uithangbord. Wij denken dat een
Agrarisch Kenniscentrum erg goed zou zijn
in die ontwikkeling. Dronten bezit ontzettend
veel kennis op het gebied van landbouw. Als
we dat uitdragen en naar buiten ons profileren
als ‘kenniscentrum’, biedt dat enorm veel
mogelijkheden. Juist nu de crisis ten einde
is, wordt het tijd om te gaan zaaien”, maakt
Mark een toepasselijke vergelijking. “Mensen
zullen misschien denken dat wij dit alleen maar
zeggen omdat we een agrarische afdeling
hebben. Dit is absoluut niet zo, want onze naam
als makelaarskantoor staat al als een huis. We
zeggen dit omdat we Drontenaren in hart en
nieren zijn en ons oprecht betrokken voelen
bij deze mooie gemeente.” Johan sluit zich
volledig aan bij de woorden van Mark en voegt
daaraan toe: “Er is een economische drager
nodig om de kansen voor Dronten volledig te
benutten. Er is hier zoveel kennis aanwezig, dat
daar wereldwijd gebruik van wordt gemaakt.
Waarom zouden we dat niet nog meer gaan
uitdragen? Daar mogen we best een beetje
trots op zijn.” •

Anticiperen op nieuwe
rol van Flevoland
VSO ziet de toekomst
rooskleurig
tegemoet.
Dronten zal verder groeien
en de agrarische sector zal
nog belangrijker worden.
Gecombineerd met bestaande sterkhouders als
toerisme maakt van Dronten
een ideale plek voor nieuwe
plannen: “Flevoland wordt
in de toekomst nog
belangrijker. Als achterland
van de Randstad en als
plek waar dingen relatief
goedkoop te realiseren zijn.
VSO kan daarin een belangrijke rol spelen, want een
goede financiële onderbouwing blijft het allerbelangrijkste”, aldus Johan
Zandbergen.
“VSO is voorstander van
een
Hi-Tech
agrarisch
kenniscentrum. We willen
daarover graag in gesprek
met de gemeente en bijvoorbeeld CAH Vilentum.
Nu anticiperen op de stijgende economie betekent
straks oogsten en daarmee
Dronten echt op de kaart
zetten”, zo besluit Mark
Onderdijk.

Golfacademie Flevoland-Adv-H&W (05-2014).pdf
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54 redenen voor succesvol netwerken
met collega’s of relaties.
Golfacademie Flevoland maakt zakelijk
golfen voor iedereen toegankelijk en
betaalbaar. Op een ongedwongen manier
leren wij u en uw relaties/collega’s de
fijne kneepjes van het golfvak. In slechts
twee dagen heeft u op die manier uw GVB.
Met dit golfvaardigheidsbewijs heeft u
een officieel NGF erkende handicap 54.
Hiermee kunt u op diverse banen in
Nederland naar hartelust netwerken!

Tip!

“ Golfen is de meest ideale sport om te netwerken!
Op de golfbaan worden contacten gelegd en deals op
een persoonlijke en ontspannen manier beklonken.”

Wist u dat u bij Golfacademie Flevoland ook op het juiste adres bent voor:
• Golf opfriscursussen voor gevorderden
• Zakelijke evenementen (i.s.m. Shortgolf Swifterbant)
• Zakelijke golfclinics (ideaal voor relatiedagen of personeelsuitjes)
• Golfreizen (voor intensief netwerken)

Geïnteresseerd?
Meer informatie aanvragen of inschrijven voor onze zakelijke cursus kan via
info@golfacademieflevoland.nl of via onze website www.golfacademieflevoland.nl/zakelijk
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“Knelpunt Roggebot is
			 echt een groot probleem”
HUIB VAN VLIET
ROGGEBOT

De Rijksoverheid heeft het aanpakken van ‘knelpunt
Roggebot’ voorlopig uitgesteld. Bezuinigingen zorgen ervoor
dat er andere prioriteiten zijn gesteld door diezelfde centrale
overheid. De voorgenomen aanpassingen bij Roggebot zijn
gesneuveld en dus lijkt het erop dat Drontenaren die van
en naar Kampen rijden voorlopig nog last houden van flinke
vertraging op dat deel van het traject. Of toch niet?!
Het Flevolandse Statenlid Huib van Vliet is binnen zijn functie
verantwoordelijk voor ‘verkeer & vervoer’ en hij zet de deur
nog op een kier als het gaat om een versnelde aanpak van
het probleem: “De provincies zijn nu in samenwerking met
de gemeente Dronten, Kampen en Rijkswaterstaat bezig met
een verkenning naar de verkeerstechnische oplossingen voor
het knelpunt. Als die verkenning is afgerond kunnen we gaan
kijken wat de mogelijkheden zijn.” Er wordt daarbij, volgens
Van Vliet, vooral gedacht aan tijdelijke oplossingen: “Als
de echte maatregelen om financiële redenen uitblijven dan
zou het verplaatsen van de rotonde een optie kunnen zijn.
Hierover hebben we al met de betrokken partijen gesproken.
Ook het niet openen van de brug tijdens de spitsuren is een
mogelijkheid. Het zijn natuurlijk allemaal ‘noodverbanden’ en
geen van deze maatregelen zullen het probleem verhelpen,
maar wellicht wel verminderen”, aldus Van Vliet.
Oostkant van Flevoland wordt in Den Haag vaak ‘vergeten’
Het schrappen van ‘Roggebot’ uit het prioriteitenlijstje van het
kabinet staat niet op zichzelf. Almere vraagt veel aandacht
vanuit Den Haag en heeft die aandacht ook gekregen. De
verbreding van de A6, de aansluiting met de Randstad
verbeteren, ook via de A1 en A27. Allemaal zaken die voorrang
hebben gekregen. “En de oostkant wordt daarbij structureel
vergeten”, zo stelt Van Vliet. “Het budget per provincie is
omlaag gegaan en dus wordt er gekeken door het Rijk naar de
uitgaven per provincie. Als er veel geld naar Almere gaat, dan
worden er elders projecten geschrapt. Flevoland heeft dan
zogezegd zijn deel al gehad, zo redeneert men.”
De Gooiseweg is hiervan een goed voorbeeld. Al jaren wordt
er gevraagd om verbreding van deze weg en momenteel
wordt dat ook daadwerkelijk uitgevoerd. Knelpunt Roggebot
is onderdeel van de A tot Z (Alkmaar – Zwolle, red.) verbinding

en wordt vrij makkelijk overboord gegooid, zo lijkt het. Van Vliet:
“Wij hebben helaas geen invloed op de Rijksagenda, maar het
moge duidelijk zijn dat de problematiek rondom Roggebot echt
aandacht verdient. We nemen regelmatig Tweede Kamerleden
mee naar de plek en dan erkennen ze ook dat het een serieus
probleem is, maar het gaat altijd om geld. Ook hier.

Oplossen van het probleem kost al gauw enkele tientallen
miljoenen. En dat geld is er gewoonweg niet. Als straks
vliegveld Lelystad gaat uitbreiden worden de problemen alleen
maar groter, dus er moet nu echt iets gebeuren. Hopelijk is
de conclusie van de ‘verkenning’, die de betrokken provincies
nu doen, dat Flevoland en Overijssel een voorfinanciering
willen doen. In dat geval kunnen we vrij snel beginnen met
het oplossen van het knelpunt. Maar dan hebben we wel een
keiharde toezegging vanuit het Rijk nodig dat we die investering
terugkrijgen.”
Dit najaar zal tijdens de presentatie van de ‘verkenning’
meer bekend worden over mogelijke tussenoplossingen voor
’Roggebot’. •

De Ondernemersacademie 10 juni jl. in De Meerpaal met
wethouder Piet Bleeker (l) en gastsprekers Pim van den Berg (m) en Asha Lalai (r).

SOCIAAL
ECONOMISCHE

Agenda
Workshops, actiedagen, businessdagen, symposia,
ontwikkeling foodlabel en de Ondernemersacademie.

ZOMER 2014

www.dronterland.nl

De thema’s van deze kerngroepen zijn:

Via de nieuwsbrief van de Sociaal Economische Agenda

Ondernemersacademie

worden activiteiten op de agenda gezet van de partners uit

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

de SEA-groepen en worden de resultaten gepubliceerd van
eerdere activiteiten. Met de uitvoering van de economische

Bedrijventerreinen

Visie ‘Koersen op Karakter’ zijn vijf SEA-groepen actief

Dynamiek in de Landbouw

om de relevante thema’s te borgen en initiatieven uit de

Wervingskracht

samenleving ruimte te geven.

KERNGROEP ONDERNEMERSACADEMIE
De kerngroep Ondernemersacademie stimuleert
kennisuitwisseling en geeft
antwoord op concrete vragen
die leven bij ondernemers. In het
kader van die kennisuitwisseling zijn
er al verschillende bijeenkomsten georganiseerd.
De meest recentelijke is de netwerkbijeenkomst van 10 juni, die
druk bezocht is door ruim 80 ondernemers. Straat-o-loog Pim
van den Berg vertelde meer over de invloed van het straatbeeld
op het winkelend publiek en Asha Lalai sprak over ‘Customer
Happiness’.
In september volgt er een workshop over ‘Social media’;
u kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar
ondernemersacademie@dronterland.nl.
Op 8 oktober wordt de volgende netwerkbijeenkomst georganiseerd met als thema: ‘Innovatieve samenwerking’.
Reserveer deze datum alvast in
uw agenda; u bent van harte
uitgenodigd!

SEPTEMBER

Workshop
‘Social media’

8 OKTOBER

Netwerk event
‘Innovatieve
samenwerking’

KERNGROEP
AANSLUITING ONDERWIJS ARBEIDSMARKT
De kerngroep Aansluiting
Onderwijs Arbeidsmarkt
stimuleert de samenwerking
tussen lokale en regionale partners uit onderwijs en bedrijfsleven.
De kerngroep kent 2 actieve werkgroepen.
1. WERKGROEP AANBOD BEROEPSONDERWIJS
De werkgroep onderzoekt samen met het Deltion College
uit Zwolle (MBO) de mogelijkheden voor een stagebureau
(Dronterland Academie). Het stagebureau wil drie afgestudeerde werkzoekende HBO-ers met een verschillende
achtergrond een onderzoeksopdracht uit laten voeren.
Deze HBO-ers ontvangen van het Deltion College voor hun
werkzaamheden een startersbeurs. Bij de uitvoering van
de onderzoeksopdracht worden zowel interne als externe
partners uit het bedrijfsleven en het onderwijs betrokken.
De verwachting is dat het onderzoek najaar 2014 start.
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2. WERKGROEP SAMENWERKING
ONDERWIJS ARBEIDSMARKT

KERNGROEP
BEDRIJVENTERREINEN

In januari en februari 2014 is voor de derde keer een
Beroepenmarkt On Tour gehouden. In totaal hebben 550 VMBO-, HAVO- en VWO- leerlingen en 41
ondernemers deelgenomen. De werkgroep zoekt nu
vanuit het bedrijfsleven ambassadeurs die samen
met het onderwijs mee willen denken over een
vervolg van de BOT. Ambassadeurs kunnen zich per
mail aanmelden via: j.de.graaf@dronten.nl.

De kerngroep Bedrijventerrein
bewaakt dat de bedrijventerreinen
blijven voldoen aan de waarden
schoon, heel en veilig. Dit door in
gesprek te blijven met ondernemers en
de cohesie onderling te versterken.

In het najaar van 2013 heeft de werkgroep het minisymposium ‘ondernemend onderwijs’ voor docenten
georganiseerd. In september 2014
krijgt dit mogelijk een vervolg.

SEPTEMBER

Minisymposium
‘Ondernemend
onderwijs’

In juni heeft de kerngroep een enquête gehouden onder de ondernemers op de verschillende bedrijventerreinen. In deze enquête geven
ondernemers hun mening over de staat van de bedrijventerreinen. De
resultaten worden gebruikt als input voor zowel de acties die gepland
staan voor dit najaar, maar ook voor zaken van structurele aard.
De resultaten van de enquête en acties volgen na de zomer!

KERNGROEP WERVINGSKRACHT
De kerngroep Wervingskracht verzorgt de overall communicatie namens de vijf SEAgroepen. Hiervoor worden Dronter ondernemers van harte uitgenodigd op te treden
als ambassadeur.
Een mooi voorbeeld hiervan is ambassadeur Q-CAPE uit Biddinghuizen, handelshuis in biologische groenten.
Samen met wethouder Hans Engelvaart onthulde deze ambassadeur in juli een vrachtwagentrailer met daarop
in het Duits de opmerkelijke slogan
‘Dronten geeft biologische landbouw de
ruimte’. De trailer is van transportbedrijf Eelco de Vries uit
Emmeloord, die veel biologische producten voor Q-CAPE
naar Duitsland vervoert. Met dit initiatief willen we ‘Dronten
geeft je de ruimte’ tot over de landsgrens uitdragen. Daarbij
is Dronten de gemeente met het grootste aandeel aan
biologische landbouw in Nederland.
Andere ambassadeurs zijn trotse Drontenaren die hun geboortedorp inmiddels hebben verlaten zoals doorgebroken
sporters, acteurs of politici. Voor hen wordt de Walk of Fame
geïntroduceerd, naar het initiatief van Johan Vink van Corp
reclamebureau.

Wethouder Hans Engelvaart bij
ambassadeur Q-CAPE uit Biddinghuizen

KERNGROEP
DYNAMIEK IN DE LANDBOUW
De kerngroep Dynamiek in de Landbouw geeft
invulling aan deelname van Dronten aan het regiocluster Agrofood in Kennispoort regio Zwolle. De
SEA groep maakt het agrarisch onderwijs in Dronten regionaal belangrijk.
CAH Vilentum wil een showcase ontwikkelen waarin gezocht
wordt naar verdienmodellen in de landbouw, gebaseerd op
kringloopdenken die onderdeel zijn/worden van de Floriadeinnovatieagenda.

Flevoland, en in het bijzonder het
gebied Lelystad-Dronten, kan zich
profileren in deze transitie naar een
hoogwaardige ‘biobased’ productie
met behoud van bodemvruchtbaarheid en milieuwaarden. De kerngroep
wil hiervoor draagvlak creëren en zoekt
stakeholders voor het uitvoeren van deze
pilot. De kerngroep wil daarvoor in de herfst
van 2014 een bijeenkomst organiseren.
Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor alvast aanmelden door te mailen naar:
h.dubelaar@dronten.nl.

Meer nieuws over de SEA is te lezen in de SEA nieuwsbrief; deze verschijnt komend najaar als bijlage in de Handel & Wandel.

8 OKTOBER

Bijeenkomst
‘Biobased productie’

Dronten - Het Zwarte Water 10
Bezoeklocatie Lelystad - Albert Einsteinweg 4

Events

T: 0321-315 554 | E: info@tes-advocaten.nl | W: www.tes-advocaten.nl

Beleef De Meerpaal
Van sfeervol zakendiner tot bedrijfsfeest: het
kan bij De Meerpaal! Met een capaciteit van
2-2000 personen werken we graag samen met
u aan een succesvol evenement.
Interesse? Onze salesmanager Laura Lustig
denkt graag met u mee! T 0321 388 768.

www.meerpaal.nl
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thema
vraag: Eerder in dit blad is al het wetsvoorstel ‘Wet Werk en Zekerheid’ aan bod

gekomen. Maar een nieuwe behandeling van (een deel van) dit wetsvoorstel kan geen
kwaad om werkgevers te herinneren aan de veranderingen die aanstaande zijn. Wat
is de status?

HELMANTEL & BÜGEL
FLEVO ADVOCATEN

Ontslagrecht
antwoord: Een belangrijke wijziging, die inmiddels

duidelijk is geworden, is dat de ingangsdatum van een aantal
bepalingen niet 1 juli volgend jaar is, maar al 1 januari 2015.
Dit gaat over het deel van het wetsvoorstel dat de wijziging
van flexibele arbeid regelt. Het deel dat vereenvoudiging van
het ontslagrecht regelt, gaat (vooralsnog) nog steeds in op 1
juli 2015.
Voor nu leggen we de nadruk op het wijzigen van de regels op
het gebied van flexibele arbeid. De reden dat we hier ondanks
eerder behandeling van het wetsvoorstel in een bijdrage
voor dit blad op terugkomen,is de overgangsregeling. Deze
is direct verbonden aan de wijzigingen op het gebied van
flexibele arbeid.
Wat was de wijziging in haar basis ook al weer? Onder de
huidige regeling mag een werkgever een werknemer 3
opeenvolgende tijdelijke arbeidscontracten aanbieden. Als
er niet meer dan 3 maanden tussen de contracten zit en
de contracten totaal (inclusief tussenpozen) niet meer dan
36 maanden bestrijken, kan de werkgever na einde van het
laatste contract de arbeidsovereenkomst beëindigen. Daar
hoeft geen UWV-route of kantonrechter aan te pas te komen.
Is er sprake van meer dan 3 contracten of een langere totale
duur dan 3 jaar en/of is het laatste contract er één voor
onbepaalde tijd, dan biedt dit aanzienlijk meer bescherming
voor de werknemer.
Onder de nieuwe wet is de totale duur van 36 maanden
verminderd naar 24 maanden. Daarnaast worden contracten
als keten gezien als er minder dan 6 maanden tussen de
contracten zit. Kortom,de flexibiliteit voor u als werkgever is
veel sneller ten einde.
Juist rond 1 januari a.s. kan zich een probleem voordoen met
uw tijdelijke contracten als u niet op tijd handelt of niet juist
handelt. Want wat is het geval? De nieuwe wetsbepaling is
van toepassing op alle contracten die op of na 1 januari 2015
worden afgesloten. Dus als u als werkgever een tijdelijke

werknemer heeft en het tweede jaarcontract loopt 31 december
2014 af, kunt u onder het oude recht die werknemer nog een
derde contract aanbieden. Dit contract gaat dan in op 1 januari
2015 en duurt 1 jaar, waarna het van rechtswege af kan lopen.
Aankomend jaar kan dat juist problemen opleveren, want
dat derde contract (wat onder de nieuwe regeling valt) zorgt
ervoor dat de keten de 24 maanden passeert en dus is dat een
contract voor onbepaalde tijd. Dit terwijl een werknemer wiens
contract op 30 december 2014 afloopt en direct aansluitend
(op 31 december 2014 dus) een derde jaarcontract krijgt,
niet onder de nieuwe regeling valt. In dat laatste geval valt dat
laatste jaarcontract nog onder de oude regeling en kan dus
toch van rechtswege eindigen terwijl de keten de 24 maanden
voorbij gaat.
Ook de werkgever die onder de oude regeling na 3 contracten
een periode van meer dan 3 maanden ingelast heeft, doet er
goed aan op te passen. Stel: het derde jaarcontract loopt op 30
september 2014 af. De werkgever biedt de werknemer per 15
januari 2015 een nieuw contract aan. Onder de oude regeling
zou dan een nieuwe keten starten. De nieuwe wet zorgt er
echter voor dat dit contract vanaf 15 januari 2015 direct een
contact voor onbepaalde tijd is. Want door het nieuwe recht
hoort de nieuwe overeenkomst bij de eerdere keten en gaat
zodoende qua duur ruimschoots de 24 maanden voorbij.
Kortom, juist de contracten voor bepaalde tijd die tussen nu
en het einde van het jaar aflopen kennen bij verlenging, na
de jaarwisseling, het gevaar ongemerkt een contract voor
onbepaalde tijd te worden, terwijl dit niet de bedoeling was.

l
Edwin Helmante

“Wij zijn er als u ons nodig heeft”

WAT TE
DOEN
BIJ
FRAUDE

Weevers Swifterbant b.v.
De Poort 24
8255 AA Swifterbant
tel. 0321 - 32 12 24
swifterbant@weeversbv.nl

Weevers Zeewolde b.v.
Landbouwweg 48
3899 BG Zeewolde
tel. 036 - 522 15 71
zeewolde@weeversbv.nl

OF
BEDRIJFSDIEFSTAL?

download de flowchart gratis op:

De professionele studio voor:
• Reclamefotografie
• Bedrijfsreportages
• Persfotografie
• Videoproducties

www.fotostudiowierd.nl

www.fraude.nu

DOWNLOAD FLOWCHART?
SCAN MET LAYAR APP

AVAQ groep
samen bouwen aan vertrouwen
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“Zomerreces
wat is dat?”

In de zomer wordt de dagelijkse gang van zaken bij velen
onder ons op een ander spoor gezet. Vakantie, barbecueën
met familie of vrienden, fietstochten maken en ga zo maar
door met alle denkbare zomeractiviteiten.
Als raadslid is er een zomerreces van ongeveer twee maanden,
een lange tijd. Gebeurt er dan al die tijd niets?
Jawel, er gebeurt heus wel wat. Maar dan op een geheel
andere manier dan de talloze vergaderingen die in september
voor de gemeenteraad weer zorgen voor volle agenda’s.
Het politieke jaar was pittig, de gemeenteraadsverkiezingen
en de transities in het sociale domein zijn en worden een
uitdaging voor zowel ambtelijk als politiek.
Verder hopen we dat het woord recessie niet de voorpagina’s
van de kranten meer haalt, de wereld staat momenteel bol
van politieke spanningen die iedere dag weer zorgen voor veel
nieuws. De media draaien hierdoor elke dag op volle toeren.
Als men terug komt van vakantie ligt er meestal stapels aan
post. Kranten, eventueel de folders en natuurlijk rekeningen.
De lokale kranten worden in, maar ook ná de vakantie goed
gelezen. Het doet je goed als je dan weken later nog reacties
krijgt als raadslid dat je met plannen komt voor het Redeplein.
De lokale kranten worden toch goed gelezen.
Ik vergelijk de politiek met ons akkerbouwbedrijf, maar dan
in omgekeerde vorm. In de herfst haalt de akkerbouwer zijn
producten van het land en de politiek start een nieuw jaar om
tegen het begin van de zomer in het volgende jaar te oogsten.
Voor onze gemeente zal het komende jaar de uitbreiding
van vliegveld Lelystad, als een belangrijke pilaar voor
vakantievluchten, veel op de agenda staan. De zienswijzen
op het plan zijn veelvuldig, wat heel begrijpelijk is. Het zal
een enorme impact kunnen hebben, in zowel positieve als
negatieve zin. Positief voor arbeidsplaatsen in de regio,
negatief wat betreft geluidsoverlast. Haaks daarop zal de
toekomst van het windmolenbeleid voor stevige discussies
gaan zorgen. Waarom schrijf ik nu hierin van “Haaks daarop”.
Kunnen wij de enorme grote windmolens plaatsen terwijl de

vliegtuigen in de nu voorgestelde vliegroutes moeten oppassen
om de wieken daarvan niet te raken?
Bestemmingsplannen kunnen voor moeilijke keuzes zorgen; de
ruimtelijke ordening staat in ons land op een hoog peil en zorgt
zeker voor lange procedures, maar kunnen lokaal en regionaal
duidelijke kenmerken van een gebied laten zien. De wijde blik
die bij het landschap van ons gebied hoort, is een belangrijk
kenmerk hierin. Hoe moeten we de steeds grotere windmolens
hierin plaatsen?
Zoals eerder geschreven in deze column moeten we het
woord recessie de komende tijd niet meer dikgedrukt gaan
schrijven, onze nieuwe industrieterreinen liggen er ook nog
kaal bij. Met andere woorden: is Dronten voor nieuwe bedrijven
nog wel populair? Bij een aantal buurtgemeenten zie je meer
bedrijvigheid met grote borden van “ Hier komt …….”.
Zijn we niet concurrerend met ons vestigingsbeleid of trekt
ons prachtige centrum, zo beleven wij dat als Drontenaren het
tenminste, niet aan? Of zijn de andere faciliteiten in onze drie
dorpskernen toch niet voldoende? Allemaal aandachtspunten
die je dan bij je houdt ook al is het hartje zomer en geniet je in
de avonduren van die prachtige vergezichten en het geluid van
zingende vogels, want dat is wat Dronten nog steeds zo mooi
maakt.

Jaap

“Representatieve
groenvoorziening
belangrijk voor
bedrijfsimago”

Peter Zuidhof van Donkergroen in Dronten heeft een hele duidelijke mening
als het gaat om groenvoorziening: “Dit is nog te vaak een bijzaak”, vindt hij.
“De buitenkant is je visitekaartje, de eerste indruk. Een goed onderhouden
groenvoorziening bij bedrijf of woning zorgt voor een fijnere woon- en
werkomgeving.”
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Peter zet hiermee duidelijk de toon:
groenvoorziening is belangrijk. Omdat het
mooi is, maar vooral voor het imago:
“Wij werken veel voor gemeenten,
woningbouwverenigingen, kinderdagverblijven
en zorginstellingen. In al deze sectoren zie
je versobering als het gaat om aanleggen of
beheren van groen. Dat heeft te maken met
bezuinigingen. Heel begrijpelijk, maar je kan
prima bezuinigen met behoud van groen
bijvoorbeeld door middel van het omvormen
van een deel van de plantvakken naar gazon”,
aldus Peter.
DUURZAAM GROENBEHEER
Peter noemt als voorbeeld een gemeente
waarvoor Donkergroen werkt: “Ze wilden
bezuinigen op het groenonderhoud. Ik heb
aangegeven dat ze een deel van de vakken
kunnen ‘dichtzetten’ met sierbeplanting. Door
dicht op elkaar te planten krijgt onkruid geen
kans en hoeft er minder aan te gebeuren. Men
kijkt teveel naar de kosten voor de oplossing en
te weinig naar wat het oplevert.”
Peter verwijst hiermee naar de nieuwe
wetgeving
voor
het
gebruik
van
onkruidbestrijdingsmiddelen. “Na november
2015
mogen
er
geen
chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen op verharding
(tegels, klinkers) of in plantvakken gebruikt
worden. We spelen daar al langere tijd op
in met onze tuinontwerpen. Donkergroen
is voorstander van het beheren van tuinen
en terreinen zonder gebruik te maken van
chemische bestrijdingsmiddelen. Meer planten
op de vierkante meter zorgt voor het uitblijven
van onkruid.” Ook bij de aanleg van bestrating
of een terras wordt hier al rekening mee
gehouden. Peter: “Bij de nieuwe ontwerpen
gebruiken we zo groot mogelijke tegels, want
dan krijg je minder voegen. Vooruitlopend
op de nieuwe wetgeving en de alternatieven
voor
chemische
onkruidbestrijding
op
verharding heeft Donkergroen gekozen voor
de onkruidbestrijding middels hete lucht.
Donkergroen heeft momenteel 25 hete
lucht
machines
die
bij
gemeenten,
waterschappen en andere opdrachtgevers
door middel van hete lucht het onkruid
te lijf gaan.”

ONTWIKKELINGEN
Donkergroen
is
de
crisisjaren
goed
doorgekomen. “Het bedrijf zit door heel
Nederland. Begin jaren ’60 begon het bedrijf
in het Friese Sneek onder de naam ‘Donker
Cultuurtechniek’. De locatie Dronten volgde
al snel. Wij waren de eerste vestiging na de
opening van de hoofdvestiging in Sneek. Vanaf
die eerste dag werk ik hier al”, zegt Peter
zichtbaar trots. Ooit begon hij als hovenier en nu
is hij verantwoordelijk voor de commercie: “Ik
doe veel relatiebeheer en acquisitieactiviteiten.
De afgelopen jaren was het goed te merken dat
Nederland in een crisis zat. Het is lastiger om
aan tafel te komen bij nieuwe opdrachtgevers
en het duurt vaak erg lang voordat de gunning
binnen is. Dat maakt het moeilijker, maar
tegelijkertijd ook een mooie uitdaging.”
Donkergroen is een bedrijf dat altijd zoekt
naar nieuwe ontwikkelingen en producten.
De positieve resultaten bieden daarvoor ook
mogelijkheden: “We zijn druk bezig met het
promoten van onze rubbervloeren. Deze zijn
geschikt als valdempende ondergrond voor
speeltoestellen. Daar ligt nu vaak schors, zand
of rubbertegels. Een rubberen vloer heeft veel
voordelen en is in diverse kleuren leverbaar.
Hetzelfde materiaal willen we ook gaan
gebruiken voor bijvoorbeeld verkeersdruppels
om onkruidgroei tegen te gaan en zodat er
minder onderhoud nodig is. Door de crisis zijn
we wel creatiever geworden. Dat is eigenlijk
best leuk”, aldus Peter. Binnen Donkergroen
vinden we een grote verscheidenheid aan
diensten: “Grondwerk is bijna altijd de
basis voor het maken van een goede tuin
of terreinaanleg. Meedenken vanaf de start,
kostenbesparend werken en flexibel inzetbaar
op korte en lange termijn. Dat is kenmerkend
voor Donkergroen.”
Peter ziet dat bedrijven steeds bewuster
omgaan met groen, ook in ‘zijn dorp’ Dronten:
“We wonen in een groene gemeente. Hier kan
veel en we werken met veel plezier samen
met de gemeente Dronten. Ze hebben zich nu
aangemeld voor ‘de groenste gemeente van
Nederland’ en ik denk dat Dronten een goede
kans maakt om te winnen”, sluit Peter af met
zijn kenmerkende brede glimlach. •

Veelzijdigheid
Donkergroen begon ooit
in een ‘keet’ op de plek
waar nu het station staat,
verhuisde daarna naar de
Houtwijk en ging 10 jaar
geleden naar DrontenWest. Wat begon met
drie mannen in de keet, is
uitgegroeid
tot
een
veelzijdig bedrijf dat thuis
is
in
alle
soorten
groenvoorziening.
Het bedrijf is bekend van
de gemeentebeplantingen
en tuinonderhoud, maar
Donkergroen is ook een
grote speler op het gebied
van interieurbeplanting en
binnentuinen. Daarnaast zijn
ze gespecialiseerd in de
aanleg
van
natuurlijke
speeltuinen en beleef- en
wintertuinen bij zorgcentra.
Peter: “We delen graag
onze kennis en helpen
bedrijven in alle branches.
Het is een mooi vak dat altijd
nieuwe uitdagingen kent.”

De Regge 43
8253 PG Dronten
0321 - 325 990
info@airvisie.nl
www.airvisie.nl

“Koel de zomer uit en
warm de winter in..”
Koelen EN verwarmen met een
rendement van wel 400%

Kli-Maatwerk

Wij leveren altijd maatwerk. Of het nu gaat om airconditioning, verwarming, warmtepompen,
ventilatie of luchtbehandeling; standaard oplossingen zijn er genoeg. Wat echt verschil maakt
is een individueel klimaatplan dat naadloos aansluit op uw omstandigheden en wensen.
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De Meerpaal maakt van
uw zakelijk event
een beleving
De Meerpaal is het cultureel en bruisend hart van de
gemeente Dronten. Met een divers palet aan diensten en
activiteiten, en vanuit onze betrokkenheid en verbondenheid
met de samenleving, zorgen we voor verbinding met en tussen
mensen en organisaties. Een unieke combinatie van theater,
bioscoop, evenementenplein, horeca en vele vergaderzalen.
Dat alles onder één dak; centraal in Nederland.
MAAK VAN UW JUBILEUM EEN ONVERGETELIJKE
BELEVING
De gemeente Dronten is een relatief jonge gemeente. De kans
is groot dat u met uw onderneming binnenkort een jubileum

te vieren heeft. Heeft u weleens gedacht aan De Meerpaal
als feestlocatie? Of u nu een feest geeft voor 10 of 1.000
personen, bij De Meerpaal is het allemaal mogelijk. Van intiem
zakendiner tot groot bedrijfsfeest: we gaan graag samen met
u in gesprek om er een onvergetelijke ervaring van te maken.
TOT 2.000 PERSONEN
De Meerpaal levert maatwerk en faciliteert in al uw wensen
met de juiste middelen en mensen tot 2.000 personen. Met
eigen technici, moderne theater technische voorzieningen en
uitgebreide cateringmogelijkheden. Informeer vrijblijvend naar
de mogelijkheden. We denken graag met u mee.

BINNENKORT IN DE MEERPAAL:
V.a. 1 september		
Start lessen De Meerpaal Academie (nieuwe naam ckv)
V.a. 15 september
Start activiteiten De Meerpaal Recreatie (nieuwe naam welzijnsactiviteiten)
18-19 september		
Start theaterseizoen: Bert Visscher - Zelden zoiets gezien | try out
18 oktober		
Gezinsactiviteit: Ernst, Bobbie en de rest | Het Grote Herfstvakantiefeest

Uw Onderneming
“In Control”?!

www.businesscontrollers.nl

Kantoor Dronten
De Helling 128
8251 GH Dronten
T: 0321-339515
F: 0321-339950

Kantoor Emmeloord
Ecu 2
8305 BA Emmeloord
T: 0527-624000
F: 0527-624444
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“Doe waar je goed in bent,
dan doen wij de rest”
Roy van Velthoven en Cor van het Hof kennen
elkaar al meer dan 25 jaar. Precies tien jaar
geleden, in september 2004, beginnen Roy
en Cor samen een Bedrijven -advieskantoor
aan de Morinel in Dronten. Roy was
Businesscontroller bij Getronics en Cor
had zijn eigen kantoor in Emmeloord totdat
beide besloten de krachten te bundelen. Het
resultaat: Business Controllers.

Hiermee willen ze niet zeggen dat accountants
hun werk niet goed doen: “Nee, absoluut niet.
Maar die meerwaarde zorgt er wel voor dat
we nu al 10 jaar succesvol draaien. En dat is
een hele mijlpaal. Door de opkomst van de
digitalisering denken steeds meer mensen het
zelf te kunnen doen. En voor een groot deel
kan dat ook wel, maar juist voor de aanvullende
zaken zijn wij echt een toegevoegde waarde.”

Het bedrijf is zoals ze zelf omschrijven
‘Booming’. Sinds de verhuizing in 2008 naar
de huidige locatie aan de Helling, midden in het
centrum van Dronten, kent het kantoor nog
meer aanloop. En dat is te merken. Business
Controllers twee kantoren en meerdere
werknemers , het aantal klanten stijgt snel en
dankzij samenwerking met collega-ondernemers
zijn Roy en Cor inmiddels niet meer weg te
denken in het ondernemerslandschap van deze
gemeente.

SNEL GEGAAN
Roy begon als ondernemer toen hij geen
voldoening meer haalde uit zijn werk bij de
belastingdienst en in de accountancy. “Ik zocht
meer dynamiek. Dat vond ik als financieel
manager bij het AMC-ziekenhuis in Amsterdam.
Daar heb ik de onder- en overcapaciteit
opgelost door personeel beschikbaar te stellen
aan andere ziekenhuizen. De kennis en kunde
blijven dan behouden en er hoeven geen
ontslagen te vallen. Dit principe pas ik nu ook
toe bij eenmanszaken en het MKB, maar ook bij
bedrijven als Getronics.”

“Ons motto is: Doe waar je goed in bent, dan
doen wij de rest”, aldus Roy van Velthoven.
“Wij zijn echt een toegevoegde waarde voor
onze klanten. In accountancy, jaarrekeningen,
administraties, fiscale aangiften, maar ook
bijvoorbeeld als adviseur of via interimwerkzaamheden en detachering.”
TIENJARIG BESTAAN
De huidige markt vraagt om een vernieuwende
aanpak: “Een ondernemer kan bij ons terecht
voor alle zaken die spelen binnen zijn bedrijf en
zeker ook privé. Dat beperkt zich niet alleen
tot ondersteuning in de administratie. Wij
gaan letterlijk op de stoel van de ondernemer
zitten en bekijken dan samen alle facetten van
de onderneming. Natuurlijk de administratie,
uitgaven en kosten, maar ook ‘zit de juiste man
op de juiste plek?’ en ‘hoe wordt de kostprijs
vastgesteld?’ Een controller kijkt veel verder dan
alleen naar het volgen van wet- en regelgeving.”

Cor zijn loopbaan is begonnen als administrateur.
Vervolgens werd hij hoofd administratie en
controller bij diverse bedrijven in de regio. In 2012
startte hij met zijn eigen administratiekantoor in
Emmeloord.
“Daarna hebben we onze krachten gebundeld
en zijn we Business Controllers begonnen”, zo
vertelt Cor aan ons. Roy vervolgt: “Cor en ik
wilde eigenlijk helemaal geen vast personeel,
want we houden van maximale flexibiliteit. Toch
is het bedrijf snel uitgegroeid tot een organisatie
die inmiddels al 7 medewerkers heeft. De
coördinatie loopt altijd via ons. Wij houden
samen steeds de essentie in het oog, maar
het is vooral een teamprestatie. Ons 10-jarig
bestaan is daarvan het beste bewijs.” •

Een missie
Roy van Velthoven en Cor
van het Hof: twee vrienden
met een missie in de polder.
Iedere onderneming naar
een maximaal rendement
brengen. Een opmerkelijke
combinatie die desondanks
in de afgelopen tien
jaar is uitgegroeid tot een
echt Drontens bedrijf.
Cor en ik zijn een soort
kameleon, we passen ons
overal moeiteloos aan.
Daarnaast ligt Dronten
natuurlijk mooi centraal en
dat is ook ideaal voor onze
interim-werkzaamheden.
Het succes van Business
Controllers zit ook juist
daarin: “Ken je klant,
ken zijn bedrijf, weet
wat hij doet en weet wat
hij wil. Natuurlijk is het
belangrijk om de focus op
je doelgroep te houden en
je dienstverlening moet
uiteraard goed op orde
zijn, maar de sfeer van een
plaats als Dronten past
ook erg goed bij ons. “

“Wij zijn geen
snelle jongens
in dure auto’s”
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bedrijf

Het begon allemaal op een zolderkamertje
aan de Kop van ’t Ruim. Dirk Visser
en Berco Wassink waren toen nog
student bedrijfskunde aan de Hogere
Landbouwschool in Dronten. “Ik ben
geboren in Friesland en heb tot mijn 21-ste
in Groningen gewoond. Op die leeftijd ben
ik voor mijn studie naar Dronten verhuisd.”
Op de zolder van dat studentenhuis is in
1997 het bedrijf VWA geboren. Samen met
medestudent Berco Wassink startte Dirk
Visser dat jaar een bedrijf dat nu is gegroeid
tot VWA internet- en reclamebureau.
Een van de eerste wapenfeiten van VWA
was het lidmaatschap van de OVDD:
“We zijn niet direct de eerste dag naar
de ondernemersvereniging gelopen en
geroepen dat we lid wilde worden. In het
begin waren Berco en ik gewoon ‘die-hard’
softwarebouwers, maar toen het bedrijf begon
te groeien zijn we inderdaad lid geworden van
de OVDD. Dat is nu ruim10 jaar geleden”, zo
stelt Dirk al gravend in zijn geheugen.
SNELLE GROEI
De zolderkamer van het studentenhuis
werd al snel ingeruild voor een echt kantoor
aan de Havenkade. Onlangs moest van dit
onderkomen gedwongen afscheid worden
genomen: “We moesten daar weg omdat
het gebouw gesloopt werd. Gelukkig hebben
we nu een prachtige locatie gevonden aan
de Drieslag.” De verhuizing was weliswaar
niet gepland, maar kwam wel op een goed
moment: “VWA was toe aan een nieuwe
stap, bovendien zitten we nu in een pand met
bedrijven die passen binnen onze synergie.
Dus de verhuizing heeft ook voordelen”,
erkend Dirk.
VWA biedt werkgelegenheid aan 7 mensen.
De reden voor de snelle groei en het succes?
Dirk: “We leveren goed werk. Dat is de
basis. Daarnaast zijn we ook altijd behoudend
geweest en doen geen gekke dingen. Die
terughoudendheid heeft ons in het verleden
ook weleens klanten gekost, want soms moet
je juist wel risico’s durven nemen. We zijn
gewoon geen snelle jongens in dure auto’s. Dit

is wellicht ook een onderdeel van ons succes.
Door jezelf te blijven en verantwoord te
ondernemen bereik je het meest”, aldus Dirk.
Het bureau beperkt zich niet alleen tot
deze regio: “We hebben recent een
marketingcommunicatieplan
geschreven
voor een Duitse onderneming. Een nulmeting
vormt de basis. Aansluitend wordt aan de
campagne verder invulling gegeven. Het
ontwerpen en plaatsen van advertenties in
de vakbladen, een nieuwe website en een
Facebook-campagne. VWA is een compleet
internet- en reclamebureau dat met recht
mag zeggen dat ze het gehele marketing- en
communicatietraject kan verzorgen.”
ROLVERDELING
Dirk Visser is binnen VWA verantwoordelijk
voor het commerciële gedeelte. Berco
Wassink is programmeur en in totaal heeft het
bureau 7 medewerkers. “Door die duidelijke
rolverdeling binnen ons team kunnen we
klanten een breed scala aan diensten bieden.
VWA is gespecialiseerd in het realiseren van
het volledige communicatietraject via internet.
Denk daarbij aan imagoversterking van een
organisatie, merk of project. Het wie, wat,
waar en hoe is ‘online’ erg belangrijk. Maar
daarnaast ondersteunen wij ook bedrijven met
koppelingen met hun back-officesystemen.
Een compleet traject van zowel creatief /
functioneel design tot aan de (technische)
realisatie. De website van de OVDD is daar
een goed voorbeeld van. Zowel het design
als de realisatie van de website komt bij ons
vandaan.”, zegt Dirk zichtbaar trots.
Op het moment van het interview heeft hij
eigenlijk vakantie, maar echt loslaten gaat hem
niet goed af: “Toen ik vanmorgen binnenkwam
waren de eerste reacties: ‘Dirk je hebt vakantie
hoor’. Maar ik wilde dolgraag terugkomen voor
dit interview en bovendien vind ik dit werk veel
te leuk. Het is hard werken, maar als je plezier
hebt in wat je doet, dan voelt zelfs werken
soms als vakantie.” •

Bijzonder jaar
Voor eigenaar Dirk Visser
is 2014 sowieso een
bewogen jaar. Per 1-1-2014
verhuisde
het
bedrijf
van Havenkade naar de
Drieslag
vanwege
de
sloop
van
gebouwen
aan de Havenkade. Die
verhuizingen hadden een
behoorlijke impact op
zowel de bedrijfsvoering
als het personeel.
Dirk was daarnaast ook
nog met andere dingen
bezig.
Dit
voorjaar
is hij namelijk in het
huwelijksbootje gestapt.
Dirk: “Het is een bijzonder
jaar, inderdaad. Verhuizing
van het bedrijf en daarna in
aanwezigheid van mijn drie
dochters (van 10, 7 en 3
jaar oud, red.) trouwen is
echt heel speciaal. Ik ga
dit jaar niet snel vergeten”,
besluit Dirk lachend.
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