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Vele Nederlanders staken, toen de Zuiderzeewet in
1918 in de Tweede Kamer werd aangenomen, de vlag
uit. Groot was de vreugde dat de overheid zo’n grote
stap in de bescherming van ons land tegen het
woeste water durfde zetten en dat bovendien een
enorm gebied aan agrarisch areaal aan het bestaande
werd toegevoegd. Voedselsoevereniteit kwam binnen
bereik te liggen: nooit meer voedseltekorten!
Weliswaar duurde het nog geruime tijd voordat de
drooglegging van de verschillende polders een feit
was, maar in 1967 was het Nieuwe Land (voorlopig)
gerealiseerd. Voorlopig, want de Markerwaard stond
nog op het verlanglijstje.
Als tienjarige ving ik flarden van een gesprek op
tussen boer Floor en boer Van de Grift, allebei
gevestigd aan de Groenekanseweg in De Bilt (waar
ik logeerde). Ze spraken over hun tweede en derde
zonen, die kennelijk opteerden voor een boerderij
op het Nieuwe Land. Als dat niet zou lukken, dan
moesten ze maar naar Canada emigreren. Ik durfde
niet te vragen wat dat was: het Nieuwe Land. Later
vroeg ik het mijn onderwijzer. Hij pakte de kaart van
de provincie Overijssel en wees de Noordoostpolder
aan. Vervolgens legde hij me uit dat het de droom
van menige boerenzoon was: een nieuwe boerderij
in die Noordoostpolder. En er zouden nog meer
polders komen!
In 2018 vieren we 100 jaar Zuiderzeewet. Het Nieuwe
Land heet nu Flevoland en is een prima omgeving
om te wonen en te werken geworden. Daarbij is het
een aantrekkelijk gebied om een bedrijf te vestigen.
Nog steeds is de agrosector belangrijk, zelfs beeldbepalend voor Flevoland. Maar onze economie is
sterk verbreed en vertoont een stevige groei die nog
kwadratisch zal toenemen als we op de aanstaande
impulsen (vliegveld, havens, Floriade) weten te
kapitaliseren. Onderschatten we echter de rol van de
vele MKB-bedrijven niet. Zij vormen het fundament
van onze economie. Zeker in Flevoland, waar vooral

zij voor de werkgelegenheid zorgen,
profiterend van het
positieve onder
nemersk limaat in dit
- nog heel lang jonge gebied.
In Flevoland wordt
het internet in het
zakelijk verkeer goed
benut. Maar gelijktijdig is de persoonlijke
ontmoeting hoog
gewaardeerd. Er zijn
in alle gemeenten
actieve bedrijfs
kringen die met
het oog op kennisdeling, belangenbehartiging en netwerken allerlei
bijeenkomsten organiseren. Verschillende beurzen
en zakenfestivals vinden plaats, overheden beleggen
bijeenkomsten voor bedrijven…
Flevolandse ondernemers willen hun (mogelijke)
klant/opdrachtgever/zakenpartner in de ogen kijken
en daarnaast uiteraard de digitale contactmogelijkheden benutten.
Wim de Bruijn en Peter Rijsenbrij bieden beide:
het tweejaarlijks Flevozakenfestival en de website
FlevoZine. Nu wordt het magazine FLEVOZINE
INDRUK eraan toegevoegd. Als voormalig uitgever
vind ik dat een welkome aanvulling. Het magazine
ziet er fantastisch uit en is inhoudelijk interessant.
Eigenlijk zouden we in gedachten het eerste exemplaar Ir. Lely moeten aanbieden: Alstublieft meneer
Lely, 100 jaar na uw wet presenteren de ondernemers
onder uw Nieuwelanders, nu Flevolanders, zich zo.
Ik voorzie een trotse glimlach.
Andries Greiner
Ambassadeur 100 jaar Zuiderzeewet
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WIN4ALL

Foto: Monavid

Flevoland bouwt met
Win4All een
win-winstconstructie
In de provincie Flevoland worden spijkers met koppen geslagen. Steeds duidelijker doemen
de denkbeeldige contouren van een Groeihuis op, waaraan ondernemers met ambitie kunnen
meebouwen. “We willen dat 1 + 1 geen 2, maar 3 wordt.”
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O

m zich heen ziet gedeputeerde Jan-Nico
Appelman voortdurend nieuwe bedrijven
ontstaan. Het opbouwende werk in zijn
provincie inspireert hem. “Zien groeien
doet groeien,” vindt hij. “Vanuit onze ondernemersgeest blijven we bezig om dit gebied te versterken.
Daarom willen we de verschillende drijvende
krachten achter onze economie samenbrengen in
een Groeihuis, onder de noemer Win4All. Samen
met het bedrijfsleven, overheden en het onderwijs
creëren wij een sociaalecosysteem voor ondernemers.
Met levende bouwstenen dus eigenlijk.”
ECONOMISCH PROGRAMMA
De grote lijnen van het groeimodel tekenen zich
af in het huidige Economisch Programma van de
provincie Flevoland, waar Appelman als gedepu
teerde verantwoordelijk voor is. “Vanuit het
programma werken we samen aan groei en onder
nemerschap,” vertelt Appelman. “Niet alleen als
overheden of als provincie, maar als gezamenlijke

gemeenschap. Iedere ondernemer wil groeien, want
groei brengt welvaart. Maar ondernemers komen
daarbij soms wel voor lastige vragen te staan. Over
financiering, over innovatie, over goed geschoold
personeel en over internationalisering bijvoorbeeld.
Met dat soort vragen kunnen ondernemers zich
melden.” Binnen het groeihuis dragen alle partijen
een gezamenlijke verantwoordelijkheid, benadrukt
Appelman. “Als provincie hebben we een veranderende functie. De rol van overheden in de economie
is niet langer leidend. We zoeken samenwerking met
andere partijen in de samenleving, zonder te sturen.
Wel wil de provincie een organisatie zijn die
ondernemers verbindt. Samen proberen we goede
antwoorden te vinden op de concrete groeivragen
die bij ondernemers leven.”
NETWERKBIJEENKOMSTEN
Alle betrokkenen steken de handen dus stevig uit
de mouwen. “Wat doen we? Heel simpel: we organiseren ontmoetingen tussen ondernemers, waarbij
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steeds ook één andere partner uit het project
betrokken is. “We hebben bijvoorbeeld al een pilot
gedaan rond de Business Versneller, maar willen ook
bestaande netwerken een impuls geven. Zo helpen
we ondernemers om te groeien. Vanuit die gedachte
stellen we geld beschikbaar voor bijvoorbeeld het
organiseren van netwerkbijeenkomsten.”
VIER PIJLERS
De constructie van het Groeihuis leunt op vier vaste
elementen. “Allereerst willen we ondernemers betere
toegang tot financiering bieden,” vertelt Appelman.
“We stellen dan ook kennis, expertise en groeikapitaal beschikbaar. Ten tweede streven we naar
voldoende geschoold arbeidspersoneel. Daar ligt
vooral de koppeling met het onderwijs. Ten derde
zien we graag dat Flevoland zich op nationaal en
internationaal niveau presenteert als een aantrek
kelijke regio. Een sterke Market Getting noemen we
dat. Ten slotte willen we ook de netwerk- en ondersteuningsstructuur versterken. Als je die vier belangrijke elementen optelt, is het resultaat Win4All.
Voor alle partijen een win-winst-situatie dus.”

Projecten Win4All
• De provincie Flevoland realiseert een
‘Financieringsoverleg Flevoland’. Vanuit de vraag
van ondernemers rond groeifinancieringen
worden partijen aan elkaar gekoppeld.
• Ook wordt het initiatief ‘Behoud Talent voor de
Regio’ ingericht, waarin bedrijfsleven en onderwijs acties uitvoeren voor een betere aansluiting
van onderwijs op arbeidsmarkt en leertrajecten.
• Het ‘Imago van Flevoland’ wordt versterkt vanuit
een definitief pakket aan kernwaarden, waarmee
partners aan de slag kunnen.
• In de ‘Regiegroep Experttafels’ wordt vraag
gericht kennisuitwisseling en cross-overs
georganiseerd met ondernemers. Ook stellen
de snelste groeiers van Flevoland hun kennis
en ervaring ter beschikking aan collega-ondernemers. De Regiegroep zal een belangrijke inbreng
hebben in de uitwerking van groei-initiatieven.

8

KADER LEIDENDE PRINCIPES
Binnen deze projecten gelden een aantal leidende
principes:
• Eensgezind leiderschap vanaf het begin
• Duidelijke strategie en gezamenlijke agendasetting
• Denken vanuit de ondernemer
• Voortbouwen op wat werkt en afscheid nemen
van wat niet w
 erkt (evidence based)
•B
 ekendmaken, delen en uitdragen

INTERVIEWS DEELNEMENDE ONDERNEMERS:

Irene Medema,
directeur Bedrijfskring Lelystad:
“Fijn dat bedrijven meedenken over Verhaal van
Flevoland”
“Tijdens de kick-off van enige tijd geleden is de
Bedrijfskring betrokken geraakt bij het thema
Market Getting in het project Win4All. Aan de hand
van vaste kernwaarden
willen wij bijdragen aan
het Verhaal van Flevoland.
Dat is een mooi verhaal. In
Flevoland liggen namelijk
heel veel kansen voor
ondernemers. Niet alleen
rond Lelystad Airport en
Flevokust, maar ook op
veel kleinere schaal
worden allerlei initiatieven
ontwikkeld waar het grote
publiek niet van weet.
Daarom is het ook mooi
dat wij als Bedrijfskring
kunnen meedenken over
de boodschap die Flevoland als provincie wil
uitdragen. Veel ideeën en plannen worden juist
vanuit een kantoor bedacht, maar wij kunnen als
ondernemers ervaringen en ideeën inbrengen en
bovendien ons netwerk inzetten om meer mensen te
bereiken. Tijdens een eerste bijeenkomst met andere
ondernemers hebben we onlangs samen nagedacht
over de elementen die wij belangrijk vinden in het
Verhaal van Flevoland. We kwamen al snel tot een
aantal mooie conclusies. Zo ligt de provincie heel
centraal, in het hart van Nederland. Ook zijn we met
elkaar heel dynamisch. Flevoland is volop in ontwikkeling. Met elkaar kwamen we dus al een heel eind,
maar we willen nu ook andere Bedrijfskringen in
Flevoland uitnodigen. Daar zijn er zes van, dus ik ben
benieuwd naar hun ideeën.”

verantwoordelijk voor dat deze jonge mensen hier
een goede beroepsopleiding kunnen krijgen. En
behouden blijven voor Flevoland. Dit is goed voor
hen en voor de provincie.”

Harm Wierda,
eigenaar financieringsbureau
Credion in Lelystad
“Het is goed dat Flevoland ziet wat we
samen doen”
“Sinds een tijdje ben ik één van de
trekkers bij het Financieringsoverleg
Flevoland. Wij zitten regelmatig
bij elkaar om te kijken hoe we
ondernemers het beste kunnen
helpen bij vragen over
financieringen. Naast
Credion doen onder
meer ook VNO-NCW,
Rabobank Flevoland,
CompoWorld, MKB
Doorstart en Aeres
Groep mee aan dat
overleg. Binnenkort
hebben we weer een
gezamenlijk gesprek,
waarin we vanuit onze
verschillende achtergronden allemaal een concrete
casus aandragen. Want we kunnen wel steeds met
elkaar praten, maar uiteindelijk willen we de financiering natuurlijk echt handen en voeten geven. Dat
gaat ook wel lukken. In het eerste kwartaal van dit
jaar denken we namelijk de eerste gezamenlijke
financiering rond te hebben. Zelf weet ik bijvoorbeeld al een ondernemer die we mogelijk kunnen
ondersteunen. Ik vind het heel mooi dat ik vanaf de
start bij het project Win4All betrokken kan zijn.
Samen kunnen we Flevolanders nu echt laten zien
wat we als ondernemers in de provincie doen. We
voeren niet alleen gesprekken in ons eigen groepje,
maar komen ook echt tot resultaten. Dat is een enorme winst. Die boodschap mogen we gerust naar
buiten toe uitdragen.”
BOARDLEDEN WIN4ALL

Remco Meijerink (ROC Friese Poort)
Waarom zit je in de board?
“Ruim tweeduizend van onze studenten wonen in
Flevoland en wij voelen ons als ROC er mede

Wat is jouw bijdrage aan Win4All?
“Mijn focus ligt vooral op verbetering van de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. En het
behoud van talent voor de regio. Bovendien willen
we met de Board talenten van buiten Flevoland
enthousiasmeren voor een baan in deze provincie.”

Inge Zwijnenberg (Rabobank Flevoland)
Waarom zit je in de board?
“Als Directievoorzitter van de Rabobank Flevoland
wil ik graag een bijdrage leveren aan duurzame
economische groei in Flevoland. Flevoland biedt
ruimte en kansen om te groeien en ontwikkelen.”

Wat is jouw bijdrage aan Win4all?
“Graag wil ik mijn netwerk en kennis inzetten om
initiatieven te ondersteunen en een bijdrage te
leveren aan de toegankelijkheid van financieringen.
Ik wil mij hier graag persoonlijk aan verbinden en
waar het kan de rol van aanjager en verbinder op
mij nemen. Je mag me hier altijd voor benaderen.”

9

WIN4ALL

Dirk Minne Vis
Waarom zit je in de board?
“Flevoland heeft de afgelopen jaren aangetoond te
kunnen groeien. Dat maakt ons ook een gewilde
samenwerkingspartner. Maar we kunnen meer,
vooral met elkaar.  In de netwerkeconomie zijn
kennis en kennissen essentieel.
De samenwerking tussen bedrijven, overheden,
kennisinstituten en onderzoek moet versterkt
worden.”

Wat is jouw bijdrage aan Win4All?
“Ik wil het proces stimuleren en daarnaast het
bedrijfsleven informeren dat er een nieuw kennisnetwerk ontstaat, waardoor Flevolandse onder
nemers nog meer kunnen groeien en hun ambities
waar kunnen maken.”

Hanne Buis
(algemeen directeur Lelystad Airport)
Waarom zit je in de board?
“Omdat Lelystad Airport één van de vliegwielen van
de Flevolandse economie gaat worden, voel ik het
bijna als een maatschappelijke plicht om onder
nemers te helpen om verder te kunnen groeien.”

Wat is jouw bijdrage aan Win4All?
“Ik wil aan alle partijen durf en commitment vragen.
En met een gedeelde ambitie en gezamenlijke inzet
valt nog veel te winnen. Dus ik roep iedereen op:
‘doe mee, werk mee en denk mee’. ”

Hajé de Jager (ondernemer en voorzitter
bestuur VNO-NCW Flevoland)
Waarom zit je in de board?
“Omdat we het nut en de noodzaak van Win4All
onderschrijven en ook graag willen meewerken
aan de inzet, die er vanuit de provincie al wordt
geleverd aan dit project.”
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Wat is jouw bijdrage aan Win4All?
“Ik wil graag helpen om het imago te laten passen bij
de werkelijkheid. Hier wordt niet eindeloos gepraat, hier worden dingen gewoon gedaan. En dat
doen, daar hou ik van.”

VNO-NCW FLEVOLAND

Flevoland vernieuwt!
groeiprogramma’s zijn succesvol van start gegaan.
Zelf hebben wij het initiatief genomen groeibijeenkomsten voor grotere bedrijven te organiseren. We
merken dat ondernemers behoefte hebben om met
elkaar kennis te delen over hun bedrijfsvoering. Wij
zijn de partij in Flevoland die grotere ondernemers
bij elkaar kan zetten.”

Waar zijn jullie het meest trots op?
Hajé: “Ik vind het mooi om te zien dat het
Flevolandse bedrijfsleven zoveel banen creëert voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze
provincie loopt hierin voorop. VNO-NCW Flevoland
heeft hier ook veel aandacht aan besteed.”

VNO-NCW Flevoland zet zich in voor de
belangen van het bedrijfsleven. Wat betekent
dat concreet voor ondernemers in Flevoland?
We interviewen Hajé de Jager, voorzitter
VNO-NCW Flevoland, en regiomanager
Herald Immink over hun lobbyactiviteiten.

Herald: “We zetten volop in op verbinden met andere
partijen. Een mooi voorbeeld is de nieuwjaarsreceptie 2018 die we met Windesheim Flevoland hebben
georganiseerd. Het thema was ‘oud en nieuw innoveert’. Studentenondernemingen gaven pitches en
je zag daardoor mooie verbindingen met onze leden
ontstaan. Als we dit niet hadden gedaan, waren deze
totaal verschillende doelgroepen niet met elkaar in
contact gekomen. Bovendien past dit goed bij onze
lobby. We willen graag dat bedrijven Windesheim
Flevoland makkelijk weten te vinden.”

Jullie zijn nu ongeveer twee jaar actief als voorzitter
en regiomanager. Wat hebben jullie bereikt?
Wat zijn de uitdagingen?
Hajé: “Ruim een jaar geleden hebben wij de Kaart
van Flevoland met onze lobbypunten gepresenteerd.
We zien al successen. De N50 wordt breder en
verkeersveiliger, de A6 wordt verbreed, Flevokust
is in ontwikkeling, de problemen rondom de
Kornwerderzandsluizen staan op de Haagse agenda
etc. Ook zijn we aan het lobbyen om de openstelling
van Lelystad Airport op 1 april 2019 door te laten
gaan. Dit doen we in nauwe samenwerking met
onze landelijke collega’s.”
Herald: “We hebben de provincie Flevoland
gevraagd om goed economisch beleid op te stellen
en aandacht te geven aan groeiers. De eerste

Hajé: “Flevoland wordt steeds interessanter om in
te ondernemen. We mogen dat veel meer laten
zien aan de buitenwereld. Als we ons beter branden,
lukt het ons ook beter bedrijven en potentieel
personeel aan Flevoland te binden. Samen met
de overheid en het onderwijs kunnen we hier
nog stappen in zetten.”
Herald: “We willen meer bedrijven aan onze
vereniging binden. Daarnaast willen we bedrijven
nog meer verbinden met nieuwe markten. Juist
door cross-overs ontstaan er nieuwe innovaties.
Hier ligt voor ons een uitdaging.”
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BIOBRASS

BioBrass

focust op grootschalige
bio groenteteelt
BioBrass teelt op ca 300 hectare in en rond
Zeewolde bloemkool, broccoli, koolsoorten,
bleekselderij, pastinaak en diverse soorten sla.
De gewassen van het biologische groentebedrijf
groeien binnen een ruime rotatie in nauwe
samenwerking met de grondpartners.
“Een duurzame basis voor grootschalige
betaalbare biologische groenteteelt”, vertelt
ondernemer Gerjan Snippe.

D

riekwart van de jaarlijks in totaal 20
miljoen consumenteneenheden van
Flevolandse bodem ligt in de schappen van
de Nederlandse supermarkten. Het overige
aandeel gaat naar Duitse, Scandinavische, Belgische
en Engelse winkels.

ROULEREN EN SPECIALISEREN
“We rouleren in de teelt onderling met elkaars
gronden en houden zo onze percelen gezond,
voor een duurzame basis. Naast vruchtwisseling
geeft specialiseren binnen die vruchtwisseling meer
focus en volumes en creëert het schaalgrootte voor
afzet”, verklaart Snippe. De teelt van bloemkool,
broccoli, sla, bleekselderij is sinds 2013 aangevuld
met het bewerken van rode bieten uit dezelfde
vruchtwisseling. Om producten in deze categorie te
ontwikkelen startte BioBrass het teeltbedrijf Beetz
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waarin de Engelse partner G’s Fresh participeert.
Snippe ziet in de samenwerking kansen voor innovatie en een uitrol van rode bietproducten in Europa.

Zo ontdekken we hoe we wensen en behoeften voor
een assortiment biologische groenten kunnen
invullen”, merkt Gerjan Snippe op.

KORTE KETEN VOOR BIOGROENTEN
UIT FLEVOLAND
BioBrass wil een breed assortiment betaalbare
biogroenten uit Flevoland naar de consument
brengen. Samenwerken is daarbij de sleutel volgens
Snippe: “Grootschalig specialiseren verbetert niet
alleen de kwaliteit van de producten, dit is ook
efficiënter. We kunnen investeren in het machinaal
bewerken en oogsten van de groenten. Het verwerken en verpakken op het teeltbedrijf zelf leidt tot
een kortere keten van land naar klant. We willen
ons met BioBrass in die keten zowel horizontaal
met collega-ondernemers als verticaal met klanten
verbinden om samen naar een duurzame, betaalbare
biologische afzet te streven”.

TRANSPARANTIE WORDT LOGISCHER
De voedselketen verandert, voorspelt de bio ondernemer. “Biologisch blijft zich onderscheiden als
transparant product met een duidelijke herkomst.
Lokaal voelt veilig, maar transparantie en productkennis wordt voor de consument logischer bij het
maken van keuzes. Hij gaat hierdoor andere producten eten en weet deze naar waarde te schatten.
De keten komt weer meer in balans. Lokale productie is niet altijd mogelijk vanwege bijvoorbeeld
ongeschikte gronden”, stelt Snippe.

BEZOEKERSCENTRUM INFORMEERT
EN VERBINDT
In het bezoekerscentrum De Beleving bij het bedrijf
aan de Winkelweg worden klanten, consumenten
en andere geïnteresseerde partijen geïnformeerd
over de duurzaamheid en visie achter biologisch
telen. “We geven hier uitleg van onze visie en door
kijken, voelen en proeven van onze bioproducten
zijn we in de gelegenheid de verticale verbinding
met onze klanten te versterken. Dit is het platform
waar we bezoekers ontmoeten, producten bespreken
en samen eten om ons met afnemers te verbinden.

VERDIENDE ERKENNING
BioBrass bestaat nu tien jaar en verdiende erkenning met diverse prijzen waaronder Ondernemer
van het jaar 2017 van Zeewolde, en de Flevopenning.
In de komende tien jaar wil het teeltbedrijf dit
doorzetten door de klantcontacten te intensiveren
en mogelijk productgroepen toe te voegen. “Missie
en visie zijn neergezet en vormen de basis voor
verdere verbeteringen in de keten van biologische
teelt. De thuismarkt houdt onze prioriteit, al zijn
we ook in Europa bezig om behoeften van afnemers
in te vullen. Mogelijk kan in Duitsland door samen
werking met lokale telers eenzelfde model voor
grootschalige biogroenten worden uitgerold”,
verwacht de ondernemer.
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DE HA AN ADVOCATEN EN NOTARISSEN

Letselschade;

regelmatige zaak bij
De Haan Advocaten &
Notarissen
Iedereen kent wel iemand uit de collega, familieof vriendenkring, die door een (bedrijfs)ongeval
zijn of haar werk niet meer volledig kan uitoefenen. Deze vaak schrijnende gevallen komen
bij De Haan Advocaten & Notarissen in Almere
regelmatig voorbij.
“Vaak lukt het deze slachtoffers zelf niet om te
krijgen waar ze recht op hebben en daarom
schakelen ze ons in”, aldus letselschadespecialist
Sigriet Jongstra van De Haan Almere.

J

ongstra heeft al veel Flevolandse ondernemers
geholpen bij het goed afwikkelen van deze
letterlijk en figuurlijk pijnlijke dossiers. Dankzij
haar 22-jaar ervaring bij zowel verzekeraars
als rechtsbijstandskantoren weet Jongstra perfect
alle wegen te bewandelen om ‘het recht te laten
zegevieren’. “Ondernemers hebben vaak te maken
met zieke werknemers die door letsel uit de roulatie
zijn. Dat betekent dat je salaris moet doorbetalen en
ondertussen moet het werk ook gewoon doorgaan.
Daar heeft de wetgever een voorziening voor getroffen. De werkgever, die salaris doorbetaalt aan de
medewerker, heeft een rechtstreekse claim op de
aansprakelijke partij. Om die claim inzichtelijk te
maken en de aansprakelijkheid rond te krijgen
kunnen wij worden ingeschakeld.”

ALLE KOSTEN TELLEN MEE
En dat gaat verder dan alleen salarisbetalingen, zo
stelt Jongstra: “Ook re-integratiekosten, verzuim
begeleiding en voorzieningen, die getroffen moeten
worden om de zieke werknemer weer aan het werk te
krijgen. Al die kosten kunnen verhaald worden.

14

Sigriet Jongstra weet uit ervaring en
wetgeving wat er mogelijk is om claims
te voorkomen en als het nodig is, kunnen
wij de zaak aan de rechter voorleggen.

De andere kant is natuurlijk de ondernemer die zelf
slachtoffer is van letselschade. Ook die begeleiden
we en indien nodig gaan we procederen om die
aansprakelijkheid te claimen. De buitengerechtelijke
kosten zijn onderdeel van de schade en dienen dus
door de aansprakelijke partij vergoed te worden.
Dat hoeft dus geen drempel te zijn om een
belangenbehartiger in te schakelen die voorkomt
dat slachtoffers verzanden in eindeloze discussies
met grote verzekeraars.”
OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE LETSELSCHADE
In zaken waarbij ondernemers tijdelijk, langdurig
of zelfs blijvend arbeidsongeschikt zijn, is veel
discussie over de omvang van de schade. Enerzijds
loopt de omzet terug en wordt daardoor het
nettoresultaat negatief beïnvloed. Anderzijds zal er
vervanging nodig zijn of soms zelfs extra personeel,
om de afwezigheid van de ondernemer in te vullen.
Dat betekent forse extra bruto kosten. Voor kleinere
ondernemers kan dat betekenen dat er lange tijd
in het geheel geen inkomsten zijn. Indien een
verzekeraar de zaak niet voortvarend oppakt,

schuwen wij de gang naar de rechter niet. Het is
raadzaam om in een vroeg stadium deskundige
bijstand in te schakelen zodat direct de juiste stappen
genomen kunnen worden bij het inzichtelijk maken
van dergelijke complexe schadekwesties.

De Haan Advocaten & Notarissen
is een full-service advocatenkantoor
met acht vestigingen door heel
Nederland. De gespecialiseerde
letseladvocaten treden veelal
kosteloos op.
Bent u als ondernemer of particulier
op zoek naar juridische bijstand
op welk vlak dan ook? Neem dan
contact op met De Haan Advocaten.

15

GEMEENTE DRONTEN

Allround
ondernemerschap
zit in het DNA van Dronten
Het ondernemersklimaat in Dronten kan in drie termen worden uitgedrukt: hecht, business to
business en MKB. Burgemeester Aat de Jonge: “Nog maar enkele decennia geleden werden
mensen uitgezocht om in Dronten een gevarieerde gemeenschap op te bouwen. Vandaag de dag
weerspiegelt zich dat in een warm ondernemersklimaat met vooral MKB, toerisme/recreatie en
agrofood. Dat is een goede mix als je kijkt naar het DNA van de gemeente. Geen hoofdkantoren
van multinationals, maar ondernemers van de koude grond. Het contact dat zij met elkaar hebben,
stimuleren we met ‘Buren-ontmoeten-Buren-ontmoetingen’ op de bedrijventerreinen.
Daar proef je dat de ondernemers een hoge gunfactor delen.”

De roots van Gicom liggen bij klimaat
techniek van teeltcellen voor champignons.
Nu ontwerpt en realiseert het bedrijf
composteringsmethoden die
wereldwijd worden toegepast.
In de loop der tijd heeft het bedrijf zich
ontwikkeld tot een veelzijdig metaal
bewerkingsbedrijf met een belangrijke
rol als toeleverancier van diverse grote
machinebouwers.
Gicom is gevestigd in Biddinghuizen,
Dronten (Komeco) en Ketelhaven
(Gicom Jachtcentrum).
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D

e elementen toerisme/recreatie, MKB en
agrofood hebben er volgens de burgemeester en portefeuillehouder Economische
Zaken aan bijgedragen dat Dronten relatief
goed door de crisis is gekomen. “Links en rechts
hebben bedrijven het zeker moeilijk gehad, vooral in
de detailhandel.
Dat mogen we niet uit het oog verliezen.” Dat de
ondernemers in Dronten het goed hebben gedaan,
benadrukt De Jonge. “Een groot deel van de bedrijven is agrarisch of agrarisch gerelateerd. We
hebben het grootste aantal hectaren aardappelen
van Nederland. We hebben de meeste biologische
bedrijven, dat zijn er inmiddels tachtig. Daarmee
overigens niets ten nadele van agrariërs die op
andere wijze werken. We bieden veel kennis op
het gebied van agrofood. We zitten daarmee aan
de wortels van de agro-technische ontwikkelingen.
De vestiging van onze agrarische kenniscentra, de
Aeres Hogeschool en Warmonderhof, geeft Dronten
een sterke economische positie. Voor Flevoland en
de Regio Zwolle, maar zeker ook internationaal.
Het stijgend aantal Nederlandse en internationale
studenten dat naar Dronten komt, is daar een goede
afspiegeling van.”

REGIO ZWOLLE
“We zien dat ons landelijk karakter een sterk
aanzuigende werking heeft met de Groentechnieken Agrotechniek Holland beurzen op het evenemententerrein van Walibi. De cirkel rond Dronten
plaatst ons in de recreatieve sector aan
de Veluwe randmeren, de economische Regio
Zwolle en Oostelijk Flevoland dat ons aan de
westzijde verbindt met de Randstad. We investeren
in alle drie. Onze ruimte is daarop ingericht. Zowel
voor de honderdduizenden mensen die jaarlijks
de randmeren bezoeken, als de intensieve samenwerking met Regio Zwolle. Die samenwerking
staat landelijk hoog aangeschreven en dat werkt
hartstikke leuk. Zo’n samenwerking vraagt ook
van een gemeente dat je zaken durft los te laten.
Ondernemers zijn niet gebaat bij gemeente- of
provinciegrenzen. Wij faciliteren hen in infrastructurele en relationele verbindingen, die je
van een lokale overheid mag verwachten. De
economische zaken zijn voor ondernemers.”
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De aardappelen voor PolderGoud aardappelproducten
van Schaap Holland in Biddinghuizen worden o.a.in
Flevoland geteeld door speciaal geselecteerde telers.

AQUISITIE
Komende tijd vindt er een flinke lobby plaats om
ondernemers van buiten de regio voor Dronten te
interesseren. “Dit jaar gaan we daar nog meer vorm
aan geven. Er komt een acquisiteur die ons stevig
gaat vertegenwoordigen. Samenwerking
met de regio is daarbij heel belangrijk.” Om dat
tot stand te brengen moet Dronten zich meer continu
laten zien, zowel buiten de gemeente als
bij de bestaande bedrijven binnen de gemeentegrenzen. Het nieuwe bedrijventerrein ‘Poort van Dronten’
vaart daar wel bij. De eerste vestigingen van Bangma
verpakkingen en het verticale landbouwprogramma,
de zogenoemde ‘sla-flats’, van de Staay Food Group
hebben de toon al gezet. “Voor het verwelkomen van
nieuwe bedrijven weten we ons gesteund door
ondernemers met hart voor onze omgeving.” Dat
alles kan volgens De Jonge alleen floreren als er ook
grote ‘spelers’ meedoen in het ondernemersveld.
“Ondernemers als Meine Breemhaar die met
3
MAC PARK letterlijk aan de weg timmert om
jonge bedrijven in de kantoorv illa’s aan De West
te vestigen. In Biddinghuizen verreist een bedrijf
dat restanten papier tot nieuw product verwerkt,
en enkele jaren geleden mochten we CM Packaging
verwelkomen. Gezamenlijk zorgen al die onder
nemers voor een mooie bedrijfskring en een
ondernemersstructuur die goed bij Dronten past.”
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OPVOLGENDE GENERATIES
Om als gemeenschap optimaal te profiteren van
provinciale projecten als Flevokust en de Floriade,
worden er tal van initiatieven ontplooid die ervoor
zorgen dat Dronten daaraan een goede bijdrage
kan leveren. “Om Dronten aan tafel te hebben bij de
organisatie van de Floriade hebben we onlangs een
projectgroep opgericht. Deze bestaat uit ondernemers uit onze gemeente en heeft als thema:
‘We komen niks halen, maar we komen wat brengen’.
Ik kan niet overzien wat dat oplevert, maar die
kansen brengen we in kaart. Dat geldt ook voor de
impact van Lelystad Airport. Met concrete cijfers
over het aantal banen wordt het draagvlak voor de
luchthaven groter.”
“We weten waar we voor staan”, besluit De Jonge.
“Nu en voor onze opvolgende generaties. De verbinding met het onderwijs is van essentieel belang.
De realisatie van Het Perron, en met name de daarin
gevestigde instellingen, dragen goed bij aan het
kennis- en beroepsonderwijs. Met de herinrichting
van De Noord en straks de ontwikkeling van de
Havenkade wordt het Hanzekwartier de dynamische
verbinding tussen de stationsomgeving en het
centrum van Dronten. Zowel de omvang en dynamiek van stadscentrum SuyderSee als die van de
buurtwinkelcentra in Biddinghuizen en Swifterbant
worden door marktonderzoek nog eens goed onder
de loep genomen. Soms moet je inzichten durven
veranderen en tegelijkertijd de bestaande bedrijfsstructuren goed onderhouden.”

PETER RIJSENBRIJ PRODUCTIES

Kwaliteit ligt dichter
bij huis dan je denkt

Na 25 onvergetelijke jaren in omroepland is Peter Rijsenbrij in 2007 zijn eigen evenementenbureau
gestart. Alle ervaringen, die hij in die tijd had opgedaan, kon hij meenemen naar zijn eigen
evenementenbureau: Peter Rijsenbrij Producties (PRP).

PETER RIJSENBRIJ
PRODUCTIES:
ONBEGRENSDE
MOGELIJKHEDEN
Behalve voor het organiseren van evenementen
kan men bij PRP ook
terecht voor diensten
gerelateerd aan dat
omroepverleden. Via
pakkende teksten naar
voice-over en korte
filmpjes, alles door
Rijsenbrij zelf vervaardigd en uitgevoerd.
Vanaf de oprichting is
PRP in Lelystad gevestigd en heeft daar al een
reeks aan evenementen georganiseerd. Peter hierover: “Ik bedenk eerst hoe we de doelgroep kunnen
verrassen, en wat het evenement echt uniek maakt.
Het gaat toch om de emotie. Het moet natuurlijk wel
allemaal in het budget passen”. PRP werkt samen
met mensen en partijen, die deskundig zijn en
vertrouwd. Voor de evenementen in Flevoland zijn
deze veelal afkomstig uit de provincie. “Flevolandse
bedrijven kunnen veel meer met elkaar samen
werken. Het is daarom zo belangrijk dat je juist je
‘buren’ goed kent en weet wat zij kunnen bieden”
vindt Peter. “Kwaliteit ligt vaak dichter bij huis
dan je denkt.”

high-end ‘food & drinks’, met non-stop nationale
en internationale artiesten en deejays met als thema
SECRET. Het tot het laatste moment geheim gehouden evenement was voor 1500 gasten en hierover
wordt nu nog steeds gesproken. Een bijzondere ‘case’
waarmee ik in het netwerk van provincie, gemeenten
en andere opdrachtgevers ben terechtgekomen.
Jaarlijks organiseer ik ook het BKL-Gala in Lelystad.
Hiervoor bedenk ik een actueel thema. In 2018 was
dat zeer toepasselijk ‘Love is in the AIR’, waarmee de
aandacht gevestigd werd op de ontwikkelingen rond
Lelystad Airport en de positieve invloed voor de
ondernemers. Ondernemen betekent in beweging
zijn, en dus is vernieuwing ook voor evenementen
erg belangrijk. Ik kijk elk jaar hoe dit beter kan.”
Samen met Wim de Bruijn van Fuser uit Almere
heeft hij begin 2015 de Stichting Flevo Zakenfestival
opgericht; een non-profitorganisatie, die twee
jaarlijks het Flevo Zakenfestival op Lelystad
Airport organiseert.
”Een evenement als het Flevo Zakenfestival is hét
instrument om de verbinding te kunnen maken met
regionale ondernemers. “Juist in dit digitale tijdperk
moet je elkaar in de ogen kunnen blijven kijken en
laten verwonderen, en daar zijn evenementen een
prachtig middel voor”.
Foto: Monavid

ALLEEN KWALITEIT
“In 2007 kwam er via mijn netwerk een buiten
gewoon evenement op mijn pad. Van scratch af aan
kon ik het evenement bedenken en uitvoeren alsof
het een televisieshow betrof, die live uitgezonden
zou worden. Op een bijzondere locatie waren er
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EKRIS LELYSTAD

Ontdek duurzame mobiliteit
bij BMW- en MINI-dealer
Voor Ekris is duurzame mobiliteit geen nieuw
fenomeen. “Door de innovatieve merken die
wij voeren waren we al snel vertrouwd met
duurzame mobiliteit” aldus Floris Kruijsifix,
vestigingsmanager van Ekris Lelystad. “Daar
plukken we nu de vruchten van want we
lopen op alle fronten voorop”.

S

inds de oprichting van het submerk BMW i in
2011 zijn er grote stappen gemaakt. “Onder
dit submerk ontwikkelt BMW plug-in hybrides en volledig elektrische voertuigen op een
duurzame manier. De fabriek in Leipzig is één van
de meest duurzame autofabrieken ter wereld en
zet de maatstaf voor het gebruik van duurzame
bronnen als water, windturbines en groene energie.
Daarnaast wordt er geïnvesteerd in jonge werk
nemers. Die worden tijdens hun stage enthousiast
gemaakt voor duurzaamheid” vertelt een al even
enthousiaste Floris.
DOORONTWIKKELEN VAN ELEKTRISCHE
VOERTUIGEN
In 2013 introduceerde BMW haar eerste volledig
elektrische auto: De BMW i3. De i3 werd de eerste
emissievrije massageproduceerde auto. Kort daarna
volgde de unieke, sportieve BMW i8. Sindsdien is het
hard gegaan met de productie van (deels) elektrische
auto’s. “Ieder jaar zien we een stijging in de
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verkoop van volledig-, of semi- elektrische auto’s.
Inmiddels heeft BMW in 2017 reeds 100.000 volledig
elektrische auto’s geleverd!” vertelt Floris.
BMW Group heeft bekend gemaakt dat er de
komende jaren veel geïnvesteerd zal worden in
elektrische mobiliteit. Er wordt een belangrijke
stap richting de lange termijn doelstelling gezet:
Volledig CO2-vrije productie. De provincie Flevoland
behoort tot de provincies met de schoonste lucht en
om dit zo te houden draagt Ekris met BMW i graag
haar steentje bij.
DUURZAAMHEID BIJ EKRIS
Ook Ekris zelf is als organisatie actief bezig met
duurzaam ondernemen. Dit zien we onder andere
terug in de verwerking en scheiding van afval,
maar ook in de voorzieningen bij de vestigingen.
Ekris Lelystad wordt momenteel compleet
verbouwd.

Ekris Lelystad

Commissaris van de Koning Leen Verbeek bestuurde hoogstpersoonlijk de BMW pace car om het Flevo Zakenfestival 2017 te
openen. Ekris was hier één van de standhouders

Tijdens de verbouwing wordt ook rekening
gehouden met het toenemende aantal geëlektri
ficeerde auto’s. Zo worden er zes nieuwe oplaad
punten geïnstalleerd. Ook zal de verlichting in de
showroom en in de werkplaatsen vervangen
worden door duurzame LED-verlichting.

van de Bedrijfskring Lelystad zijn wij ook lid van de
businessclubs van Almere City FC en de Floriade
2022. Ekris sponsort ook de golfclub Almeerderhout.
Flevoland is belangrijk voor ons en dat tonen
wij graag.”

BETROKKENHEID BIJ FLEVOLAND
Floris Kruijsifix hierover: “Ekris toont zijn betrokkenheid bij de provincie door de aanwezigheid bij
diverse zakelijke en publieksevenementen. Tevens
zijn wij lid van diverse netwerkorganisaties. In 2017
was Ekris aanwezig bij de Nationale Oldtimerdag
in Lelystad als partner en naast het lidmaatschap
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GEMEENTE ALMERE

Samenwerking
sleutel voor succes

Almeers
bedrijvenbeleid
Wethouder Mark Pol heeft de afgelopen jaren
sterk ingezet op samenwerking. Op alle niveaus
en in alle geledingen. Samenwerkingen van
bedrijven onderling, maar ook tussen gemeente,
provincie en het bedrijfsleven. Deze strategie
werpt nu zijn vruchten af en zorgt ervoor dat de
Almeerse bedrijfsterreinen weer belangstelling
wekken:
“Opvallend genoeg vooral bij bedrijven die
al in Almere gevestigd zijn en willen groeien”,
zo constateert Pol trots.

22

FOCUS OP LOKALE ONDERNEMERS
Aandacht voor de ondernemers, die al in de stad
zitten, blijft ook in de komende jaren een belangrijk
speerpunt in het gemeentelijk economisch beleid van
Almere. Pol: “Daar is Almere groot mee
geworden en dat gaan we dit jaar verder uitbouwen.
Almere is natuurlijk ontzettend hard gegroeid, maar
de groei zal in de komende jaren vooral moeten
komen van onze zittende bedrijven. Dat betekent dat
we ons beleid daarop hebben afgestemd. We zijn niet
meer alleen gericht op acquisitie van bedrijven van
buiten, maar zeker ook op de vraag: wat hebben onze
huidige ondernemers nodig? Zo merkten we bijvoorbeeld dat er bij veel groeiende ondernemingen veel
vragen leefden over financieringsmogelijkheden.
Naar aanleiding daarvan hebben we een kennis
centrum ingericht waar ondernemers met vragen
hierover terechtkunnen.”
VEEL AANVRAGEN
Pol vervolgt: “Tegelijkertijd zien we natuurlijk ook
dat de markt aantrekt, dus we houden onze blik
ook naar buiten gericht. Almere krijgt steeds meer
aanvragen van bedrijven die naar onze stad toe
willen komen omdat we goed bereikbaar zijn, een
goede beroepsbevolking hebben en ruimte om te
ondernemen. Ons doel voor 2018 is dan ook om een
aantal van deze bedrijven ook daadwerkelijk binnen
te halen.”
ONDERNEMERSKLIMAAT
Het Almeerse beleid is om een positief ondernemersklimaat te creëren waarin aandacht is voor de
wensen en behoeften van ondernemers en waarin
nog heel veel ruimte is om te groeien. De boodschap
van Pol richting ondernemend Almere is dan ook:
benut de kansen die zich bij de aantrekkende economie voordoen. “Daar wil ik ook nog een uitnodiging
aan toevoegen om hierin gezamenlijk op te trekken.
Wij geloven als gemeente in het samen optrekken.
Daar hebben we de afgelopen jaren flink op ingezet

en dat werpt nu zijn vruchten af. We gaan daar dan
ook onverminderd mee door. Samenwerken met
ondernemers werkt, zij weten wat nodig is en
kunnen hun belang in beeld brengen. Zo kunnen
we samen bouwen aan optimale omstandigheden
om te ondernemen. Daarom ga ik op bezoek bij
bedrijven, maak ik een tour langs bedrijventerreinen
en hebben we overleg met de Vereniging
Bedrijfskring Almere.”
‘SCHOON EN VEILIG’
De gemeente wil de Almeerse bestaande en nieuwe
bedrijventerreinen zo goed mogelijk in de markt
zetten. Om dat te realiseren heeft Almere vorig jaar
de website www.bedrijventerreinenalmere.nl opgezet waarop alle opties in één oogopslag te zien zijn.
Ondernemers kunnen zo direct zien wat waar
mogelijk is. Een ander belangrijk speerpunt van de
gemeente is het tegengaan van leegstand. “Dat is
heel erg belangrijk en dat gaat gelukkig weer de
goede kant op. Ook daarvoor geldt dat de gemeente
zich als sparringpartner opstelt en zoekt naar
mogelijkheden, bijvoorbeeld voor transformatie.
Verder kenmerken onze bedrijventerreinen zich door
een schoon, heel en veilig uiterlijk. Daar investeren
we ook veel in. Verder hoor ik veel terug van bedrijven dat de internetconnectie overal ontzettend goed
is. Ook dat aspect wordt heel erg gewaardeerd.”

Foto: Braincandy
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STADSHART
Dat samenwerking loont, blijkt volgens Pol ook uit
het feit dat het centrum van Almere afgelopen jaar
het predicaat ‘Beste binnenstad van Nederland’
kreeg: “De afgelopen jaren hebben we heel sterk
ingezet op samenwerking. Hierdoor is een unieke
binnenstad ontstaan, waarbij winkels, woningen,
theaters, ziekenhuis, kantoren en scholen dicht
bij elkaar zijn gevestigd. Door de handen ineen
te slaan, bijvoorbeeld op het gebied van marketing,
is er een dynamisch centrum ontstaan en dat
krijgt nu erkenning.”

Eén van de bedrijven die besloot met de gemeente in
overleg te treden en een samenwerking aan te gaan
is ICT-organisatie Voiceworks. Eigenaar Stijn Nijhuis:
“We zijn een snel groeiend bedrijf, dus we waren op
zoek naar ruimere huisvesting. De gemeente heeft ons
geholpen met het vinden van een nieuwe plek, en heeft
ook meegedacht om onze wensen binnen de gewenste
termijn te kunnen realiseren. De verleiding om een
kantoor in Amsterdam te nemen is altijd groot, simpelweg omdat daar gemakkelijker ICT’ers te vinden zijn.
Maar mede dankzij de hulpvaardige gemeente hebben
we er toch voor gekozen om in Almere te blijven. Wij
waarderen Almere als plaats sowieso enorm, dus zijn

De groeiende economie, ruime interesse voor de
bedrijventerreinen en positieve ontwikkeling van het
bestaande bedrijfsleven in de stad, zorgen voor een
zonnig perspectief. “In de economie van de toekomst
gaat het over samenwerken en partnerschap. De
overheid is daarin niet langer een partij die tussen de
belangen van verschillende ondernemers stond,
maar een speler die in het totale proces een
sparringpartner is. Want onze visie is: als het
goed gaat met het bedrijfsleven, dan gaat het goed
met de stad.”

heel blij met onze nieuwe locatie in DUIN waar we in
2019 onze intrek zullen nemen.”
Ook Nijhuis heeft in de afgelopen jaren gemerkt dat
samenwerking werkt. “De gemeente acteert op de
arbeidsmarkt als verbinder tussen bedrijven die dezelfde
uitdagingen hebben. Ook op provinciaal niveau praat
de gemeente met ondernemers mee over imagovraagstukken van Almere en Flevoland. Hierdoor komt voor
ons als ICT-werkgever de regio ook beter op de kaart te
staan. Op maatschappelijk vlak brengen ze ook initiatieven en ondernemers bij elkaar. Datzelfde geldt eigenlijk
voor het onderwijs. Ook daar helpt de gemeente bij een
stukje matchmaking. Dit jaar hopen we ook daarin weer
stappen te zetten, zodat er weer meer mensen ‘over de
brug’ komen. Initiatieven als Lelystad Airport gaan ons
daarbij zeker helpen. Mijn persoonlijke wens voor de
toekomst is dat er nog een langere termijnvisie komt.
Waar gaan we heen en komt er nog een verbinding
over het Markermeer? Dat zou wel fijn zijn en het
investeringsklimaat positief beïnvloeden.”
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BUSINESS VERSNELLER
De Business Versneller is een bestaand programma van zes workshops waarin
gevestigde ondernemers (bestaande mkb-bedrijven met minimaal 5 fte in dienst)
met een groeiambitie ondersteuning krijgen van elkaar en ervaren (oud-)ondernemers bij het verder specificeren van hun groeiambitie en het realiseren ervan.
De Business Versneller levert een bijdrage aan:
• Het aanjagen van groei in een bedrijf (bewustwording)
• Het oplossen van ondernemersvraagstukken (kwaliteitsslag)
• Het stimuleren van kennisdeling en netwerkvorming (community building)

Gevallen en weer
opgestaan
Auteur: Gerrit-Jan Tempelman

A

chter de rotonde razen de auto’s over de
N50. Horecaondernemer Dennis Goossens
bekijkt het van een afstandje. Waar
reizigers voorheen zonder omwegen een
tussenstop maakten bij Het Wapen van Ens, rijden
ze nu makkelijker aan hem voorbij. Toch heeft
Dennis tegenwoordig alles op de rit. Hij is gevallen
en weer opgestaan. De Business Versneller markeerde
voor hem een nieuw begin met een gezond en
groeiend bedrijf. “Ik was jong, 21 jaar. Liep stage
in Duitsland en dacht dat ik de hele wereld aankon.
Twintig jaar later ben ik echt wel wat slimmer
geworden. Ik zit nu vijftien jaar in het Wapen van
Ens en heb ups en downs gekend. Neem nou die weg.
Wij hadden altijd een veredeld wegrestaurant. De
mensen kwamen vanzelf wel. Hoefde ik weinig
voor te doen.” Maar toen werd die weg verlegd,
dus Dennis werd zenuwachtig. De knop moest om.
“Toen ben ik pas flink gaan ondernemen.”
INVERSTEERDER
“Het was echt een moeilijke tijd toen. We hadden
niet alleen last van die weg, maar ook van de crisis
natuurlijk. Bovendien wilde de bank mij op dat
moment niet meer financieren. Gelukkig kon ik zelf
nog een mooi bedrag bij elkaar krijgen. Voor de rest
klopte ik aan bij de Rabobank. Die had goed nieuws
en slecht nieuws voor me. Dat restbedrag leenden ze
me niet, maar ze wilden wel mijn nieuwe financier
worden. Daar ben ik nog altijd heel blij mee.”

KATWIJK
“Daarna ging het eigenlijk steeds
beter. Vorig jaar werd ik gevraagd
om het restaurant van Museum
Schokland over te nemen. Ik kon
al snel beginnen, in eerste
instantie voor een jaar. En ik kan
je zeggen: er gaan mooie dingen
gebeuren daar. In de zomer heb je
toerisme en in deze tijd van het
jaar worden er veel bruiloften en
partijen gehouden. Zo kwam een
mevrouw uit Katwijk bij ons haar
feest vieren. Ik zei tegen haar:
“Waarom kiest u daarvoor?” Omdat ze een Schokker
nazaat was. De locatie leent zich gewoon voor
prachtige evenementen.”
WERKEN AAN JE BEDRIJF
“Toen ik mij aanmeldde voor de Business Versneller
was Schokland trouwens nog niet eens in beeld,
maar ik vond het heel fijn om mijn werkwijze eens
met andere ondernemers door te spreken. Ze hebben
flink op mijn plan kunnen schieten en gaven me
allerlei waardevolle tips en adviezen. Zo leer je maar
weer dat werken aan je bedrijf even belangrijk is als
werken in je bedrijf. Kijk, met mij gaat het nu goed,
maar morgen kan het weer anders zijn. Er zullen ook
weer magere jaren komen. Je moet vooruit blijven
kijken en daarbij de goede mensen om je heen
verzamelen. Vroeger dacht ik dat ik alles zelf wel
wist, maar nu weet ik: je kunt het niet alleen.”
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BALK SHIPYARD

Toekomstplannen:

Balk Shipyard
Wanneer men langs de haven van Urk loopt, zijn de grote hallen van Balk Shipyard niet te missen.
Waar tot circa 2002 voornamelijk kotters de wal opgingen, is dit na de overname door Daan Balk
compleet veranderd. De luxe jachten weten keer op keer hun weg te vinden naar de refitspecialisten
bij Balk Shipyard en komen na een periode van zes tot negen maanden zo goed als nieuw en
onherkenbaar de hal uit.
OORSPRONG
Balk Shipyard is opgericht door de familie Balk in
1798 in de haven van Elburg waar tijdens de eerste
honderd jaar scheepjes voor de visserij werden
gebouwd en onderhouden. Nadat in 1932 de Afsluitdijk werd gebouwd, veranderde het toneel. Elburg
werd afgesloten van open zee en hierdoor nam de
visserij in het gebied af. Door de innovativiteit van
Daan Balk sr. ging men zich richten op de bouw van
pleziervaartschepen in plaats van visserijschepen.
Hout werd vervangen door staal en het paard door
de lier. In de jaren 50 voltrok zich de inpoldering
wat ervoor zorgde dat de haven van Elburg verder
van open water werd afgesloten. In 1967 heeft Bart
Balk de werf overgenomen van Daan Balk sr. en is
de focus van nieuwbouw geleidelijk verschoven naar
refit en onderhoud. Sinds 1998 staat Daan Balk als
zevende generatie aan het roer van de organisatie.
Na aanhoudende groei is de werf in 2004 verhuisd
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van Elburg naar Urk. Met deze verhuizing is
de werf op Urk ten opzichte van de werf in
Elburg vertienvoudigd.
Maar, zoals Daan Balk aangeeft: “In een wereld
waar het onmogelijke mogelijk gemaakt wordt voor
de meest welgestelden ter wereld zijn wij ten
opzichte van andere werven nog steeds relatief
klein. Waar veel collega’s zich volledig richten
op het nieuwbouwen van jachten richten wij ons
voornamelijk op het refitten van jachten (lees: het
verbouwen van jachten)”. Door de aanhoudende
vraag naar refit is de werf voor de tweede keer uit
haar jasje gegroeid. Daan Balk is genoodzaakt te
kijken naar een andere locatie met meer en grotere
faciliteiten. Met de Buitendijkse Haven in het
verschiet – welke net buiten Urk zal komen – is dit
een perfecte kans om een nieuwe werf te bouwen
en deze naar de vraag van de markt in te richten.

In totaal worden er drie scheepshallen gebouwd, één
hal – en tevens de grootste – waar jachten tot 80
meter kunnen worden gerefit en twee hallen voor
jachten tot maximaal 65 meter. Met de bouw van de
nieuwe werf verdubbelt Balk Shipyard haar capaciteit ten opzichte van de werf in de haven van Urk.
“NEE” BESTA AT NIET
De noodzaak van een nieuwe werf werd begin
december 2017 te meer duidelijk toen het jacht
Dancing Hare de hal inging. Een hele operatie,
aangezien het jacht net te lang was om haar in de
hal te krijgen. Er werd een stuk uit de tegenover
liggende hal gehaald, om genoeg ruimte te kunnen
creëren om het jacht de hal in te manoeuvreren.
Naderhand werd er een aanbouw aan de hal geplaatst om te voorkomen dat het jacht met haar
achtersteven uitsteekt. “Je zou denken, waarom
zou je dat doen? Maar in de jachtwereld is nee
geen antwoord en daarnaast houden we graag
van een uitdaging”, aldus Daan Balk.

Naast Dancing Hare liggen Valeria, Azteca en
Copihue in de hal. Ook is begin januari 2018 het
jacht Alumercia naar de werf gevaren voor een
grote refit. Stuk voor stuk bijzondere jachten met
elk hun eigen verhaal. Zo is Valeria een échte
klassieker gebouwd door Feadship. Haar Russische
eigenaar heeft Balk Shipyard de opdracht gegeven
om haar in de beste conditie en hedendaagse luxe
te verbouwen. Daarnaast is Azteca – tevens
gebouwd door Feadship – een jacht met een
vooruitstrevend ontwerp en wat vandaag de dag
nog steeds gezien wordt als een icoon. Door de
jaren heen heeft de werf ook andere spraakmakende
projecten mogen opleveren waaronder het destijds
grootste houten zeiljacht, de 64,5 meter
Mikhail S. Vorontsov.
Met deze spraakmakende projecten staat de werf de
laatste jaren met regelmaat op de lijst van genomineerden om een World Superyacht Award te winnen
– één van de meest prestigieuze prijzen in de
jachtindustrie. Ook dit jaar heeft de werf één van
haar refit projecten ingeschreven. Al met al gaat
het Balk Shipyard voor de wind. Er is aan werk
geen gebrek en er wordt met een positieve blik
naar de toekomst gekeken.
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LELYSTAD AIRPORT

Lelystad Airport:
banenmotor,
vakantieluchthaven én
kleine luchtvaart

De nadruk ligt op de vakantievluchten die van en naar Lelystad Airport gaan plaatsvinden, maar
luchthavendirecteur Hanne Buis benadrukt dat er binnen de general aviation (kleinere luchtvaart)
ook gewoon zakenvluchten blijven plaatsvinden vanaf Lelystad Airport: “Ook nadat het commerciële vliegverkeer is opgestart, blijft dit type Business Aviation hier een heel belangrijke rol spelen.”

S

tap voor stap verandert er elke dag wel iets
op of rondom het luchthaventerrein. Een
flinke operatie, die al jaren geleden in gang
is gezet. Schiphol Group heeft Hanne Buis
naar Flevoland gestuurd om dit proces te begeleiden.
Buis werkt al sinds 2004 bij de Schiphol Group en
heeft bij Schiphol eerder ervaring opgedaan in
commerciële, operationele en strategische rollen.

VEELZIJDIGHEID
Nu de bouw in volle gang is, kan ze zich nog meer
toeleggen op de andere facetten van het directeurschap. Natuurlijk blijft ze nauw betrokken bij alle
processen: “Het mooie van mijn functie is dat ik een
hele fijne groep mensen om mij heen heb, die samen
met mij deze nieuwe vakantieluchthaven bouwen.
Zodoende heb ik ook voldoende tijd over om mij te
richten op bestaande of toekomstige knelpunten.
Het ene moment praat ik met omwonenden en
de volgende dag ben ik in overleg met
overheidsinstanties.”
LELYSTAD AIRPORT BUSINESSPARK (LAB)
Eén van de belangrijkste aandachtspunten van dit
moment is het creëren van werkgelegenheid.
“Lelystad Airport Businesspark (LAB) - het voor
_malige OMALA - neemt Rob Verhoeff voor zijn
rekening. Het stuk tegenover de terminal wordt
het Flight District; een gebied dat voor 25 procent
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door de Schiphol Group wordt beheerd. De overige
aandeelhouders zijn de provincie Flevoland, de
gemeente Lelystad en de gemeente Almere. In het
Lelystad Airport Businesspark komen hotels, opleidingsfaciliteiten, kantoorgebouwen en restaurants.
Het Spaanse modeconcern Inditex is nietluchthavengerelateerd, dus zij komen niet in het
Flight District, maar zijn gevestigd in het overige
deel van het LAB. Inditex heeft gekozen voor Lelystad vanwege de ruimte en de goede ontsluiting. In
totaal moet het bedrijf werk gaan bieden aan enkele
honderden (400, red.) mensen.”
VOORDELEN PER GEMEENTE
De Flevolandse gemeenten die rondom de luchthaven
liggen (Lelystad, Dronten, Almere en Zeewolde)
vragen zich hardop af of hun inwoners wel profiteren van de komst van dergelijke grote internationale
ondernemingen. “Dat zogeheten meeprofiteren
bestaat uit heel veel onderdelen”, zo stelt Buis vast.
“Een betere bereikbaarheid is voor iedereen een
voordeel. Ten tweede de unieke situatie dat je straks
bij wijze van spreken op de fiets naar de luchthaven
kan om op vakantie te gaan. Economisch kan dat
worden uitgedrukt in reistijdverkorting.”

Concreet meer banenkansen voor
inwoners uit de directe omgeving

WERKGELEGENHEID
“Maar het belangrijkste voordeel is de directe werkgelegenheid die het vliegveld met zich meebrengt”,
zo benadrukt Buis. “Ook dat omvat meerdere
facetten. Allereerst geldt bij alle aanbestedingen dat
dertig procent van het personeel uit de regio komt.
Dat betekent dus concreet meer banenkansen voor
de inwoners uit de directe omgeving. De verkeers
toren wordt bijvoorbeeld verhoogd door Kampstaal
uit Emmeloord in samenwerking met Wouda Installatietechniek uit Dronten. Ook de ICT hardware en
software is aan een lokale ondernemer gegund.
Syscon uit Lelystad mag dat nu en in de komende
jaren doen. En ook Dura Vermeer die niet alleen de
bouw, maar ook het onderhoud van de infrastructuur
verricht heeft gekozen voor onderaannemers uit de
omgeving. Een voorbeeld hiervan is de Lelystadse
Boer, die het gras de komende 15 jaar gaan beheren
en onderhouden op de luchthaven. En zo kan ik
nog wel even doorgaan met het geven van concrete
voorbeelden van werkgelegenheid die Lelystad
Airport met zich meebrengt en in de toekomst
gaat brengen.”
BUSINESS AVIATION
De realisatie van Lelystad Airport is in 2015 vast
gelegd in het luchthavenbesluit en is een onderdeel
van een groter geheel: het Nederlandse luchtvaartbeleid. Daarbinnen is afgesproken dat er 580.000
luchtvaartbewegingen in 2020 gerealiseerd gaan
worden en om die doelstellingen te behalen moeten
de vakantievluchten van Schiphol naar Lelystad
worden verplaatst. Dit betekent echter niet dat er
in de Flevolandse hoofdstad geen plaats meer is voor
zakenvluchten binnen de General Aviation sector.
“Dat onderdeel is ondergesneeuwd vanwege alle
aandacht voor de vliegroutes en de milieueffect
rapportages (MER). De Luchtverkeersleiding wordt
in de beginjaren van Lelystad Airport geacht ook
nog ruimte over te houden voor 80.000 vlieg
bewegingen van helikopters, lesvliegtuigen en
zakenvluchten. Als het aantal commerciële vluchten

gaat stijgen, dan zal dat aantal van 80.000 tussen
nu en 2043 langzaam maar zeker dalen naar 30.000
vliegbewegingen. En dat aantal vliegbewegingen
zal dan zo blijven”, zo staat ook te lezen in het
gepubliceerde ondernemingsplan van de luchthaven.

Er wordt historie geschreven
hier in Flevoland
Lelystad wordt straks qua aantal vliegbewegingen
de tweede luchthaven van ons land. Op dit moment
is er al ruim 140 miljoen euro geïnvesteerd in de
realisatie van Lelystad Airport en de omgeving, maar
in de spin-off gaat dit Flevoland, maar ook Friesland,
Gelderland en Overijssel en haar bedrijfsleven, een
veelvoud van dat bedrag opleveren. Het wordt niet
alleen een belangrijke economische motor voor
Nederland, maar ook voor de wijde omgeving van
de luchthaven: “Hier wordt historie geschreven. Het
is ontzettend mooi om daar deel van uit te mogen
maken. In alle discussies, vraaggesprekken en
kritieken die we over ons heen krijgen vergeet je
dat weleens. Daarbij begrijpen wij ook goed dat de
uitbreiding van de luchthaven ook een aantal zorgen
met zich meebrengt, van direct omwonenden en
van mensen die wat verder weg wonen. Het is heel
belangrijk om ons oor te luisteren te leggen, die
zorgen serieus te nemen en ons in te spannen
op het gebied van leefbaarheid.”
Als afsluiter geeft Buis aan dat het niet vaak voorkomt dat er een dergelijk groot nieuw vliegveld
wordt gebouwd in Nederland. “Het is heel bijzonder
dat wij dat allemaal van dichtbij mogen meemaken.”
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MKB365

MKB365 maakt

het ondernemersleven
een stuk simpeler
Vanuit de vraag naar kleinschalige ERP-systemen is dit jaar MKB365 opgericht. Zij bieden
cloudoplossingen waar geen zwaar serverpark voor nodig is. In het midden- en kleinbedrijf is
een sterke behoefte om slimmer te gaan werken. Traditionele softwaresystemen vergen vaak
lange installatietijd. De software van MKB365 is binnen een paar dagen klaar voor gebruik,
mede dankzij het gebruik van Microsoft-applicaties. “Wij spitsen de tool toe op een specifieke
dienstverlening of branche door een klantspecifieke omgeving te creëren waarin gemakkelijk
gewerkt kan worden”, aldus co-founder Ronald Hoek.
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MKB365 is een zusterorganisatie van ICT-bedrijf
LOKO uit Zeewolde. Anderhalf jaar geleden werd
mede op voorspraak van Hoek het traject ingezet
om Dynamics 365 voor het midden- en kleinbedrijf
beschikbaar te maken. Uitgangspunten daarbij
waren: laagdrempelig, snel live en niet te duur.
De applicatie is sinds eind 2016 verkrijgbaar en
alle gebruikers reageren zeer positief, zo stelt Hoek.
“We hebben gemerkt dat we focus moeten hebben op
de business, marketing en de klant. We focussen ons
dan ook met name op bedrijven die zich richten op
samenwerking. Zodra er meer dan één persoon
binnen de organisatie werkzaam is, wordt het delen
van informatie extreem belangrijk. Omdat MKB365
gebruikmaakt van het Microsoft-portfolio kunnen
bijvoorbeeld Excelsheets 1-op-1 in het systeem
opgenomen worden. Hierdoor kunnen ondernemers
gewoon Excel blijven gebruiken en integreren met
alle andere CRM-acties waarin MKB365 voorziet.”

Stephan Steijger

Ronald Hoek

en werd het zakelijke social media profiel LinkedIn
aangekocht om dit in het CRM-systeem te integreren. MKB365 maakt slim gebruik van deze samenvoeging: “Het combineren van die waardevolle data
vergroot de mogelijkheden enorm en bespaart zeer
veel tijd. Vanuit één gebruikersinterface kan een
prospect gevolgd worden vanaf het eerste marketingcontact tot aan de administratieve handelingen
die gedaan moeten worden bij het bedienen van die
nieuwe klant.”
WERKBARE INTERFACE
Binnen nu en vijf jaar gaan applicaties als Dynamics
365 een belangrijke extra schil vormen in elke
onderneming: “De hoofdschil is en blijft Outlook.
Door alle bijbehorende componenten van Microsoft
bij elkaar te brengen in een werkbare interface,
worden dit soort systemen de komende jaren een
echte toegevoegde waarde.”

OP- EN AFSCHALEN
Een ander belangrijk pluspunt is het maandelijks
kunnen op- en afschalen van het afnamepakket.
Volgens Hoek is het cruciaal om continu mee te
denken met de klant: “Het MKB heeft vaak te maken
met een grillige markt. Het is daarom mogelijk om
elke maand licenties af te zeggen of toe te voegen.”
DYNAMICS 365
De introductie van MKB365 valt samen met de
beslissing van Microsoft om Dynamics 365 (CRM)
beschikbaar te maken voor het midden- en klein
bedrijf. Daar ging een prijsverlaging mee gepaard

EXPO FLORIADE 2022
Op het Flevozakenfestival kwam Hoek in contact met
de organisatie van de Floriade Almere 2022 B.V., de
organisator van de wereldtuinbouwtentoonstelling.
“Zij gebruiken ons systeem om alle contacten vast
te leggen en te waarborgen. Dynamics 365 is dus
een belangrijke tool om in contact te komen met
de potentiële nationale en internationale bezoekers.
Voor ons als organisatie is het natuurlijk ook belangrijk om direct dit soort namen aan ons te binden.
We hopen in het komende jaar onze dienstverlening
verder uit te breiden en een Trusted Advisor te
worden voor met name het MKB in Flevoland, want
zij zijn net als wij hardwerkende, nuchtere ondernemers in een steeds veranderend pionierslandschap.”
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GEMEENTE ZEEWOLDE

Zeewolde:

jong en ambitieus
De cijfers schetsen een duidelijk beeld: steeds

Hoe kijken anderen tegen deze gemeente aan?

meer bedrijven vestigen zich in Zeewolde. Met

We vroegen het zes verschillende personen,

nog mooie ontwikkelingen in petto, presenteert

waaronder drie jonge, enthousiaste

deze gemeente zich als jong en ambitieus. Als

ondernemers, die op verschillende

één van de jongste gemeentes van Nederland

manieren betrokken zijn bij Zeewolde.

(slechts 34 jaar oud), weet Zeewolde bijzondere
bedrijven aan te trekken. Bijvoorbeeld de
bekende transportbedrijven Bakker Logistiek en
Wolter Koops, maar ook inspirerende bedrijven
zoals BioBrass (Flevopenning Toponderneming
2017) en ProFlags (Winnaar ‘Snelst groeiende
e-commercebedrijf over de grens 2017’).
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GERRIT JAN GORTER

ROELOF SCHIPPERUS

Burgemeester Zeewolde

Eigenaar De Kleine Distilleerderij

Wat maakt het zo bijzonder om burgemeester van
Zeewolde te zijn?
“Het is een jonge gemeente die zich blijft ontwikkelen op het gebied van wonen, werken en
recreëren. Dit geeft mij elke keer weer nieuwe
uitdagingen die ik graag aanpak.”

Waarom heb je voor Zeewolde gekozen om
jullie bedrijf te vestigen?
“Er zijn hier veel mogelijkheden en ruimte,
de gemeente denkt graag met ons mee en de
ondernemers zijn zeer behulpzaam naar elkaar.
Het is ons erg goed bevallen. ”

EGGE JAN DE JONGE

Wethouder Economische en Sociale Zaken
Wat verwacht je van Zeewolde in 2018?
“Een voorspoedig economisch jaar waarbij lokale
samenwerkingen steeds belangrijker worden. Op
deze manier wordt nog meer voordeel behaald.
De verwachting is dat de economische groei in
Zeewolde, net als in 2017, boven het landelijk
gemiddelde uitkomt.”
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GEMEENTE ZEEWOLDE

JANNIS LOOTENS

Founding manager Redmatters
Hoe is het om als jong en groeiend bedrijf in
Zeewolde te ondernemen?
“Ruimte. Ruimte om je dromen en ambities waar te
maken, om te leren en om te groeien. Dat is onderdeel van succesvol ondernemen. Zeewolde begrijpt
dit als jongste gemeente van Nederland maar al te
goed. Ze verbindt, ondersteunt en geeft, waar
mogelijk, ruimte aan ondernemers.”

JOHAN SAFARIC

Eigenaar Cafetaria Twilight
Hoe is het om in Zeewolde te ondernemen?
“Zeewolde is geen doorsnee gemeenschap. Het is
uitdagend en je moet creatief zijn. Als cafetaria
hebben we te maken met duurzaamheid van
energie en grondstoffen. Maar ook met lokale
samenwerkingen en het gebruik van eerlijke
ingrediënten.”

MAARTEN DE BOER

Directeur Grondbedrijf Zeewolde
Waarom kiezen veel bedrijven voor Zeewolde?
“Wat ik vaak van ondernemers hoor is de
combinatie van een centrale ligging, gunstige
grondprijzen, fijn ondernemersklimaat en de beschikbaarheid van grond.”
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GESP T
in Flevoland

Kwalitatieve
versproducten voor
een goede prijs

Fresh Care Convenience snijdt en
verpakt verse groenten en fruit voor
Europese supermarktketens. Tevens
worden deze producten verwerkt tot
maaltijdsalades, inclusief huisgemaakte dressings. Het bedrijf vormt
de laatste schakel in de keten van
Staay Food Group; het innovatieve
wereldhandelsbedrijf in groenten en
fruit sinds 1946. Binnenkort zal in
Dronten naast de verwerking ook
teelt van producten plaatsvinden,
wanneer de bouw van de Vertical
Farm is gerealiseerd. Dan ontstaat
de unieke situatie dat binnen één
gebouw sla geteeld, verwerkt én
verpakt kan worden. Door met LED
licht binnen het gebouw te telen, is
bovendien geen bestrijdingsmiddel
en transport benodigd. Op deze
manier krijgt de consument op
ongekend efficiënte manier een
uiterst vers, veilig en duurzaam
gemaakt product op tafel.

Spaces4you,
voorhoedespeler in de
circulaire economie
Spaces4you creëert werkplekken op
maat, en gebruikt daarvoor nieuwe
modulaire wandsystemen maar vooral
circulaire wanden, die niet van nieuw
te onderscheiden zijn.
Zeer grote, maar ook kleine bedrijven
en overheidsinstellingen zijn zich
steeds meer bewust van het belang
van hergebruik van materialen.
Spaces4you biedt die mogelijkheid bij
het inrichten van werkplekken. Naast
wanden kan men bij Spaces4you ook
terecht voor vloerafwerking, (LED)
verlichting, afbouw en de akoestiek in
de ruimte. Kortom, een totaalplaatje.
Door het inzetten van eigen project
begeleider en montageteam wordt
altijd een hoge kwaliteit gegarandeerd.
Ook de service en het onderhoud
gebeurt vanuit de eigen organisatie.
Hierdoor zijn er altijd korte communicatielijnen. Spaces4you beschikt over
een showroom en een imposante
opslagruimte voor de circulaire
wanden aan de Bronsweg 7 in
Lelystad.
Voor meer info bel 036 – 845 41 51
of stuur een e-mail naar
info@spaces4you.nl.

Smakelijke Boel
Catering

SB Catering is een relatief jong
cateringbedrijf, dat in razend tempo
een geweldige reputatie heeft
opgebouwd.
In 2017 heeft SB onder meer voor het
prestigieuze Havenfestival in Almere
en het Flevo Zakenfestival de catering
verzorgd. De recensies waren lovend.
SB Catering verzorgt in Flevoland en
ver daarbuiten buffetten, barbecues en
lunches voor zakelijke en particuliere
gelegenheden.
De chefkok van SB laat zich inspireren
door internationale trends, gezet door
topkoks, waardoor eigenlijk alles
mogelijk is op culinair gebied.
Bolderweg 2 1332AT Almere
Telefoon: 036 – 521 30 23
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PI ALMERE

‘gewone’ dag
binnen de PI Almere
Een

Foto’s: Petra Borsch

Het is een doorsneemiddag voor Olivier Sabbé.
Na zijn lunchpauze loopt hij langs de poedercoating afdeling, en even verderop bekijkt hij de
vorderingen bij de textielwerkzaamheden. De
medewerkers gaan rustig en zelfstandig te
werk, dus Sabbé hoeft niet veel bij te sturen.
Het lijkt een ‘gewoon’ productiebedrijf, maar
niets is minder waar. De medewerkers zijn
gedetineerden en de plaats van handeling de
Penitentiaire Inrichting Almere. Met dat in
het achterhoofd verandert ineens de
beeldvorming: we zijn in de gevangenis.
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E

n juist dat beeld wil Sabbé direct wegnemen.
Als Hoofd Arbeid is hij dagelijks actief voor
In-Made. Een interne werkorganisatie die
gebaseerd is op het succesvol laten re-integreren van de gedetineerden. “Door ze direct aan
het werk te zetten krijgen ze een dagelijks doel, leren
ze om te gaan met regelmaat en structuur, waardoor
ze straks in de maatschappij weer volop kunnen
meedraaien.”

HUIS VAN BEWARING
Dat zijn gedetineerde medewerkers straks mijn
collega’s kunnen worden of vóór mij staan in de
supermarkt benauwt me even. Maar al snel dringt
het besef door dat dit ook ‘gewoon mensen’ zijn,
die in afwachting zijn van hun strafzaak. De
Penitentiaire Inrichting (PI) Almere is namelijk
een Huis van Bewaring (HvB), een Inrichting voor
Stelselmatige Daders (ISD) en heeft een Extra Zorg
Voorziening (EZV) afdeling. Er werken zo’n 250
medewerkers en er verblijven maximaal 360
mannelijke gedetineerden die allemaal maar één
ding willen: zo snel mogelijk daar wegwezen.

IN-MADE
Negen uur per dag mogen ze uit de cel: in totaal 540
minuten per dag. De overige tijd bevinden de gedetineerden in de PI Almere zich in een kleine, kille,
oncomfortabele celruimte die in bepaalde gevallen
ook nog gedeeld moet worden met een ander. Het
beeld dat Nederlandse gevangenissen ‘net een hotel
zijn’ kan direct van tafel. Een toilet zonder wc-bril
en een dun matras zijn de enige standaardvoor
zieningen in de cel. Eventuele extra’s zoals
een magnetron of televisie moeten door
de gedetineerde zelf betaald worden.

De meesten zijn
allang blij dat
ze iets te
doen hebben.

Van de geringe tijd buiten de
celdeur is maximaal één uur
gereserveerd om buiten op de
luchtplaats door te brengen. De
overige tijd kan onder andere worden ingevuld met
werken voor In-Made, mits de gedetineerde dit zelf
ook wil: “We kunnen ze niet dwingen natuurlijk,
maar de meesten zijn allang blij dat ze iets te doen
hebben ‘om de tijd te doden’.”
BREED PORTFOLIO
Dat dit een gewoon productiebedrijf is waar gewoon
hard gewerkt wordt, blijkt wel uit de klanten die
In-Made bedient: “Ons portfolio loopt uiteen van
opdrachten voor grote internationale onderne
mingen tot lokale detailhandel. Iedereen kan hier
zijn of haar producten laten vervaardigen. Uiteraard
is er extra aandacht voor veiligheid en wordt er
vooraf altijd goed gekeken of de producten niet
provocerend zouden kunnen werken. Het overgrote
merendeel van de producten kan hier op een kwalitatief hoogwaardige manier worden verwerkt,
verpakt en vervoerd.”
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PI ALMERE

MOTIVATIE
Kwalitatief hoogstaande productie. Een term die
wellicht niet direct door iedereen geassocieerd wordt
met werkzaamheden die gedetineerden uitvoeren,
maar ook dat beeld wil Sabbé direct wegnemen.
“Iedereen die voor In-Made werkt, heeft daar zelf
voor gekozen en ze zijn dan ook enorm gemotiveerd.
Door middel van begeleiding op het RIC
(re-integratiecentrum) worden ze klaargestoomd
voor een terugkeer in de maatschappij en wordt er
vanaf de eerste dag gewerkt aan discipline, karaktervorming en werkethiek. Deze mensen werken

hier niet voor het geld, maar voor hun toekomst.”
OPROEP AAN FLEVOLANDSE
BEDRIJVEN
Sabbé roept dan ook alle ondernemers in Flevoland
op om eens te kijken of In-Made/PI Almere iets
voor hun organisatie kan betekenen. “Er zijn
gelukkig al steeds meer bedrijven die ons weten te
vinden, maar zeker op momenten dat alle celblokken gevuld zijn, is er behoefte aan extra werkplekken. Door nieuwe contacten te leggen met ondernemend Flevoland hopen wij ook op die momenten
alle gedetineerden aan het werk te houden, zodat er
niemand buiten de boot valt. Want iedere gedetineerde medewerker, die mede dankzij In-Made niet
meer terugkeert in de PI Almere, is voor ons een
overwinning.”

Men zit niet alleen vast in de PI Almere, je
kunt er ook werken. Mensen die geïnteresseerd zijn in de vacatures binnen de
P.I.-Almere kunnen contact opnemen
met de Dienst Justitiële Inrichtingen.
www.dji.nl.
Voor meer informatie over productiewerk in
een penitentiaire inrichting kan men terecht op de website van In-Made.
www.in-made.nl
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BUSINESSVERSNELLER

Bedrijfsplannen
op een post-it

Auteur: Gerrit Jan Tempelman

“Klantgericht. Marktdenken. Onderscheiden. Veiligheid.”
Vanaf luchtige post-its aan de wanden van het kantoor
waaieren de termen je in allerlei handschriften tegemoet.
Bij rolluikenfabrikant Protector in Lelystad werkt het hele
team aan voortdurende verbetering en versnelling. Nee,
rolluikenfabrikant Protector is zeker geen eenmansbedrijf.
“Bij ons heeft iedereen ook een eigen doel,” vertelt eigenaar
Jeroen Bijlsma. “Van de monteur tot de administrateur.”

O

ndernemen zit Jeroen in de genen. Samen
met zijn vader en zijn broer bezit hij
verschillende productiebedrijven in Nederland. Eén van die bedrijven is rolluikenfabrikant Protector uit Lelystad. “Met Protector wilden
we eigenlijk een nieuw product introduceren op de
Nederlandse markt. Grote brandschermen, veel
groter dan we hier gewend zijn. Maar hoe zet je nou
zoiets in de markt? Hoe benader je mensen? En hoe
vind je nieuwe klanten? Ik heb altijd wel allerlei
ideeën, maar zocht tijdens de Business Versneller
echt naar praktische handvatten.” De eerste twee
keer voelde Jeroen zich als westerling nog wat
ongemakkelijk tussen zijn poldercollega’s, maar die
schuchterheid verdween snel. “Ik moest wel even
wennen ja. De derde keer gingen we meer de diepte
in en dan maakt het helemaal niets meer uit waar je
vandaan komt of wat voor bedrijf je nu precies hebt.
Je prikkelt elkaar gewoon met praktische adviezen.”
MEELOPEN
Terug op kantoor had Jeroen geen tijd te verliezen.
Een dag na de training riep hij steevast zijn personeel
bij elkaar om goede plannen op papier te zetten. Waar
willen we heen? Wat is ons doel? “Iedereen schreef
zijn voornemen op een post-it en de week daarop
kwamen we weer bij elkaar. In de tussentijd moest

iedereen zijn grote doel in kleine stukjes zien te
hakken. Als ik dan weer naar de training ging, wisten
ze dat er iets zou komen,” grinnikt hij. “Zo liepen ze
op de achtergrond mee in het proces.”
VOORUITGANG
Als ondernemer wil Jeroen te allen tijde alert blijven.
“Het is belangrijk om scherp te zijn,” vindt hij.
“Samen met mijn vader en mijn broer ben ik steeds
met de toekomst bezig. Mijn broer volgt een opleiding
aan de universiteit, maar ik wil graag praktische
dingen leren. Trainingen als de Business Versneller
helpen daarbij. Zo heb ik ooit ergens een cursus
gevolgd met Legoblokjes. De opdracht was: bouw een
brug. Nou, dat doet iedereen natuurlijk op een andere
manier. Vervolgens moesten we met elkaar samenwerken. De één schreef een order uit en bracht het
briefje dan naar de ander, die met het Legosteentje
moest bouwen. Dan ga je dus vastlopen en daar kun
je weer van leren. Hoe maak je een proces sneller,
eenvoudiger. Ik noem het ‘lean light’. Deze oefening
heb ik ook met mijn team gedaan. Zo komen we
voortdurend vooruit. Met Protector, maar ook met
de andere bedrijven. We willen nog best graag één of
twee namen aan onze ondernemingen toevoegen.”
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GEMEENTE LELYSTAD

Alle wegen
leiden naar

Lelystad

Lelystad is de
verbindende schakel
tussen economisch
sterke regio’s

Lelystad – Als je het hebt over de economische kansen van Lelystad, gaat het vandaag de dag
vooral over Lelystad Airport. Maar er is meer, veel meer.
Auteur: Kees Bakker

D

e schattingen over de directe werkgelegenheid die Lelystad Airport gaat opleveren,
lopen uiteen. Het zal in ieder geval om een
groeimodel gaan, want het vliegveld zal in
de eerste fase tot 10.000 vliegbewegingen per jaar
accommoderen, groeiend naar 25.000 tot maximaal
45.000 vliegbewegingen. De directe werkgelegenheid
die daarbij wordt genoemd is respectievelijk 400,
1.000 en 2.500 arbeidsplaatsen.
UNIEKE POSITIE
Maar het belang van Lelystad Airport is groter.
Lelystad maakt deel uit van de Metropoolregio
Amsterdam (MRA). Dat is het samenwerkingsverband van Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeentes
en de Vervoerregio Amsterdam. Lelystad neemt
daarin een unieke positie in. In 2011 is door
prof. Dr. Pieter Tordoir een economisch perspectief
voor Lelystad geschetst. Centraal daarin staat de
schakelfunctie die Lelystad heeft.
Almere en Lelystad vormen als het ware de schakel
tussen een aantal economisch sterke regio’s:
Amsterdam, economisch de meest krachtige regio
van Nederland. Maar ook Zwolle, dat op de derde
plaats staat, en Zuidwest Friesland, dat onlangs nog
de regio was met de snelst groeiende werkgelegenheid. En Apeldoorn-Deventer, de Veluwe en Utrecht.
RUIMTE VOOR GROEI
Die schakelfunctie is de grootste kracht van
Lelystad, zeker in een wereld waarin de drukte
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Kernzones
stedelijk dynamiek
Hoofdroutes weg
Hoofdroutes spoor
Hoofdroutes water

De schakelfunctie van Lelystad. Bron: Economisch
Perspectief Lelystad (Prof. Dr. P. Tordoir, juni 2011) ©

in Amsterdam alsmaar toeneemt en de stad kraakt
in zijn voegen. Dat geldt als het gaat om zaken als
vestigingsplaats voor bedrijven en bewoners, maar
ook als het gaat om toerisme en recreatie.
Maar het gaat de laatste tijd wel erg veel alleen
maar over Lelystad Airport. En dat is niet helemaal
terecht. Want Lelystad als schakel tussen al die
economisch sterke regio’s moet bereikbaar zijn
via de lucht, maar ook via de weg, water en spoor.

Door de aanleg van de Hanzelijn is Station Lelystad geen eindpunt meer, maar zijn het oosten en noorden van het
land beter bereikbaar geworden. (Foto: Karel Staa ©).

Om met dat laatste te beginnen: sinds het realiseren
van de Hanzelijn in 2012 loopt de trein niet meer
dood, maar liggen Zwolle, Deventer, Enschede,
Leeuwarden en Groningen binnen handbereik. Door
de Hanzelijn is bijvoorbeeld Zwolle dichter bij de
MRA komen te liggen, en ontstaan nieuwe
economische relaties.
Ook de verbreding van de A6/A1 en de regio die zelf
investeert in de N50, de verbinding tussen Alkmaar
en Zwolle, zorgen voor die schakelfunctie. Tel daarbij
Flevokust Haven, de overslaghaven die gerealiseerd
wordt, en je begrijpt: Lelystad ligt in het midden van
Nederland. Of; alle wegen, via lucht, water en spoor,
leiden naar Lelystad.
GEVOLGEN ZIJN MERKBAAR
De gevolgen zijn merkbaar. Eén van de grote kansen
die er ligt voor Lelystad is op toeristisch-recreatief
gebied. Batavia Stad is een outletcentrum dat door
het aanbod en de opzet een groeiend aantal bezoekers uit de hele wereld krijgt. Lelystad is de toegangspoort tot de Oostvaardersplassen, één van
de nieuwste en daardoor meest bijzondere natuurgebieden in de wereld. Maar Lelystad is ook de
toegangspoort tot de Markerwadden, een uniek
project waarmee de natuur en waterrecreatie versterkt wordt. Het aantal hotelovernachtingen in
Nederland steeg afgelopen jaar met 9 procent.
Nergens is de groei zo groot als in Flevoland
(22 procent).

andere Zara, Bershka, Pull&Bear) zich in Lelystad
vestigt, is geen toevalstreffer. Er is de ruimte, er is
de centrale positie in Nederland en Europa. Dat zorgt
ook voor de groei van bedrijven in de circulaire
economie (composiet, metaal, accu’s, batterijen),
en dat zorgt weer voor een groei van de werk
gelegenheid en het opleidingsniveau van de
beroepsbevolking.
GROEI STAD ZELF
En uiteindelijk groeit de stad daardoor zelf ook.
Omdat de gemeente een onderscheidend woningaanbod faciliteert en stimuleert, met onderscheidende
woonmilieus, is Lelystad een steeds aantrekkelijker
woonplaats. Dat komt ook omdat in Lelystad, gezien
de ruimte en kwaliteit die je er voor krijgt, de huizen
relatief goedkoop zijn en er tussen al die drukte van
die economisch welvarende regio’s op woongebied
nog wel de rust kan worden gevonden.
Kortom: Lelystad Airport is belangrijk voor Lelystad,
maar ook voor de hele metropoolregio en de omliggende economische regio’s. Niet alleen vanwege de
werkgelegenheid, maar ook vanwege de schakel
functie van Lelystad. Daar hoort een vliegveld bij,
maar ook bereikbaarheid via water, weg en spoor. In
Lelystad komt alles samen.
Het Europese hoofdkantoor van modeconcern Inditex/
Zara, dat in Lelystad wordt gebouwd. (Inditex. Zara ©)

INVESTERINGEN IN KWALITEIT
Doordat er in Lelystad kansen liggen, wordt er ook
flink geïnvesteerd in het onderwijs. Dat betekent
samenwerking tussen het bedrijfsleven, overheden
en het onderwijs, zodat al die bedrijven die naar
Lelystad komen ook hier goed (mbo-)opgeleide
werknemers kunnen vinden.
Dat een groot modebedrijf als Inditex (van onder
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PITTELOO CAPITAL

Pitteloo Capital:
Combinatie van inbreng van zowel ondernemers-ervaring als financiering
Flevolandse investeringsmaatschappij is bouwer van bedrijven met blijvende waarde
Sinds 2012 levert Pitteloo Capital groeikapitaal aan snelgroeiende bedrijven en ondernemers.
De Flevolandse investeringsmaatschappij heeft inmiddels participaties in vijftien bedrijven die
tezamen goed zijn voor een omzet van 35 miljoen. In totaal hebben zij 200 mensen in dienst.

Pitteloo maakt deel uit van een groep, waartoe ook
de KMM Groep (Kennis, Marketing en Media) en
MAC3PARK. behoren. “We begeleiden bedrijven aan
het begin van hun groei, maar ondersteunen
ook volwassen bedrijven”, zegt directeur Richard
Beers. “Het is bij uitstek de combinatie van ervaring
en financiering die onze aanpak uniek maakt en
ons onderscheidt van andere venture capital
maatschappijen.”
Pitteloo richt zich met haar participaties op kansrijke bedrijven die ondersteuning nodig hebben om
verdere groei te realiseren of bijvoorbeeld te maken
hebben met herstructurering.
De landelijke focus ligt op bedrijven in informatiebeheer en kennisoverdracht. Dat zijn veelal bedrijven die aanvullend zijn op de bedrijven die deel
uitmaken van die KMM Groep. De KMM Groep levert
de bedrijven waarin Pitteloo participeert een brede
basis voor verdere groei. “Zo doende bieden wij met
KMM Groep ongekende groeimogelijkheden aan de
Pitteloo-bedrijven”, zegt Ran Siderius, de CFO van
de KMM Groep. Daarnaast begeleidt Pitteloo ook
volledige overnames ten behoeve van KMM Groep.
IVIO, Metafoor, Prosu en Karmac vormen de vier
pijlers van de KMM Groep. Tezamen zijn zij goed
voor een omzet van 30 miljoen. Zij bieden de
Pitteloo participaties in aanvulling op de partici
patiegelden uitgebreide kennis en toegang tot een
omvangrijk (zakelijk) netwerk. Dat stelt de
participaties in staat zich sneller te ontwikkelen,
te versterken en verder te groeien.
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Richard Beers (R), directeur van Pitteloo Capital
en Ran Siderius (L), CFO van de KMM Groep: “De combi
natie van ervaring en financiering maakt onze aanpak
bijzonder en onderscheidt ons van andere venture
capital maatschappijen.”

Regionaal ondersteunt Pitteloo daarnaast ook
huurders van MAC3PARK, dat in Flevoland
oplossingen biedt voor de huur van kantooren bedrijfsruimte.
Een recent voorbeeld van de succesvolle aanpak
van Pitteloo is de 49% deelname in het van oudsher
Lelystadse mediabedrijf MixCom. De inmiddels in
Zwolle gehuisveste onderneming bestaat uit een
internetbedrijf, een designstudio en een uitgeverij.
“Dat sluit nauw aan bij de KMM Groep, waardoor
er wederzijdse synergievoordelen zijn te behalen
die de basis vormen voor verdere groei”, zegt
Ran Siderius.

GESP T
in Flevoland

Vreugde en verdriet ontmoeten
elkaar in het Luierpark
Aan de rand van de Stripheldenbuurt
in Almere Buiten is een park met
speciale bomen; davidia’s involucrata,
oftewel luierbomen. De bomen, die
bloemen dragen in de vorm van een
luier, waren voor Tineke Ras bij uitstek
geschikt om vorm te geven aan haar
plan; een park met gedenkbomen voor
kinderen. Iedereen kan hier een boom
aanschaffen om de vreugde over de
geboorte, of het verdriet om een

overleden kind te gedenken. Het
Luierpark is deel van het plan Nieuwe
Natuur van de provincie Flevoland met
medewerking van Staatsbosbeheer.
Informatie op www.hetluierpark.nl.

Batavialand: Erfgoedpark der Lage Landen

toekomst. Beroemde schepen, zoals
het VOC-schip de Batavia, worden
herbouwd met authentieke tech
nieken. Het verhaal wordt verteld
over de Zuiderzee en de inpoldering
van Nederland. Dat verhaal spreekt
menig bezoeker aan. Batavialand is
volop in ontwikkeling en wil uiteindelijk dé plek in Nederland zijn waar ons
nationale DNA gevormd is door het
leven op de grens van land en water.

PA R T N E R W O R D E N
Batavialand is op 1 juli 2017 ontstaan
uit een integratie van de Bataviawerf,
een deel van Nieuw Land Erfgoed
centrum, en het Maritiem Depot van
de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed. Batavialand legt de verbinding tussen de strijd tegen het water,
en de voorspoed die het water
Nederland heeft gebracht. In het
verleden, het heden en in de

Als partner wordt u nauw betrokken
bij de ontwikkelingen van Erfgoedpark Batavialand. Meerjarige verbintenissen stellen ons in staat om een
langetermijnvisie te realiseren en
ambities waar te maken. Dit kan op
verschillende niveaus: hoofdsponsor,
sponsor of bedrijfsvriend. Neem
hiervoor vrijblijvend contact op met
Batavialand, 0320 - 22 59 00.

Fuser,
communicatiewarenhuis
De spil van Fuser in Almere wordt
gevormd door Wim de Bruijn en
creatieve duizendpoot Ed van der
Linden. Samen met partners; ieder met
een eigen specialisme, vormen zij het
communicatiewarenhuis. Die partners
bevinden zich bij voorkeur binnen de
grenzen van Flevoland en worden,
wanneer nodig, ingezet bij de opdrachten. Waar het de opdrachtgevers
betreft zijn zij wel grensoverschrijdend.
Fuser streeft naar een langdurige relatie
met haar
partners
en opdracht
gevers.
Bij een
aantal is dat
al meer dan
20 jaar. De
opdracht om dit
magazine vorm te
geven, hebben zij
dan ook met veel
toewijding uitgevoerd.
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GALAXY

De veilige

digitale snelweg
begint bij Galaxy
25 mei 2018: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing. Vanuit het Europees
Parlement geldt de nieuwe privacy wet voor de hele Europese Unie (EU) om iedereen te dwingen bewust
om te gaan met bedrijfs- en persoonsgegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt hiermee
te vervallen. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
Gezien de hoogte van de boetes voor datalekken (4% van de jaaromzet met een maximum van 20 miljoen
euro) is het van belang dat ook de digitale infrastructuur binnen een organisatie 100% veilig is.

Valt het u ook op dat tegenwoordig bijna iedereen op IT-gebied zich bezig houdt met de AVG/
GDPR- wet? Wat is een verstandige keus uit deze hoeveelheid aanbieders? Galaxy adviseert om,
zeker op het gebied van IT, niet alles onder één dak te zoeken. Wilt u de AVG-wet serieus
cvaanpakken, dan vraagt dit om specialistsiche kennis.

H

et moge duidelijk zijn dat het optimaal
beveiligen van de digitale verkeers
stromen werk van specialisten is. Een
volledige veilige oplossing volstaat niet
met een enkele aanpassing of toevoeging. Als
specialist op infrastructuur en communicatieoplossingen maakt Galaxy de gevaren en oplossingen voor u inzichtelijk. Wij kijken hierin niet alleen
naar de techniek, maar vooral ook naar de menselijke factor. Een onwerkbare situatie is zonde van de
tijd, energie en investering. Job Kunst, algemeen
directeur en oprichter, hierover: “De basis van een
veilige digitale werkomgeving, is de infrastructuur
waarover de communicatie-stromen verlopen.
Galaxy is 20 jaar geleden gestart met als doel zich
daar te begeven waar de communicatie ontspringt.
Overal waar communicatie tot stand komt, maken
wij de verbinding mogelijk. De risico’s waren destijds
significant kleiner maar wel aanwezig. Bij Galaxy
hebben we ervoor gekozen om transport van
data zoveel mogelijk zonder tussenkomst van het
publieke internet te laten verlopen.”
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Het besef van Job Kunst dat gevoelige data niet via
het publieke internet moet lopen was vooruitstrevend en zeker niet alledaags in die tijd. Hij stelde
een team van technici samen om dit ambitieuze idee
te realiseren. En zo ontstond het Galaxy Privé-net.
Een digitale infrastructuur, die interne verbindingen
legt, waardoor data direct van punt A bij punt B
afgeleverd worden. Of het nu een telefoongesprek
is of belangrijke documenten zijn, alles wordt via
Galaxy Privé-net veilig getransporteerd.
Doordat het publieke internet uitgesloten werd, is
er een extra veiligheidslaag aangebracht. Als zogenaamde digitale transporteur bemoeien wij ons niet
met de inhoud, maar transporteren alleen datgene
wat u bezorgt wilt hebben. Galaxy’s Privénet is onder
de naam Veilig Verbonden in de afgelopen 6 jaar
doorontwikkeld naar een hybride model, waarbij
wij uw bedrijfs-, thuislocaties en de leveranciers
ook direct kunnen aansluiten op ons netwerk. Dit
geldt voor de mobiele toegang, vaste toegang,
cloud- en datadiensten.

Wij blijven innoveren en kijken hierbij uiteraard ook
lokaal naar samenwerkings-mogelijkheden. Mede in
het kader van duurzaamheid en betrokken ondernemerschap heeft Galaxy het letterlijk hogerop gezocht. Zo maken wij inmiddels mede gebruik van
de voormalige Nozema torens, wel 24 verspreidt
over heel Nederland, van waaruit we niet alleen
straalverbindingen bieden naast vaste verbindingen,
maar evenzeer ook housing diensten. Naast lokaal
is het ook een fijne bijkomstigheid voor het milieu,
deze ruimtes worden bijvoorbeeld geheel door de
buitentemperatuur gekoeld. Of het nu om een
back-up verbinding gaat of als hoofdverbinding,
omdat er geen glasvezel in de buurt ligt, Galaxy
doet er alles aan om u zoveel mogelijk op een
goede en veilige manier te verbinden.
Galaxy is met Veilig Verbonden een nieuwe weg
ingeslagen om nog meer samen met onze relaties
te kijken waar de kansen liggen, voor nu en in de
toekomst. Wij blijven innoveren en wanneer de
behoefte voldoende draagvlak heeft, zorgen wij
ervoor dat hier invulling aan gegeven wordt. De
ambities zijn om samen verder door te groeien en
daarbij ook de ontwikkelingen binnen de Europese
markt mee te nemen. Om ons daar te begeven
waar onze relaties zich bevinden.
Terugkomende op waar we net zijn begonnen, over
de veiligheid van bedrijfs- en persoonsgegevens.
Hier wordt echt nog niet altijd voldoende bij stilgestaan. Vanuit het Europees Parlement wordt met

de nieuwe AVG wet per 25 mei 2018, iedereen
gedwongen hier bewust mee aan de slag te gaan. Ons
advies is, zorg dat je hier in ieder geval een begin in
maakt en inzicht verkrijgt welke informatiestromen
er on- en offline verlopen. Bekijk welke verbeteringen te behalen zijn en wat hiervoor benodigd is. Het
AP (Autoriteit Persoonsgegevens) heeft de bevoegdheid vanaf eind mei zonder reden op de stoep te
staan, zorg dat u dan iets kunt laten zien. Uiteraard
is hulp op IT gebied ook bij ons mogelijk, de deur op
de Ketelmeerstraat 198 te Lelystad staat voor u open
om vrijblijvend vraagstukken aan ons voor te leggen.
Als infrastructuurspecialist vertellen wij u graag wat
wel werkt en wat niet!
Tips voor de veiligheid van uw netwerk:
•  Zorg dat u voor 25 mei een eerste stap heeft
gezet om AVG-proof te worden.
•  Update uw systemen naar de laatste versie.
• Controleer van inkomend mailverkeer of het e-mailadres overeenkomt met de weergegeven naam.
• Zorg dat u voor eind mei een eerste stap heeft
gezet met de AVG-wet.
• Probeer bedrijfsgegevens zoveel mogelijk buiten
het internet om te delen.
• Verander uw wachtwoorden regelmatig van
belangrijke systemen en applicaties.
• B ij twijfel laat u adviseren, liever voorkomen
dan genezen.
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LODGERIE HET GROENE GEHEIM

Van

geitenschuur
naar unieke

hotel- en vergaderlocatie
Op de toiletdeuren prijken nog de afbeeldingen
van de eerste bewoners: geiten. En in de zaal
d’ Uylenborgh markeert een muurschildering
van twee kerkuilen het verleden nog eens extra.
Die tijd ligt echter al ver achter ons. Ruim zes
jaar geleden werd de transformatie van
geitenschuur naar hotel ingezet. Eigenaren
Jan Verduyn en Femmy Kunnen bouwden
na nog eens zes jaar voorbereiding een unieke
hotel- en vergaderlocatie op, dat voor veel
Flevolandse ondernemers nog steeds letterlijk
‘Het Groene Geheim’ is.

D

at mysterie schuilt hem vooral in de
locatie. Gelegen achter stadslandgoed
De Kemphaan in Almere komen bezoekers
terecht in een oase van rust. Een gewilde
trouwlocatie, maar in toenemende mate ook een
toevluchtsoord voor (internationale) zakenmensen.
Jan Verduyn: “Ze vinden hier een rustige werkplek,
de ruimte om alle hectiek achter zich te laten en een
inspirerende omgeving om te vergaderen.” Vooral
dat laatste aspect is de afgelopen tijd een groeimarkt
gebleken. Femmy Kunnen: “Steeds meer zakelijke
gasten weten ons te vinden. In de eerste plaats
vanwege onze lodges (kamers, red.) die
van alle moderne gemakken zijn voorzien. Van
wifi-aansluiting tot luxe whirlpool; waarin je
uitkijkt over onze schitterende landschapstuinen.”
TEAMBUILDING OF INSPIRATIESESSIE
Vanwege de toenemende belangstelling vanuit het
bedrijfsleven zijn er inmiddels twee vergaderzalen
ingericht. Eén voor kleinere groepen die in een
intieme omgeving met elkaar in overleg willen
treden en één voor grote groepen, tot ongeveer 100
personen, die in een moderne zaal met openslaande
deuren richting de landschapstuin, de ruimte geeft
om dieper op bepaalde zaken in te gaan. Verduyn:
“Er is steeds meer behoefte aan locaties waar
complete bedrijven of afdelingen terechtkunnen om
aan teambuilding of inspiratiesessies te doen. Hier
kan dat zonder enige afleiding van de omgeving.
Het brengt de mensen echt terug naar de natuur
en dat heeft vaak een positieve uitwerking op de
ondernemers die hier verblijven of vergaderen.”
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RUIME, GELUIDDICHTE HOTELKAMERS
De zeven luxe gastenverblijven zijn gesitueerd in
het hoofdgebouw, de voormalige geitenschuur.
Het landelijke karakter is behouden gebleven en
aangevuld met moderne keukenapparatuur en alle
denkbare elektronica-opties. Kunnen: “Daar hebben
we de afgelopen jaren ook echt op ingezet.
Ondernemers kunnen hier niet alleen tot rust
komen, ze kunnen ook ongestoord doorwerken
en contact onderhouden met hun relaties, mede
werkers of het thuisfront. En dat alles in een
ruime, overzichtelijke, geluiddichte kamer.”
LOKALE BEDRIJVEN
Verduyn, van oorsprong akkerbouwer en nog steeds
in die sector actief, en Kunnen - die met de realisatie
van het hotel een droom zag uitkomen – hebben het
afgelopen decennium naam gemaakt door voortdurend te werken aan modernisering, gastvrijheid en
het continu luisteren naar de wensen van
de klant. Verduyn: “Het contact met onze gasten
vinden wij erg belangrijk. Om dat zo optimaal
mogelijk te houden, moeten we soms ook keuzes

maken. Een vergadering en een trouwfeest op één
avond kan natuurlijk niet samengaan.” De nadruk
zal de komende tijd dan ook komen te liggen op
het faciliteren van vergaderruimten, zo vertelt
Kunnen: “Mensen blijven uiteraard welkom voor
hun trouwfeest, we zijn niet voor niets een officiële
trouwlocatie voor Almere. Maar de vergaderzalen
bieden zoveel mogelijkheden. Het zijn twee unieke
vergaderzalen die elk in een apart gebouw
gesitueerd zijn en dus zonder problemen tegelij
kertijd door twee verschillende bedrijven gebruikt
kunnen worden. Afgelopen jaar was een zeer succesvol jaar voor ons, en wij hopen die lijn dit jaar door
te trekken. Hopelijk mogen we in 2018 ook meer
lokale bedrijven verwelkomen, want opvallend
genoeg komt het merendeel van onze (trouwe)
klanten van buiten de regio of zelfs uit het buitenland. We nodigen alle bedrijven uit Flevoland dan
ook van harte uit, om zelf ‘het geheim’ van ons
bedrijf te komen ontrafelen.”
Voor meer informatie of boekingen, kijk op
www.hotel-lodgerie.nl.
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GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

Gemeente
Noordoostpolder
gaat uit van eigen kracht
en samenwerking

Werkgelegenheid behouden en uitbreiden is het primaire doel van de gemeente Noordoostpolder,
als het gaat om ondernemerschap. Dit gebeurt zowel reactief als proactief. Een jaar geleden werd
daarom de arbeidsmarktmonitor uitgevoerd. Eén van de belangrijkste conclusies: Noordoostpolder
heeft een sterk autonoom karakter, ondernemers helpen elkaar door samen te werken en krachten
te bundelen.

Momenteel zijn dertig bedrijven
aangesloten bij het Agrofoodcluster
Noordoostpolder. Dit cluster richt
zich op innovatie, kennisverbreding
en samenwerking tussen regionale
bedrijven.
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Wij proberen partijen bij elkaar
te brengen. De ondernemer staat
daarbij altijd centraal.

Henk Romkes

Jacob Korterink

VERBINDINGEN LEGGEN
Vanuit het gemeentehuis in Emmeloord wordt zoveel
mogelijk gedaan om die lokale ondernemersgeest te
ondersteunen, maar er wordt uiteraard ook buiten de
provincie gekeken naar de kansen die zich daar
voordoen. Volgens Henk Romkes en Jacob Korterink
(Team Economische Zaken van gemeente Noordoostpolder) gaat het hierbij vooral om verbindingen
leggen. Romkes: “Wij proberen partijen bij elkaar te
brengen. De ondernemer staat daarbij altijd centraal.” Praktijkvoorbeelden hiervan zijn NOPLINC.nl
en de NOPTALKS. Korterink: “Dit zijn twee initiatieven waar ondernemers elkaar ontmoeten, zowel
digitaal als fysiek. Het menselijk contact is erg
belangrijk. Kennen en gekend worden, is de basis om
samen te werken.”
STERKE SECTOREN
Om sectoren die een economische motor vormen
extra te ondersteunen, is er voor een drietal branches een cluster opgestart. De Agrofoodcluster is
daarvan de grootste. Momenteel zijn dertig bedrijven
aangesloten bij het Agrofoodcluster Noordoostpolder.
Dit cluster richt zich op innovatie, kennisverbreding
en samenwerking tussen regionale bedrijven. De
tweede cluster is CompoWorld. CompoWorld faciliteert de toepassing van composiet in producten en
machines. Ook in het MKB worden steeds vaker de
voordelen gezien van het lichte en uiterst duurzame
materiaal. De laatste sector is de metaal- en machineriesector. Een zeer innovatieve en groeiende
bedrijfstak. Romkes: “Voor alle bedrijven in onze
gemeente dienen zich de komende jaren enorme
kansen aan. De ontwikkeling van Flevokust Haven
betekent dat we straks vlakbij twee overslaghavens
hebben. De bestaande in Kampen, en de nieuwe in

Lelystad. Dat zorgt ervoor dat we ook de Randstad
sneller en beter kunnen bedienen. Dan hebben we
natuurlijk op korte afstand Lelystad Airport, de
ontwikkeling van de Maritieme Servicehaven bij Urk,
de regio Zwolle en de Floriade. Allemaal zaken
waarvan ondernemers in Noordoostpolder kunnen
profiteren door zich goed te positioneren. Daarvoor
werken wij vanuit de gemeente hard aan het verbinden van ondernemers die gezamenlijk een sterke
marktpositie kunnen innemen.”
MAATWERK
De belangrijkste taak voor Economische Zaken is
het faciliteren van bedrijven die al in de gemeente
gevestigd zijn. Korterink: “We bezoeken veel bedrijven en zetten dan met de ondernemers een stip op
de horizon. Vervolgens kijken we wat er nodig is om
dat doel te bereiken, en welke rol de gemeente daarin
kan spelen. De gemeente kan daarin niet in alle
gevallen faciliteren, maar in veel gevallen is er wel
van alles mogelijk. De ondernemer wordt bijvoorbeeld begeleid bij de aankoop van een bedrijfskavel,
complexe bestemmingsplanwijzigingen en vergunningprocedures. Alle procedurestappen vanaf het
eerste gesprek tot aan de opening van een nieuw
bedrijfspand of –uitbreiding pakken wij op. Zonder
willekeur toe te passen wordt zoveel mogelijk
maatwerk geleverd volgens het principe ‘passend
organiseren’.”
EIGEN FILOSOFIE
Korterink vervolgt: “Vanuit de filosofie dat we
‘uitgaan van onze eigen kracht’ worden – waar
mogelijk - lokale verbindingen gelegd, want daarmee creëren we stabiliteit voor onze ondernemers.
De plannen voor een nieuw bedrijventerrein, het
revitaliseren van de bestaande bedrijventerreinen,
de aanpak van het centrum van Emmeloord, de
aanleg van de Wellerwaard en de vorig jaar
uitgevoerde arbeidsmarktmonitor dragen daar
allemaal aan bij. In de komende jaren gaan we
daar zeker mee door.”
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FLORIADE

BRUGGENBOUWER BERT GIJSBERTS:

“De Floriade

is de voorpagina
van het nieuwe

Flevolandse verhaal”
De Floriade biedt het Flevolandse bedrijfsleven volop kansen. Maar ondernemers moeten die
kansen wel zelf grijpen. Dat zegt Bert Gijsberts, programmamanager van de Floriade Business Club.

V

oor de Floriade fungeert Gijsberts als
bruggenbouwer: aan hem de taak het
bedrijfsleven te betrekken bij de wereldtuinbouwtentoonstelling die over vier jaar
in Almere plaatsvindt. Alle Flevolandse bedrijven
zouden moeten nadenken wat de Floriade voor hen
kan betekenen, vindt hij. “Door lid te worden van
de Floriade Business Club draag je bij aan het succes
van de Floriade en bouw je ook nog eens een uniek
netwerk op.”
WERELDNIEUWS
In nog geen jaar tijd is de Floriade Business Club
gegroeid naar ruim honderdtwintig leden, ‘members’ genaamd. Dat er zoveel animo voor is, verbaast
Gijsberts niets: “De thema’s die bij deze Floriade
centraal staan - voeding, gezondheid, duurzaamheid
en energie - zijn stuk voor stuk actuele onderwerpen
die elke dag wereldnieuws zijn. Alle ondernemers die
zich bij de Floriade Business Club aansluiten, hebben
met elkaar gemeen dat ze op een of andere manier
betrokken zijn bij die thema’s.”
Aan de andere kant zijn de members ook zeer
verschillend, vertelt hij. ‘Ze variëren in grootte en
zijn in diverse branches actief. Op dit moment komt
zo’n 60% uit Almere en 40% uit de rest van Neder-
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land. De Floriade is een internationaal evenement en
we willen de omgeving van Almere er dan ook
volledig bij betrekken,’ zegt Gijsberts. “Juist door die
mix kan de Floriade Business Club zeer interessante
contacten teweegbrengen.”

De Floriade Business Club is hét netwerk van pionierende ondernemers
die hun business én de wereld beter willen maken. Kijk voor meer info
op www.floriadebusinessclub.nl.

NETWERK VERGROTEN
Wat onderscheidt de Floriade Business Club van
andere business clubs? Gijsberts: “Alles wat we doen
heeft te maken met de Floriade en de thema’s van
de expo. Als member groei je met de Floriade mee.
Je wordt als eerste geïnformeerd over de ontwikkelingen. Members hebben overigens geen voorsprong
bij het verkrijgen van opdrachten voor de Floriade,
want die verlopen uiteraard altijd via de formele
aanbestedingsprocedures. Maar je weet wat er speelt
en dat kan natuurlijk wel een voordeel zijn. Maar in
eerste instantie gaat het vooral om het vergroten
van je netwerk, waar je ook na de Floriade nog
wat aan hebt.”
De kracht van de Floriade Business Club zit ’m vooral
in de persoonlijke ontmoeting, stelt Gijsberts. “Je leert
ondernemers kennen die je anders misschien niet zou
ontmoeten, maar die in het verlengstuk van jouw
bedrijf net de ontbrekende schakel kunnen zijn. En
het werkt, dat merken we nu al. We horen van ondernemers: “Ik heb mensen ontmoet die normaal niet in
mijn circuit zitten, maar we blijken toch meer met
elkaar gemeen te hebben dan ik had gedacht en we
weten elkaar nu te vinden.” Daar kunnen mooie
samenwerkingen uit voortvloeien.”
GOUDEN KANS
Volgens Gijsberts kan heel Flevoland een boost
krijgen door de stroom van bezoekers die de Floriade
trekt. “En wanneer bedrijven met elkaar gaan
samenwerken, wordt dat effect nog veel groter.
Belangrijke handelsdelegaties komen in 2022 deze

kant op. Dat is voor ondernemers in de regio een
gouden kans om te laten zien wat ze te bieden
hebben. Flevoland barst van de innovatieve bedrijven.
Ik hoop dat zij de Floriade aangrijpen om meer met
elkaar te gaan samenwerken.”
Gijsberts wil zoveel mogelijk ondernemers enthou
siast maken voor het verhaal van de Floriade. “Deze
editie wordt echt een wereldtuinbouwtentoonstelling
van formaat, die talloze internationale bezoekers
trekt en waar heel veel business-to-business in gaat
zitten. Je kunt maar eens in de tien jaar bijdragen aan
de Floriade, en nu is ’ie ook nog eens in Flevoland.
Tegen ondernemend Flevoland zou ik dan ook willen
zeggen: Pak ’t op, doe mee! Je krijgt er in elk geval
wat moois voor terug. Je mag straks nóg trotser
zijn op Flevoland. De Floriade geeft glans, is de
voorpagina van het nieuwe Flevolandse verhaal.”
MET DE POTEN IN DE FLORIADE-KLEI
Namens de Business Club en de Floriade houdt
Gijsberts regelmatig presentaties bij bedrijven en
brancheorganisaties. “Ik weet waar ik het over heb;
ik heb meerdere Floriades meegemaakt, onder meer
als bestuurlijk verantwoordelijke in Venlo. Ik heb met
de poten in de Floriade-klei gestaan en ik weet wat je
er als ondernemer wel of niet aan kunt hebben. Ik ga
de dingen ook niet mooier voorspiegelen dan ze zijn.
Ik vertel gewoon vanuit mijn hart hoe het in elkaar
steekt. En dat doe ik met veel plezier. Bedrijven of
ondernemersverenigingen kunnen mij altijd bellen
of mailen. Ik kom graag langs om het verhaal te
vertellen.”
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Hogeschool Windesheim
Flevoland: voor de student

én voor de regio
Meer dan 3.000 studenten stoomt hogeschool
Windesheim Flevoland klaar voor de arbeidsmarkt. Dat gebeurt niet alleen in het klaslokaal.
De praktijk staat in alle opleidingen centraal.
Studenten behalen de helft van hun studiepunten met stages en praktijkopdrachten voor echte
opdrachtgevers: Comakerships. En daar hebben
niet alleen studenten baat bij, maar ook bedrijven en instellingen in de regio.
COMAKERSHIPS
“Het onderwijs en het werkveld zijn nauw met elkaar
verweven in het ‘Comakership’: een opdracht op
hbo-niveau die studenten zelf werven, uitvoeren of
opleveren bij een bedrijf of (overheids)instelling”,
vertelt Rien Komen, directeur van Windesheim
Flevoland. “De studenten bouwen met deze
opdrachten al tijdens hun studie een CV op, en
door het intensieve contact met het werkveld sluiten
onze opleidingen goed aan op de arbeidsmarkt.
Binnen het Comakership moeten studenten echt
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op inhoud een opdracht uitvoeren. Ze gaan veelal
aan de slag op basis van onderzoeksvragen. Ze
maken analyses, brengen bijvoorbeeld ontwikke
lingen in kaart die van belang zijn voor het bedrijf,
en zorgen zo voor een product waar het bedrijfsleven
of instellingen echt iets aan hebben: een marketingplan, een financiële analyse of een lesmethode voor
het basisonderwijs bijvoorbeeld. Het zijn vaak zaken
die bedrijven wel willen uitvoeren, maar waar ze in
de dagelijkse praktijk niet aan toekomen. Tegelijkertijd zorgen studenten binnen de bedrijven voor
vernieuwing en innovatiekracht. Ruim 1.500
opdrachten en stages zijn er in 2017 uitgevoerd,
het merendeel bij bedrijven in de provincie.”
ONDERNEMERSCHAP
In een provincie met een groot MKB is het niet
vreemd dat de hogeschool ook veel ondernemers
voortbrengt. “In veel opleidingen besteden we
aandacht aan ondernemerschap. Soms beginnen studenten een onderneming met een product dat
ze tijdens een Comakership ontwikkeld hebben.
Studenten die naast hun studie al een succesvol
bedrijf runnen, krijgen de mogelijkheid om
praktijkopdrachten uit te voeren voor hun
eigen bedrijf”, aldus Komen.

WINDESHEIM FLEVOPENNING
Ieder jaar wordt op het Flevopenningengala
de prijs uitgereikt voor het Beste Comakership van het Jaar. In december 2017 pitchten
tien geselecteerde studenten(teams) van
Windesheim Flevoland hun Comakership.
De jury beoord eelde de Comakerships onder
meer op toepasbaarheid, onderscheidend
vermogen, duurzaamheid en meerwaarde
voor de opdrachtgever en de regio. Drie
studenten(teams) gaan door naar het
Flevopenningengala op 13 april in Zeewolde.
We stellen de genomineerden aan je voor.

“WE MAKEN KUNST BEREIKBAAR VOOR
EEN JONGE DOELGROEP”
Curtis Penning (in 2017 afgestudeerd aan de
opleiding Commerciële Economie) werkt gemiddeld
80 uur per week in zijn bedrijf Avant Arte, dat hij al
tijdens zijn studie met een businesspartner begon.
Toen al ging hij als een speer. “We bieden een online
platform via Instagram, waarop jonge kunstenaars
een podium krijgen voor onze (inmiddels) 880.000
volgens”, vertelt Curtis. Het businessplan dat hij
schreef voor zijn Comakership, zette voor hem een
aantal zaken op een rij.
VERDIENMODEL
“In het businessplan moest ik mijn verdienmodel
omschrijven voor het verkopen van limited edition
prints en een stappenplan dat in dit geval vier à
vijf maanden omvatte. Om niet de boot te missen,
moest ik echter snel(ler) handelen en ik heb het plan
in de tweede maand al uitgevoerd. We hebben de
investering binnengehaald en het gaat erg goed
met Avant Arte.”
Curtis Penning

HET BEGIN

“Hoe het begonnen is? Eigenlijk wisten mijn zakenpartner en ik niets van kunst. Door een liedje van
rapper Jay Z, Picasso Baby, waarin hij zijn kunst
beschrijft, waaronder werken van Rothko en
Basquiat, werden we nieuwsgierig. We onderzochten
wie zij waren en wie de kunstenaars van nu zijn.
Zo kwamen we op het idee om via Instagram werken
van wat onbekendere kunstenaars te tonen. Kunst
die we zelf ook zouden kopen. Inmiddels werken
we samen met Kunstgaleries overal ter wereld,
en verkopen we heel succesvol de limited edition
prints. Bij onze laatste show in Londen was 80%
al verkocht voor de opening. We maken kunst
laagdrempelig en bereikbaar voor een (jonge)
doelgroep voor wie het normaliter een ver-vanmijn-bed-show is.”
Kijk voor meer info op www.instagram.com/avant.arte/

Jens Bergsma, Teun Laarakker, Valiant Beekes en Gerard Hannink

SNOWBOARD MAKKELIJK MEE DE PISTE OP
Jens Bergsma, Teun Laarakker, Valiant Beekes en
Gerard Hannink (derdejaarsstudenten aan de
opleiding Engineering) vormen een hecht en
gedreven team. In het kader van het Comakership
Jong Ondernemen ontwikkelden ze een innovatieve
snowboarddrager, de CUB, en richtten ze het bedrijf
KUMA Projects op.

Heeft u een vraagstuk voor studenten? Kijk voor meer
informatie op www.windesheimflevoland.nl/bedrijven.
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HET PRODUCT
De vier zijn enthousiaste snowboarders en dat bracht
hen op het idee van een even innovatief als vernuftig
product. Teun: “Een snowboard meenemen is lastig.
Het is groot en onhandelbaar, je hebt je handen niet
vrij en bovendien beschadigt het je kleding en
handschoenen. En dus bedachten en ontwikkelden
we zelf een product”, vertelt Jens: “De CUB (Carry
Your Board). De CUB is technisch en ergonomisch
goed doordacht. Doordat Jens, Gerard, Teun en
Valiant het product niet alleen zelf verkopen maar
ook zelf produceren, kunnen ze de kwaliteit sterk
bewaken en perfectioneren. ‘We kunnen de CUB
volledig op maat aanpassen, compleet met logo,
of in het patroon van je kleding.”
  
STUDENT COMPANY OF THE YEAR
“We voelen ons geen studenten meer”, vertelt
Valiant. Hun motivatie, drijfkracht, doorzettings
vermogen en creativiteit maken hen tot volwaardige
ondernemers die nationaal en internationaal
serieus worden genomen. Ze werden niet voor
niets door Jong Ondernemen uitgeroepen tot
studentondernemers van het jaar. Daardoor
mochten ze deelnemen aan de Europese startup
finale in Helsinki. “We zijn momenteel druk bezig
met de voorbereiding van onze kickstartcampagne.
Het is tof om onze droom steeds meer realiteit te
zien worden. Tegen 2020 willen wij dat onze brand
KUMA en de CUB bekend zijn bij 1 miljoen boardenthousiastelingen wereldwijd!”
Kijk voor meer info op www.facebook.com/kuma.projects
en www.instagram.com/kuma.projects/
WAT TE DOEN MET BRAAKLIGGENDE GROND
IN DE GEMEENTE?
Bedrijfskundestudenten Odile Ozertem en Danny
Hensen voerden een Comakership uit bij de
gemeente Almere. De gemeente zocht een duurzame
invulling voor de veertig hectare aan braakliggende
gronden in de gemeente. Odile: “Al eerder was er een
pilot geweest met gewassenteelt, maar die verliep
anders dan verwacht. De gemeente wilde het liefst
meteen een biobased invulling van de gronden
implementeren, maar we hebben ze een stapje
mee teruggenomen.
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Odile Ozertem

Danny Hensen

We kwamen tot de conclusie dat het belangrijk is dat
je alle mogelijkheden en onmogelijkheden onderzoekt om verspilling van tijd en geld te voorkomen.”  
DE OPDRACHT
Danny: “We kregen de opdracht om een advies
rapport te schrijven met een waarderingssysteem
waardoor de gemeente beter onderbouwde besluiten
kon nemen ten aanzien van het invullen van
braakliggende gronden met behulp van duurzame
teelt, zoals tijdelijke natuur, biobased verbouwen,
biologische teelt en gemeenschappelijke landbouw.
In het waarderingssysteem hebben we een stappenplan ingebouwd waarbij gemeentes kunnen zien
welke oplossing haalbaar is voor het betreffende
stuk grond, op basis van financiële, economische en
sociale waarden. De invulling van zo’n braakliggend
stuk grond heeft zeker maatschappelijke impact. Een
tijdelijk bos is prettig voor de omgeving, gezamenlijke landbouw is goed voor de sociale cohesie. Dit
waarderingssysteem is niet alleen interessant voor
de gemeente Almere. Ook de gemeentes Haarlemmermeer, Meerlanden, Schiphol Area Development
Company en Schiphol hebben het intern verspreid.
Schiphol had interesse om een vervolgonderzoek met
ons te doen. Het plan heeft dus beslist toekomst!”

W TC ALMERE

Succesvol
verbindingen leggen
in WTC Almere
Met 31 verdiepingen aan ondernemingen
is het WTC Almere één van de grootste
bedrijfsverzamelgebouwen in de provincie.
De diversiteit, alsmede de overeenkomsten,
vormen een belangrijke pijler onder het succes
van de internationale formule. Geboren
uit de gedachte dat samenwerking leidt tot
wereldvrede, en uitgegroeid tot een plek
waar ondernemerschap hand in hand gaat
met gastvrijheid, is het WTC iconisch voor de
pioniersgeest waarop Flevoland gebouwd is.
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Van Drongelen is zelf een belangrijke exponent van
die gastvrijheid: open, toegankelijk en vriendelijk.
Het straalt er voortdurend vanaf en dat is geen
toneelspel: “Nee, zo ben ik gewoon. Zo willen we
ons ook profileren. Het WTC is er voor iedereen,
en we luisteren graag naar ideeën van regionale
ondernemers. Verbinden staat bij ons centraal
en daarbij hoort ook dat je zelf voortdurend
verbindingen moeten zoeken met je huidige
huurders, maar ook met bedrijven die ons nog
niet kennen. Het WTC is echt voor iedere (lokaal
en internationaal) ondernemer die een plek zoekt
om te kunnen flexwerken, een kantoor te huren
of (tijdelijk) vergaderruimte nodig heeft. Vaak zijn
dat ZZP’ers of kleine ondernemingen die ruimte
nodig hebben om hun relaties te ontvangen, maar
soms ook grote ondernemingen, zoals LeasePlan
die hier hele verdiepingen afneemt.”

P

atricia van Drongelen kent als Operational
Manager Service & Community van het
WTC alle ondernemers die zich in het
markante gebouw gevestigd hebben.
En, nog mooier, alle ondernemers kennen haar:
“Ik praat met huurders, ik toets de servicelevels en
werk regelmatig zelf in de lounge of aan de receptie.
Zo probeer ik van alle aspecten wat mee te pikken
en zodoende de kwaliteit te waarborgen die het
WTC voorstaat. Het World Trade Center heeft een
zeer aansprekende status, maar in Almere is dat
lange tijd heel anders geweest. De schaduw van
de projectontwikkelaar hing lange tijd over het
gebouw, maar doordat wij openstaan voor iedereen,
en altijd tijd maken om te kijken waar we kunnen
ondersteunen, zien we dat, mede door de investe
ringen van de vorige eigenaar, meer ondernemers
ons de laatste jaren weten te vinden.”

Luisteren naar ideeën van
regionale ondernemers
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WTC COMMUNITY
Om die gedachten te onderstrepen is per 1 januari
2018 de WTC Community opgericht. “Businessclub is
wat mij betreft een achterhaald begrip. Het gaat om
samenwerken, elkaar helpen om verder te komen.
Dat deden we al door ondernemers bij elkaar te
brengen, door te faciliteren in gespreks- en vergaderruimte, door aanvullende diensten als een
sportschool, restaurant en lounge aan te bieden

en sinds kort doen we dat ook met de vernieuwde
WTC Community. Dit is een laagdrempelig online en
offline platform waarop mensen elkaars successen
delen en op een eenvoudige manier in contact komen
met ondernemers die kunnen helpen bij het realiseren van ideeën en doelstellingen. We bieden daarmee
dienstverlening aan die boven onze eigen kantoorgebouwen uitstijgt. We zijn niet de goedkoopste
kantooraanbieder, maar wel een hele goede met
een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Op het
Business Center werken veel ondernemers samen
op één vloer. Juist daar ontstaan verbindingen.
Zo zijn er twee bedrijven geweest die een voorstel
hebben gedaan voor het ontwerpen van de sociale
kaart van Almere. Doordat ze samen naar de
gemeente zijn gestapt, hebben ze die opdracht
binnengehaald. Begonnen bij het koffiezetapparaat
en uitgegroeid tot het mogen uitvoeren via het
aanbestedingsproject.”
GENERAL ASSEMBLY
Elk jaar in april en oktober komen alle WTC’s
ter wereld bij elkaar. De oktobermeeting is altijd
in New York, en tijdens de voorjaarseditie wordt
telkens een ander land bezocht. Dit jaar is de
‘General Assembly’(GA) in Nederland. “De hoofd
locatie hiervoor is cultuurstad Leeuwarden, maar
alle acht WTC-centrums in Nederland ondersteunen
Leeuwarden en zo is Almere ook betrokken als
de General Assembly in april in ons land wordt
gehouden. We gaan daar uiteraard met alle geïnteresseerde leden van de WTC Community naartoe.”
WTC-TOUR
Verbinden staat centraal, op alle niveaus, zelfs
buiten het ondernemerslandschap. Van Drongelen:
“Het WTC label in Almere is bestemd voor iedereen
die binding heeft met de regio Gooi- en Eemland en
Flevoland. Dat geldt in de eerste plaats voor ondernemers, maar ook voor de mensen die hier wonen.
We hebben een samenwerking met de VVV en vanuit
die samenwerking organiseren zij bijvoorbeeld ook
de zogeheten ‘WTC-Tour’. Daar kunnen inwoners
van Almere en omstreken aan deelnemen. Tijdens
deze koffie en appelgebak-excursie mogen de
mensen die de tour hebben geboekt naar de bovenste
verdieping van ons gebouw. Daar vandaan kan de

gehele regio bekeken worden. Op 11 september
organiseren wij die rondleiding als WTC zelf. Dat
is niet om de aanslag te herdenken, maar omdat
wij vinden dat die datum niet moet worden voor
behouden aan terrorisme, maar juist aan wereld
vrede, waarvoor het WTC-concept ooit in het
leven is geroepen.”

De kantoorruimten in het WTC Almere
gaan de laatste tijd als warme broodjes
over de toonbank. Bedrijven die geïnteresseerd zijn om op deze A-locatie te gaan
ondernemen kunnen hiervoor contact
opnemen met Patricia van Drongelen.
“Er is nu nog voldoende keuze, maar het
gaat heel hard de laatste tijd. De afgelopen
zes maanden is ruim duizend vierkante
meter in optie genomen. We denken
over drie jaar ongeveer zeventig procent
verhuurd te hebben en met de schwung
die de nieuwe eigenaar met zich meebrengt gaan we die doelstellingen zeker
halen. Vooral doordat we flexwerkers
tussen de ondernemers plaatsen, is de
dynamiek van het gebouw voor veel
ondernemers een echte meerwaarde.”
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AGORA

Culturele
Businessclub
verrast en verbindt!

Agora

Interview met initiatiefnemer Jan Gras

Het culturele klimaat in een
stad kan een doorslaggevende
vestigingsfactor voor
bedrijven zijn!
Cultureel ondernemerschap staat bij het Agora
Theater hoog in het vaandel. Om die reden heeft
Agora in 2012 een Culturele Businessclub in het
leven geroepen. De businessclub zet zich in om
de aansluiting tussen cultuur en bedrijfsleven te
verbeteren. Ondernemers worden betrokken bij
het theater en het programma-aanbod, waardoor het draagvlak binnen de regio vergroot
wordt en er nieuwe markten aangeboord
worden. De businessclub vierde vorig jaar haar
eerste lustrum en telt 25 leden, veelal Lelystadse organisaties uit verschillende branches, die
gezamenlijk een bijzonder netwerk vormen.

58

Naast factoren als ‘bereikbaarheid’ en ‘logistiek’
blijkt ook het culturele aanbod van een stad
belangrijk te zijn in de keuze van een bedrijf om
zich te vestigen” aldus Jan Gras, initiatiefnemer
van de businessclub en theaterprogrammeur.
“Het culturele klimaat in een stad kan dan zelfs
doorslaggevend zijn, blijkt uit verschillende
onderzoeken. De as bedrijfsleven – theater is
daarmee veel belangrijker dan veel mensen
veronderstellen. Betrokkenheid van bedrijven bij
een theater kan bovendien de betrokkenheid van
die bedrijven bij een stad vergroten.”
BIJZONDERE TEGENPRESTATIES VOOR LEDEN
De leden van de Culturele Businessclub Agora komen
in aanraking met culturele evenementen, voorstellingen of reisbestemmingen waar ze verrast door
zijn. Ze krijgen vrijkaarten, VIP-kaarten, voorstellingen die worden voorafgegaan door een diner en
korting op de zaalhuur van Agora. Men kan er
personeel of relaties mee verrassen. En leden mogen
ook meedenken over het programma-aanbod van het
theater en dus vervullen ze hiermee tevens een
klankbordfunctie. Naast deze voordelen biedt de
businessclub ook een plek van ontmoeting voor
mensen die geïnteresseerd zijn in cultuur en
culturele ontwikkelingen, met de theater
programmeur als gids. “Samen met het bestuur van
de businessclub zoek ik een bijzonder voorstelling
uit, waar ik leden voor uitnodig. Die voorstelling
wordt dan voorafgegaan door een inleiding. Zo kun
je in de ziel van de maker kijken. Daardoor kijk je anders naar een voorstelling” vertelt Jan Gras. “Ik
selecteer juist iets waar ze niet direct naar op zoek
zijn, maar waardoor ze wel verrast worden. Gevraagd
en ongevraagd investeer
ik daarin. Natuurlijk, er zijn bedrijven die op eigen
gelegenheid voorstellingen uitzoeken, maar er zijn
er ook die dit initiatief waarderen. Dat hoeft niet
iedere maand, zoiets moet je doseren. Twee keer
per jaar doe ik dat.”

VERRASSENDE CULTURELE TRIPJES
De businessclub gaat elk jaar op een tweedaagse
studiereis. Met deze reizen hoopt Jan Gras zijn leden
iets nieuws te laten ontdekken. “Ik probeer na te
denken over bestemmingen waarmee ik iets wil
laten zien. Elke reis heeft daarom een thema. We
gaan vooral naar plekken waar je als toerist niet
komt. We zijn een keer met de businessclub naar
het Ruhrgebied geweest; een industriële omgeving
waarin bijzondere theaterprojecten zich aan het
ontwikkelen zijn. Ook zijn we naar Gent en
Antwerpen geweest; plekken waar sprake is van
nieuw ondernemerschap. En onlangs hebben we
met 50 man de Dutch Design Week in Eindhoven
bezocht. Dit event onderscheidt zich van andere
designevenementen door zich te concentreren op
ontwerpen voor de toekomst. De nadruk ligt op
experiment, vernieuwing en cross-overs. Iets wat
uitstekend bij de essentie van theater past.”
GELIJKGESTEMDEN
De leden van de businessclub staan van nature
open voor anderen en voor nieuwe dingen. Nieuwe
leden van de businessclub worden daarom altijd
enthousiast onthaald. Er zijn acht criteria om lid
te kunnen worden van de Culturele Businessclub
Agora. Bijvoorbeeld de omzet, het aantal mensen
dat een bedrijf in dienst heeft en de positieve
ontwikkeling van een bedrijf. Als een onderneming
aan vier criteria voldoet, komt het in principe in
aanmerking voor lidmaatschap. Het belangrijkste

is de gelijke gestemdheid: ondernemers die in
cultuur geïnteresseerd zijn, het belangrijk vinden
dat Lelystad een goed theateraanbod heeft en
daar dus ook financieel aan willen bijdragen. Daar
krijgen de leden veel voor terug.
AGORA THEATER, BIOSCOOP & CONGRESCENTRUM IS VEELZIJDIG
Agora biedt voor iedere zakelijke bijeenkomst
een eigentijdse en inspirerende omgeving. Het
prachtige, kleurrijke en spraakmakende gebouw
vormt het ideale decor voor congressen, verga
deringen, (personeels)feesten, tv-opnames en
product presentaties.
Voorzien van alle technische faciliteiten bieden de
theater- en bioscoopzalen, foyers en vergaderzalen
eindeloze mogelijkheden. Een feest op het podium,
diners en buffetten in verschillende thema’s,
lunches en vergaderarrangementen; met creativiteit wordt het ondenkbare realiteit. Dankzij de
samenwerking met restaurant Applaus kan Agora
ook aan alle culinaire wensen voldoen.
“Agora is de plek waar bezoekers een verrijkende
en verrassende cultuurbeleving ervaren, elkaar
ontmoeten en gedachten en emoties delen!”
“Agora, de plek waar je het alledaagse kunt
ontvluchten en waar binnen iets buitengewoons
met u gebeurt!”
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CROWE HORWATH FOEDERER:

Een

modern

accountantskantoor
met een vernieuwende
aanpak
Het imago van accountants is er de afgelopen
jaren niet op vooruitgegaan. Peter Huijsmans
van Crowe Horwath Foederer in Lelystad maakt
regelmatig mee dat mensen een verkeerd beeld
van zijn beroep hebben. “Het mooie van ons
kantoor is dat wij nieuwe ontwikkelingen
doorvoeren en daarmee echt een verlengstuk
zijn voor de ondernemer. De rol van traditionele
accountantskantoren is uitgespeeld; als accountant moet je met je tijd meegaan, de moderne
accountant is vooral sparringpartner. Doordat
wij daarin vooroplopen, is het een heel interessant en spannend beroep.”

BIG DATA
Sparringpartner is een mooi – modern – begrip,
maar hoe komt dat tot uiting richting de ondernemers die klant zijn bij Foederer? Huijsmans: “Eén
van de dingen waarin wij ons onderscheiden is het
analyseren van Big Data. Ook dat is een modern
(container)begrip, maar in essentie gaat het erom dat
je als bedrijfseigenaar weet wie je klanten zijn en wat
je doelgroep is. En met ‘kennen’, bedoelen we niet
dat je alle namen uit je hoofd weet, maar meer op het
vlak van gedrag, wensen, locatie en groeipotenties.”
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Onze oplossingen
maken het voor het
MKB gemakkelijker om
informatie inzichtelijk
te maken

Zijn collega Martin Haagoort (projectleider van
de afdeling Data Science binnen Crowe Horwath
Foederer) licht het traject als volgt toe: “Big Data
wordt vaak geassocieerd met ongestructureerde,
onstabiele data die van websites vandaan komen.
Dat is ook belangrijk, maar zeker MKB-bedrijven
zijn veel meer geholpen als ze inzicht krijgen in hun
klantenbestand. Hoeveel nieuwe klanten zijn er en
hoeveel klanten zijn er de afgelopen tijd vertrokken?
In het algemeen is men te druk met de waan van de

dag of weet men niet dat die kennis beschikbaar is.
Het ontleden van beschikbare data begint heel klein,
maar eindigt uiteindelijk in een klantprofiel waarmee
je marktanalyses kunt maken. Die kansen worden te
vaak niet voldoende benut. Een analyse zelf doet niks.
Wij gaan er samen met de ondernemer mee aan de
slag en op basis daarvan nemen we vervolgstappen.
De oplossingen die wij bieden, maken het ook voor
deze categorie ondernemers in het MKB gemakkelijk
om deze informatie inzichtelijk te krijgen. Dat is heel
dankbaar werk.”
STIP OP HORIZON
Crowe Horwath Foederer staat nummer zestien op de
lijst van toonaangevende accountskantoren in
Nederland. Met acht vestigingen verspreid over het
hele land kan de organisatie dan ook snel schakelen
en heeft het specialisten uit iedere branche beschikbaar. Huijsmans werkt in Lelystad samen met een
team van mensen – met elk hun eigen kennis en
ervaring - die hem helpen alle klantvragen snel en
vakkundig te beantwoorden. Huijsmans: “Die stip op
de horizon zetten is één, hem bereiken doe je samen.
Wij hebben vanuit onze langdurige klantrelaties
bewezen dat we betrokken zijn bij onze klanten en
dat we toegevoegde waarde kunnen bieden in alle
fases van het ondernemerschap. Dat komt onder
andere doordat we zijn aangesloten bij een groot
mondiaal netwerk: Crowe Horwath International.
Foederer is daar de Nederlandse tak van. Maar
desondanks hanteren we nog steeds de menselijke
maat. Het ‘Know Your Customer’-principe staat
bij mij hoog in het vaandel. Eerlijke en duidelijke
communicatie, ook als er dingen niet gaan zoals
je vooraf gehoopt had.”

STRATEGISCHE OVERLEGPARTNER
Concreet betekent dit onder meer dat betalingstermijnen worden gemonitord, waardoor zowel goede
als minder goede ontwikkelingen tijdig gezien
worden. Huijsmans: “Ondernemers hebben dat vaak
te laat in de gaten, ook weer omdat men in de waan
van de dag werkt. Maar er komt een moment waarop
bedrijven voor een toekomstbepalende beslissing
komen te staan. Onlangs hebben wij nog een familiebedrijf begeleid die worstelden met de vraag: we
kunnen ons huurpand kopen. Zullen we dat doen of
kunnen we beter een nieuw pand bouwen? Dan gaan
we niet direct rekenen, maar worden daar eerst heel
veel gesprekken over gevoerd om de verschillende
mogelijkheden en consequenties daarvan goed in
kaart te brengen. Als je dan een klantendatabase
beschikbaar hebt, en je weet waar (potentiële)
klanten zich bevinden, dan krijg je een heel ander
gesprek dan wanneer we ons zouden beperken tot
alleen de financiële cijfers. Financiële informatie kan
je verrijken met strategische achtergrondinformatie.
Dan ben je echt een sparringpartner waardoor je met
de ondernemer een vertrouwensband kan opbouwen.
Die goede, warme relatie met al onze klanten zorgt
ervoor dat wij ons al jaren handhaven in de top van
Nederland en in het bijzonder in Flevoland.”

Het Lelystadse kantoor is gevestigd op het MAC³PARK aan de A6;
Pascallaan 68.

GEEN ACHTERUITKIJKSPIEGEL
Het grote voordeel van het nationale en mondiale
netwerk waar Crowe Horwath Foederer deel van
uitmaakt is, dat ze alle expertises in huis hebben,
zo stelt Huijsmans. “Gezamenlijk kunnen wij dus
elke klant maatwerk bieden en hem of haar begeleiden naar de komende doelen. We zijn geen accountantskantoor dat werkt met een achteruitkijkspiegel.
Dankzij onze automatiseringstools kunnen we de
klant bewust maken van de kansen die zich in
de toekomst voordoen.”
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MEDIA PLAZA

Drukkerij Teewes
blijft een

no-nonsensebedrijf.
One stop shopping voor print. Dat is het kenmerk van drukkerij Teewes. Een bedrijf dat binnen
en ver buiten Flevoland nadrukkelijk aan de weg timmert.
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staan bij het bouwen van ons nieuwe pand. We doen
aan warmteterugwinning en maken de machines
schoon met plantaardige oliën. Chemicaliën voor
onze drukplaten hebben we niet meer nodig. Wij
kunnen ons gerust de groenste drukkerij van
Nederland noemen.”

OKKE ZITMAN VERTELT:
“Na 45 jaar in Amsterdam te zijn gevestigd, zijn
wij in 1976 naar Almere verhuisd. We waren één
van de eerste bedrijven in Almere Haven; de eerste
kern van Almere. Wij zijn in de loop der jaren
meegegroeid met de stad. Onze klanten zijn niet
alleen in Flevoland gevestigd maar door heel
Nederland en ver daarbuiten. Drukwerk voor expo’s
en congressen verzorgen wij zelfs voor klanten over
de gehele wereld. Dat is vaak het gevolg van
mond-tot-mondreclame” aldus directeur Okke
Zitman.

Dit gebouw, met de naam MediaPlaza, biedt
onderdak aan diverse mediagerelateerde bedrijven.
Men kan er natuurlijk terecht voor hoogwaardig
conventioneel en digitaal drukwerk maar ook voor
ontwerp, fotografie, illustraties, tekst, websites,
mailingen en bedrijfsapps.
Okke Zitman: “Drukkerij Teewes heeft gelijke tred
gehouden met de vernieuwende ontwikkelingen in
de drukkerijwereld en streeft ernaar om in de
kopgroep te blijven. Hetgeen ons overigens goed
lukt. Dit heeft geresulteerd in een totaalconcept,
bedacht om onze klanten te ontzorgen. Voorheen
moesten de klanten naar verschillende leveranciers
om uiteindelijk één eindproduct te krijgen. Daardoor
ontstond er veel ruis op de lijn. Wij halen die ruis
weg. Onze klanten en potentiële klanten hoeven
nu werkelijk nergens anders meer heen. Daardoor
kregen wij nieuwe klanten in plaats van klanten
te verliezen. Drukkerij Teewes is een no-nonsense-
bedrijf dat ontzorgt!

De afgelopen jaren zijn niet alleen in de polder veel
drukkerijen verdwenen, maar in heel Nederland. In
tegenstelling tot dit beeld heeft Drukkerij Teewes,
overtuigd van de eigen kwaliteiten, besloten om
een nieuw, groter en modern gebouw neer te zetten,
gebouwd naar eigentijdse normen en geldende
milieueisen.

Wilt u meer informatie over Drukkerij Teewes of het
concept van MediaPlaza? Dan nodigt Okke u hierbij
uit om eens langs te komen aan de Katernstraat 11.

Okke Zitman: “Onze leefomgeving, het milieu en
de toekomst zijn erg belangrijk voor ons. Daarom
hebben wij besloten om het milieu voorop te laten

Drukkerij Teewes
036 – 531 11 35
o.zitman@teewes.nl
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GEMEENTE URK

hardwerkend,
betrouwbaar
en competitief volk
Een

Ondernemend Urk werkt niet volgens de olympische gedachte dat meedoen het belangrijkst is,
winnen is het enige dat telt. Dat is één van de punten die burgemeester Pieter van Maaren naar
voren brengt als het gaat om het ondernemersklimaat in zijn gemeente: “Urkers zijn harde werkers
vanuit opvoeding en geloof. Op Urk zijn twee dingen heel belangrijk: je moet weten wat je wilt én
je moet het volhouden. De visserijsector is daar natuurlijk een goed voorbeeld van, maar ook de
maritieme of nautische sector en het innovatieve karakter van bijvoorbeeld communicatie- en
ICT-bedrijven. Het is een hele mooie tijd om burgemeester van Urk te mogen zijn.”
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door ROC Friese Poort is zeer succesvol gebleken.
Er worden zeer veel internationale stages afgewerkt,
waar de economie van Urk uiteindelijk ook weer
van profiteert.”
Een Urker is gepassioneerd; of ze nou voetbal spelen,
in een koor zingen of ondernemer zijn. “Dat betekent
dat omliggende gemeenten ons weten te vinden.
Bedrijven uit Urk zijn betrouwbaar en dus zeer in
trek bij andere Flevolandse gemeenten, maar ook in
de rest van Nederland en zelfs daarbuiten wordt het
arbeidsethos van onze inwoners hoog gewaardeerd.”

Buitendijkse haven
belangrijke economische
motor voor de regio
Foto: Luuk Schudde

V

an Maaren heeft een rijke, ambtelijke
historie van gemeentesecretaris tot
CDA-fractievoorzitter in De Bilt. Samen met
zijn vrouw en vier kinderen is hij inmiddels
helemaal ingeburgerd in de gemeenschap: “Het is
een kwetsbaar beroep, omdat het een publieke
functie betreft. Maar vanaf de eerste dag werk ik
vanuit een filosofie dat warme relaties en toegankelijkheid extreem belangrijk zijn om een goede
burgervader te kunnen zijn. Ik neem de tijd voor elke
inwoner.”
ONDERWIJS
De gemeente Urk telt 20.500 inwoners en heeft
10.000 arbeidsplaatsen die grotendeels door de
eigen inwoners worden ingevuld. De helft van alle
inwoners is 25 jaar of jonger. Opvallend is ook het
internationale karakter van de bedrijven: “Dat
betekent dat er een belangrijke rol is weggelegd voor
het onderwijs. De overname van het Berechja-college
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GEMEENTE URK

Een ander bijzonder punt aan de Urkers is volgens
Van Maaren hun vermogen om te roeien met de
riemen die ze hebben: “De bevolking was tegen de
komst van de windmolens voor de kust, maar toen
ze er toch kwamen, was er direct een Urker die een
schip ontwikkelde om windmolens over zee te
vervoeren. We zijn een heel creatief volkje en zo gaan
we ook om met de komst van de buitendijkse haven.
De grenzen van de huidige haven zijn bereikt, dus
iedereen beseft dat er iets moet gebeuren. Deze
nieuwe servicehaven zullen wij dan ook weer aangrijpen om de kansen die het met zich meebrengt
optimaal te benutten. Ervan uitgaande dat die
buitendijkse haven er komt zijn wij in gesprek
gegaan met de gemeente Noordoostpolder voor de
realisatie van een aangrenzend nieuw binnendijks
bedrijventerrein. Door deze benadering gaat dit
project een positieve spin-off geven aan heel noordelijk Flevoland. De verbinding met de overslaghaven
in Lelystad en de komst van het vliegveld in die
plaats zorgt ervoor dat deze haven een belangrijke
economische motor kan worden voor de regio.”
PUBLIEKE KADE
De locatie voor de realisatie van de haven, en de
invulling ervan staat al helemaal vast. Het betreft
een elf hectare lange strekdam waarachter de
servicehaven komt te liggen. Ook vindt er rondom de
realisatie van de haven veel woningbouw plaats. In
de Oranjewijk komen nog ongeveer 200 woningen en
in de woonwijk Schokkerhoek – gepland voor
2020/2021 – nog eens 1600 woonhuizen. Daarmee
zal het inwonersaantal in 2030 naar verwachting
stijgen naar 25.000. En dat allemaal mede dankzij
de realisatie van de servicehaven. Van Maaren: “Het
bedrijfsleven loopt er nu al warm voor. Eén van de
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bedrijven die zich in de haven gaat vestigen is de B.V.
Port of Urk. Het gaat overigens niet een privaat
gebied worden met alleen bedrijven. Wij willen
ook een stuk publieke kade realiseren, waardoor
de bedrijven op het binnendijkse bedrijventerrein
van de haven ook kunnen meeprofiteren.”
DUURZAAMHEID
“Vervoer over water wordt steeds belangrijker en
stilstand is achteruitgang”, zo redeneert de
burgemeester over de toekomst van zijn dorp. Toch
ziet Van Maaren op korte termijn niet alleen kansen
op en rond het water. Ondernemend Urk zal zich in
de komende jaren voornamelijk moeten richten op
verdere internationalisering en verduurzaming. “In
tijden van economische groei moet je het durven om
extra te investeren in verduurzaming. Het gaat niet
alleen om het verduurzamen van de visserijvloot of
de agrarische sector, maar ik heb het over maatregelen die sectoroverstijgend zijn en die we transparant
moeten insteken. Urk is een sterk merk. Wij weten
als geen ander dat, wanneer je samen de schouders
eronder zet, je heel ver kunt komen.”

De drive van Tjip Ridder is het samenvoegen van
de wens van de opdrachtgever met zijn kennis en
creativiteit, om zo tot een prachtig eindproduct
te komen. Samen bouwen aan een idee, zodat
de gewenste foto kan worden gemaakt.
Tjip fotografeert voor diverse vaste opdracht
gevers, zoals aannemers en projectontwikkelaars.
Daarvoor verzorgt hij bijvoorbeeld reportages van
interieurs voor en na verbouwingen.

Bekijk Tjips portfolio op: www.ridder-fotografie.nl.

De studio van Ridder Fotografie is gevestigd
aan de Gouwzee 3B, 3891 GH Zeewolde.
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24 UUR PROEFRIJDEN
MET DE NIEUWE BMW i3?
ONTDEK HEM BIJ EKRIS.
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BMW maakt
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