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“Niets belet ons wereldmarktleider te worden”
Ivo van der Vlis , CEO LuxeTenten.com

Bedrijfsreportage

LuxeTenten bestond in december 2019 tien jaar. “Terwijl
glamping - luxueus kamperen - in de laatste zes, zeven
jaar populair is geworden. Dat hadden de oprichters,
Léon Juffermans en Patrick Damen, destijds goed gezien”,
zegt Van der Vlis. Hij en Van der Wind namen het bedrijf
vorig jaar mei over. “Voor die tijd hadden we al een analyse
gemaakt. Het bedrijf was dusdanig goed opgebouwd, dat het
al Europees marktleider was. Wij zagen dat niets ons belet

“we willen
het beste uit
mensen halen”
om wereldmarktleider te worden.” Met een businessplan ter
grootte van één A4’tje willen de ondernemers in vier jaar tijd
‘de wereld veroveren’ en van 1.000 naar 4.000 tenten per jaar
gaan. Aan die beoogde groei liggen drie kernwaarden ten
grondslag: ‘pioneering’, ‘reliability’ en ‘fun’. Van der Vlis licht
toe hoe het personeel, verdeeld over de bouwstenen Merk,
Commercie, Operatie, IT, HR en Finance, daar in ritmes van
100 dagen - kwartalen - in wordt meegenomen. “Per kwartaal
benoemen we per bouwsteen wat we bereikt willen hebben
en eens per twee weken wordt in een overleg van een uur met
elkaar gedeeld hoe ver we zijn. Dat werkt heel stimulerend.

Expansie

Nieuwe ondernemers LuxeTenten blijven pionieren

‘Niets belet ons wereldmarktleider te worden’
De oprichters van LuxeTenten in Emmeloord waren pioniers, zegt huidige eigenaar Ivo van der Vlis. “Hun dna zit in dit
bedrijf.” Doelstellingen van Van der Vlis en mede-eigenaar Hans van der Wind zijn dat pioniersschap voort te zetten, ‘in vier
jaar tijd vier keer zo groot’ te worden en wereldmarktleider te zijn.
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Naast een verdriedubbeling van de interne organisatie, zijn
er wereldwijd dertig agenten en dealers geworven. “Europa
managen we vanuit Emmeloord en in elk land hebben we
een agent voor de sales. We zijn aandeelhouder geworden
van Tentmasters, waarmee we in Noord-Amerika de markt
bewerken. Ook in Zuid-Afrika, de bakermat van de safaritent, en
Tanzania hebben we agenten en showrooms. En in Singapore
hebben we net een kantoor geopend van waaruit we heel Azië,
Australië en de Pacific bedienen.” Alleen Zuid-Amerika is nog
blanco,”maar dat is ons doel voor het komende jaar om daar de
markt te openen”. Met de hele wereld als markt kan LuxeTenten
het jaar rond leveren. Emmeloord blijft de uitvalsbasis: “Dit is
logistiek een hele goede locatie: aan de A6, geografisch midden in Nederland en voor de wereldverovering een uur van
Schiphol. Bovendien is de arbeidsmarkt hier niet oververhit en
de mensen hebben de goede arbeidsmentaliteit. Ze weten van
aanpakken”.

Nieuwbouw
De ondernemers zijn een samenwerking aangegaan met een
interieurarchitect, waarvoor een nieuw pand wordt gebouwd
naast LuxeTenten aan de Tinweg. “Daarin zijn we aandeelhouder. Op die manier groeit ook onze innovatie.” Daarnaast zijn
ze aandeelhouder van het ontwerpbureau Ray Tensile Design
in Eindhoven, gespecialiseerd in grote zeilstructuren voor
festivals. “Zij gaan voor ons exclusieve nieuwe structuren ontwerpen.” Een aparte showroom bij LuxeTenten wordt speciaal
ingericht voor het door de ondernemers overgenomen bedrijf
Glamping Lodges uit Doetinchem. “Voor die lodges gaan we
een eigen beleving creëren. Als leek denk je dat alle luxe tenten
op elkaar lijken, maar daar zit een hele andere techniek achter.
We zien dat er ook een andere klantengroep op afkomt.”

Mvo
Alles aan de luxe tenten is duurzaam, verzekert Van der Vlis.
“Je kunt ze het jaar rond laten staan en ze zijn van een dusdanige kwaliteit dat ze zeker tien jaar meegaan. Bovendien
gaat het om natuurlijke, verantwoorde materialen die geen
footprint achterlaten. Daarnaast zijn we bezig ze off-grid
te maken, dus volledig zelfvoorzienend. Dat is niet alleen
commercieel heel handig, want je kunt ze overal neerzetten, maar het heeft ook geen impact op de natuur.” Verder
hebben de ondernemers in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen het meubelmaken uitgezet bij
Concern voor Werk en Empatec. “We zouden het veel goedkoper in Oost-Europa kunnen laten maken. Maar we kiezen er bewust voor het hier te houden, want dit is prachtig
werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”
De ondernemers hebben tevens de ambitie binnen drie jaar de
beste werkgever van Nederland te zijn. “Geen idee of we het
gaan halen, maar we proberen al ruimte gevend, mensen te
stimuleren en motiveren, zodat selffulfilling een mechanisme
wordt. Hoe gaaf is het om de vrijheid te hebben je eigen ding
te doen.” Alleen draagt het bedrijf dan een andere naam, “want
we merken dat die niet meer goed matcht met onze wereldwijde ambitie”.
www.luxetenten.com

Goals
‘De wereld veroveren’
Nieuwe naam die past bij wereldwijde
ambitie
In 4 jaar van 1.000 naar 4.000 tenten
Beste werkgevern van Nederland worden
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Van de sectortafels
De gemeenteraad heeft in december 2019 het nieuwe sociaal economische beleid vastgesteld. Samen met ondernemers, het
onderwijs en andere stakeholders werken we aan economische groei volgens het model ‘Raderen voor groei’. De uitdagingen
die ondernemers in Noordoostpolder zien, zijn direct te verbinden aan de raderen voor groei: samenwerking, een gezonde
arbeidsmarkt, bereikbaarheid, huisvesting en positionering. Voor de zes belangrijkste sectoren in Noordoostpolder zijn
uitdagingen geïnventariseerd. De komende jaren gaan de stakeholders via sectortafels aan de slag met de uitdagingen op
de economische agenda. Via dit magazine houden we u op de hoogte van de activiteiten van de sectortafels.

Sector Agro en Food
De leden van de sectortafel Agro en Food zijn bekend.
Aanjager is Cor van Veldhuijsen, programmamanager van het Agrofoodcluster. De eerste bijeenkomst
vindt in maart 2020 plaats. Op het programma staan
diverse uitdagingen, denk aan de energietransitie in de agrarische sector en
bodemkwaliteit.

Sector Maakindustrie
De maakbedrijven in de metaal- en staalsector hebben een vliegende start gemaakt door de oprichting
van het Innovatiecluster Noordoostpolder. Deze sectortafel gaat breder dan alleen metaal- en staalbedrijven. Op dit moment worden de laatste
puntjes op de i gezet ten aanzien van de
bezetting van de sectortafel. De eerste
bijeenkomst wordt in april gehouden.

Sector Toerisme en Recreatie
De sectortafel Toerisme en Recreatie is samengesteld
en de eerste bijeenkomst is gepland in maart. De tafel
heeft een volle agenda, denk aan optimalisatie van
het fietsknooppuntennetwerk en het verhaal van Flevoland. Vanuit de opgaven
en activiteiten van economischeagenda.nl zal een prioritering aangebracht
worden, zodat de tafel met concrete
opgaven aan de slag kan.

Sector Logistiek
Tijdens de expertarena zijn de ondernemers in de
logistieke sector door Koopman International uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het distributiecentrum in Emmeloord. Een mooie
start van de sectortafel. In deze sector
spelen opgaven als: collectieve vormen van vervoer, knelpunten in de
infrastructuur, lobby Lelylijn en lobby
verbreding N50.

Sector Zorg en Welzijn
De sectortafel Zorg en Welzijn gaat onder andere aan
de slag met een vervolg op de opleidingsarrangementen in de zorg. Zorggroep Oude en Nieuwe Land
en ROC Friese Poort werken samen bij het opleiden
van ongeveer 100 inwoners (35 fte) tot
Welzijnassistent. Aan de opleiding is
een baangarantie gekoppeld voor
drie jaar. Daarnaast willen we in
Noordoostpolder aansluiten op de
Regionale aanpak tekorten in de zorg.

Sector Onderzoek en Innovatie
De sectortafel Onderzoek en Innovatie staat in de
steigers. Er is nog geen datum gepland voor een
bijeenkomst. De onderwerpen die in op de agenda
staan zijn onder meer: Roadmap drones in de landbouw en het behouden en aantrekken van
technische HBO- en WO-studenten in
de regio.

DE-on helpt
ondernemers te
verduurzamen
DE-on, Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland,
heeft als doel de energietransitie
in Flevoland te versnellen. Provincie
Flevoland ondersteunt DE-on door
financiële middelen beschikbaar
te stellen. DE-on is er vooral voor
ondernemers. Ze helpt u te onderzoeken waar in uw bedrijf energie
valt te besparen. Dat kan u op termijn
veel geld schelen en u draagt bij aan
een schoner milieu. Het onderzoek
is trouwens vrijblijvend, u betaalt
alleen als transitie voor u interessant
is. DE-on wil daarnaast helpen bij
het vinden van de juiste partners om
het project van de grond te krijgen.
En DE-on kan de energieopwek- en
besparingsmogelijkheden financieren tegen een scherpe rente.

Polder Staal Producties
“Polder Staal Producties zijn blij met
de goede financiering van DE-on”,
zegt Auke Sjoerd Tolsma van Polder
Staal Producties uit Emmeloord. De
ondernemer werd door een leverancier van led-verlichting geattendeerd op de financieringsmogelijkheid van DE-on. “De tl-verlichting
van één van onze bedrijfshallen was
aan vervanging toe en we hadden
een hal bijgekocht. Toen hebben
we gezegd: ‘Als we dan toch moeten vervangen, laten we dan maar
meteen doorpakken en kijken waar
we energie kunnen besparen’. In
vijf bedrijfshallen is alle tl-verlichting vervangen door led-verlichting.
“Dat was eerst wel een investering, maar het is tevens een forse
energiebesparing met op termijn
minder kosten. En we hebben er
ook nog eens veel meer licht van.”
Bezoek www.deonflevoland.nl
voor meer informatie en contact.

Bent u benieuwd naar de opgaven van de sectortafels? Bekijk dan de dynamische agenda per sector op www.economischeagenda.nl.
Wilt u meedenken, ideeën aandragen of opgaven agenderen, stuur dan een e-mail naar ondernemen@noordoostpolder.nl.
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Bijzaak

Wie ben je?
Ik ben Judith Hut en kom oorspronkelijk uit ’t Harde. In 2000 ben ik naar
Noordoostpolder verhuisd. Ik woon
met mijn gezin in Tollebeek.

Waar kennen we je van?
Ik ben vormgever en run sinds 2005
mijn eigen bedrijf Dith Design en
dat loopt goed. Ik verzorg onder
meer al acht jaar de opmaak van
deze nieuwsbrief. In november 2018
is Laura bij me komen werken en
een jaar geleden zijn we verhuisd
naar het pand Deelwerk aan de
Randweg.

Wat weten we
nog niet van je?
Ik ben als vrijwilliger onder meer
betrokken
bij
de
organisatie van SamenLoop voor Hoop
Noordoostpolder, een evenement
van KWF dat lokaal wordt ingevuld.
Deze 24-uurs wandelestafette wordt
op 16 en 17 mei 2020 gehouden
op de atletiekbaan in Emmeloord.
Er hebben zich inmiddels honderden deelnemers aangemeld en we
verwachten ook veel supporters.
Het wordt namelijk heel bijzonder
met indrukwekkende ceremonies,
maar er wordt ook een festivalsfeer
gecreëerd met een gezellige braderie, veel activiteiten en continu
optredens.

Mooie organisaties die helemaal
draaien op vrijwilligers.

Wat kost het je?
Meer tijd en energie dan mensen
denken. Ik hoor vaak: “Dat doe jij wel
even”. Maar ik krijg er als vrijwilliger
ook veel energie voor terug, dus het
is het me helemaal waard.

Wat levert het je op?
Het allerbelangrijkste is een stuk
voldoening, maar een prettig neveneffect is dat mijn netwerk zich
uitbreidt. Dus dat kan ik anderen
ook aanraden. Om die reden heb
ik ook de vormgeving voor de
Sportverkiezingen op me genomen.
Je hebt een heel ander contact en
het levert af en toe ook een zakelijke
opdracht op.

Waarom ben je maatschappelijk actief?
Ik vind het belangrijk om iets te
kunnen betekenen voor anderen.
SamenLoop voor Hoop sprak me
meteen aan, omdat er best veel
mensen om me heen door kanker
getroffen zijn of eraan gestorven
zijn. Om die reden zet ik me ook
in voor het Toon Hermans Huis en
De Veluwse Wens Ambulance.
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Teamwork

maar de bedrijven blijven zelf trekker op de thema’s.
Iedereen heeft er daardoor ook een heel groot belang bij.”

Werkgelegenheid
Eerste speerpunt is boeien en binden. “Daar gaan we ons de
komende jaren op focussen”, zegt Gerard van de Guchte van
Suplacon, “We willen dit gebied stevig op de kaart zetten, zodat
studenten weten dat hier veel te halen valt”. Rik van Hees van
VHM vult aan: “Het gaat ook om bewustwording dat een stage
in een maakbedrijf niet alleen maar zagen of boren is, maar dat
hier ook hightech-problemen worden opgelost.” De industrie
biedt dus ook stageplekken die niet direct met staalproducties
verband houden. “Dergelijke functies zijn niet van de laatste
tijd”, zegt Simon van den Hengel van TCM, “die waren hier al
en nemen steeds meer toe. Het is belangrijk dat we dat goed
uitdragen”.

Praktijkcentrum
Bouma wijst daarnaast op de verbinding met het basisonderwijs
en middelbaar onderwijs. “De hele onderwijskolom kun je op
deze manier veel beter in kaart brengen en erop aansluiten. Zo
zijn we aangesloten op sterk techniekonderwijs voor het vmbo,
met goede doorstroom naar het mbo. En het cluster wil een
gezamenlijk praktijkcentrum ontwikkelen voor functiegericht
opleiden en on-the-job praktijktrainingen bij de bedrijven.”
Ook kan het praktijkcentrum gebruikt worden om de instroom
van jongeren in de techniek te bevorderen. Van de Guchte:
“Jongeren enthousiast maken voor de techniek gebeurt niet
door ze op een vmbo te laten kijken. Dan moeten we ze ook
echt in onze bedrijven rondleiden”. Van Hees en Van den
Hengel beamen tegelijk: “In de ROC’s staan nog de machines
die er in onze tijd al stonden. Als je kijkt hoe snel de sector en de
markt veranderen, dan moet je nu al gaan denken over functies
die over tien jaar pas bestaan. De theoretische leerweg blijft
een taak van de scholen, maar de praktijkopleiding zul je meer
naar de bedrijven moeten halen.”

Kenniskringen
V.l.n.r.: Simon van den Hengel, Margriet Bouma, Gerard van de Guchte en Rik van Hees.

Maakindustrie Noordoostpolder van hoog niveau

‘We mogen ons best
op de borst slaan’
Hbo-stages in onder meer ICT, HRM of Bedrijfskunde, studenten hoeven er de Noordoostpolder niet voor uit. “Zorgen voor
naamsbekendheid, is dan ook onze eerste prioriteit”, zeggen de ‘founding fathers’ van Innovatiecluster Noordoostpolder.
“We mogen ons best op de borst slaan, want we hebben hier mooie bedrijven.”
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Het cluster van acht bedrijven in de maakindustrie is in november vorig jaar van start gegaan. Gedreven door de krappe arbeidsmarkt en de omslag naar de industrie 4.0 waar
nieuwe technologieën centraal komen te staan. De bedrijven werken samen om van elkaar te leren en elkaar te
versterken, maar ook om als geheel de maakindustrie in
Noordoostpolder te promoten als innovatief en dus
aantrekkelijk om in te werken. “Overal waar ik kom
noem ik dit cluster”, zegt Margriet Bouma, regiosecretaris
van de Koninklijke Metaalunie. “Als relatieve buitenstaander vind ik het bijzonder hoeveel tijd en energie
de ondernemers er met elkaar in steken, ieder vanuit
een intrinsieke ambitie.” Dat is volgens haar ook de basis
van succes. “Het hangt niet van subsidies aan elkaar,

Bij binden denken de ondernemers ook aan het collectieve
belang. “Concurrentie kan een valkuil zijn”, zegt van Hees,
“maar als bedrijven hier goed samenwerken en op een hoog
peil produceren, dan hebben we de rest van de wereld niet
nodig”. De concurrentie is wellicht het grootst op de arbeidsmarkt, “maar ook daarin zijn afspraken gemaakt”, zegt Bouma,
“uiteindelijk bepaalt iedereen zelf waar hij werkt”. Van den
Hengel: “Wat telt is dat we de mensen en daarmee de kennis
hier binnen het cluster houden”. Die kennis wordt bovendien
gedeeld in kenniskringen, waarin delegaties bij elkaar in het
bedrijf kijken. “We hebben allemaal verschillende expertises
en niet overal zit evenveel expertise, dus we kunnen veel van
elkaar leren.”

Voor meer informatie over Innovatiecluster Noordoostpolder:
Roy van Enkhuijzen; roy@denkhuijzen.nl; 06 41311110
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Nieuwe kans

Wie ben je
en wat voor werk doe je?

Wilt u binnen uw bedrijf ook
iemand een nieuwe kans geven?
Neem contact op met de
WerkCorporatie, via 0527-633 543 of
werkgeversteam@werkcorporatie.nl.

Mijn naam is Jaap van Veen, ik ben 34 jaar
en woon in Creil. Ik ben stratenmaker
en werk nu bijna een jaar bij Knipscheer
Infra.

psychiatrie werkte ook niet mee. Ik kreeg
iedere keer nul op m’n rekest. En door
de schuldsanering miste ik ook een stuk
motivatie om weer aan het werk te gaan.
Je krijgt 50 euro per week, of je nu 0 of
40 uur werkt.

Wat deed je hiervoor?

Hoe ben je geholpen?

Hiervoor heb ik zo’n zeven jaar in de bijstand gezeten, maar voor die tijd werkte ik ook in de infrastructuur. Ik had
een goede baan en een eigen huis in
Emmeloord, dus ik had m’n leven aardig op de rit. Maar door omstandigheden raakte ik alles kwijt en kwam in de
schuldsanering.

Samen met de WerkCorporatie hebben
we mijn hulpvraag opgepakt. Zij hebben
me op het traject WeCo-fit gezet. Drie
keer per week twee uur onder begeleiding intensief sporten bij Youth Reboot
in Emmeloord. Die stevige aanpak had ik
nodig om weer werkfit te worden.

Wat deed dat met je?

Ik ben achttien kilo kwijtgeraakt en ik
had beginnend diabetes waar ik daarna
vanaf was. En het belangrijkste is dat ik bij
Knipscheer Infra de kans heb gekregen
om te laten zien wat ik waard ben. Na
drie maanden heb ik een tijdelijk contract gekregen en na de bouwvak gaat
dat in principe over in een vast contract.
Ik heb weer structuur in m’n leven, draai
weer mee in de maatschappij en kan
weer aan m’n toekomst gaan bouwen.

Dat hakte erin, ik kwam erdoor in de psychiatrie terecht. Daar ben ik weer uitgekomen, maar het drukt wel een stempel
op je. Ik schaamde me ervoor dat ik in de
bijstand zat, kwam thuis op de bank te
zitten en begon dicht te groeien.

Wat heb je zelf gedaan
om weer werk te krijgen?
Ik heb wel 250 keer gesolliciteerd, maar
m’n cv is niet zo groot en m’n tijd in de

Groei toerisme biedt perspectief
Het aantal internationale toeristen
dat Nederland bezoekt, stijgt volgens
NBTC Holland Marketing richting 2030
naar verwachting met 50 procent. Dat
vraagt om een nieuwe aanpak waarbij
het gezamenlijke belang van bezoekers,
bedrijven en bewoners voorop staat. Het
streven is dat iedere Nederlander profiteert van toerisme. In het Perspectief
Bestemming Flevoland 2030 staan de
ontwikkelopgaven voor Flevoland
beschreven. Dit perspectief is opgesteld
in opdracht van provincie Flevoland en
is tot stand gekomen in samenwerking
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met de Flevolandse gemeenten en verschillende stakeholders. De ontwikkelopgaven zijn beschreven op basis van
het verhaal ‘Flevoland New Land’. Er zijn
vier storylines benoemd: Watererfgoed,
Agro en Food, Nieuwe natuur en vernieuwend ontwerp. De uitwerking wordt
met de verschillende toeristisch-recreatieve ondernemers en natuurbeheerders
opgepakt.
Wilt u meer informatie? Neem dan
contact op met Jolanda Nagelhout,
j.nagelhout@noordoostpolder.nl.

Wat heeft het je gebracht?

Vijf tips van..
Erik Ruis
Ik ben bouwplantoetser bij gemeente Noordoostpolder.
Samen met mijn collega behandel ik zo’n 350 vergunningaanvragen per jaar. Bijna alle aanvragen worden vergund.
Soms kan de vergunning niet verleend worden, dan adviseer ik om de aanvraag in te trekken en betaal je ook geen
leges. De gemiddelde behandeltijd is zes weken. Dat is
twee weken sneller dan de wettelijke termijn. De volgende
tips zorgen voor een soepele en snelle procedure.

1

Vraag een (digitaal) vooroverleg aan
Daardoor zal de aanvraag sneller en soepeler verlopen. Zo nodig plannen we een gesprek om het bouwplan te bespreken.

2

Hoe completer hoe beter
Daarmee voorkom je dat je een brief krijgt met
verzoek om ontbrekende gegevens, waarvoor een aanvultermijn van vier weken staat. Dit zorgt voor onnodige
vertraging.

3

Wees kritisch op de inhoud
Bij de behandeling van de aanvraag vraag ik intern
en extern advies van deskundigen. Zijn de aangeleverde gegevens niet voldoende, dan moeten ze aangepast
worden.

4

Neem bij complexe aanvragen
een adviseur in de arm
Dat kost extra geld, maar bespaart je veel werk en het
levert vaak wel een soepele procedure op. Bijvoorbeeld als
het bouwplan niet in het bestemmingsplan past.

5

Houd rekening met de
wettelijke behandeltermijn
We proberen alle aanvragen zo snel mogelijk af te handelen, maar soms is het nodig om de termijn te verlengen om
de vergunning te kunnen verlenen.

Column

Samen van a naar b
We staan aan de vooravond van een kanteling
in mobiliteit. We nemen meer de (elektrische) fiets,
minder de traditionele auto en denken meer vanuit de vervoersvraag dan vanuit bezit. Dat en meer
zijn bepalende factoren voor de actualisatie van het
Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP).
Wat vindt u als ondernemer belangrijk als het gaat om bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Noordoostpolder?
Om de beleidskaders van het GVVP voor de komende jaren vast te stellen gaan we graag met u in gesprek: “Wat
hebben ondernemers nodig voor de bereikbaarheid van
hun bedrijven door hun personeel? Moet de bus misschien
een andere route nemen? Of moeten er kleine busjes
heen en weer rijden vanaf het station? Of gaat u dat als ondernemer zelf doen of samen?” Dat laatste zou natuurlijk
helemaal mooi zijn. De gemeente is geen vervoersbedrijf.
We kunnen u wel met elkaar in contact brengen of meenemen naar een beurs of congres.
Er is veel innovatie op het gebied van vervoer. Wat te denken van busjes voor personenvervoer, maar met wegklapbare stoelen voor goederentransport. We hopen dat er
ondernemers zijn die daar toekomst in zien en een busje inzetten voor bijvoorbeeld vervoer van personeel van
en naar het busstation, daarna vervoer van senioren van
en naar Emmeloord en tussendoor bezorgdienst voor de
apotheek en pakketdienst. Vanuit de provincie zijn er gelden beschikbaar voor ondernemers die daar op instappen.
Daarnaast willen we de deeleconomie stimuleren door bij
de oplevering van De Deel speciaal ruimte te bieden aan
de deelauto en -fiets. Er zijn ook autobedrijven die (op hun
locatie) deze service willen bieden. Als gemeente brengen
we vraag en aanbod graag bij elkaar.
Bereikbaarheid en veiligheid strekt voorbij onze gemeentegrenzen. Wat dat betreft mogen we gerust spreken van
succesvolle lobby’s die hier in Noordoostpolder zijn gestart. Eind 2020 hopen we het haalbaarheidsonderzoek
gepresenteerd te krijgen voor de Lelylijn. En namens de
betrokken gemeenten en provincies heb ik
het voortouw genomen om bij de landelijke politiek aandacht te krijgen voor
de verbreding van de N50. Nog dit jaar
verwachten we een rapport van een
wegbelevingsdeskundige.
Anjo Simonse
wethouder
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Grenzeloos ondernemen

Maarten Verbruggen stapte in 2012 - na jaren elders in loondienst te hebben gewerkt - in het bedrijf van zijn vader. “We
hadden samen afgesproken dat ik eerst gedurende lange tijd
mijn licht ergens anders op zou steken.” Bij zijn terugkeer
startte hij een onderzoek naar eventuele nieuwe exportlanden
voor de palletiseermachine. Al vrij snel na de introductie van
de machine in 1993 had de vraag ernaar vanuit westers gerelateerde landen een vlucht genomen. Het viel Verbruggen echter op dat de export naar Australië stil lag. “Dat gold ook voor
Spanje, waar we eerder wel connecties hadden. En ik vroeg me
af waarom we geen contacten hadden met Zuid-Amerika, de
bakermat van de aardappel.”

“denk niet
de wijsheid
in pacht te
hebben’”
Delegeren

Verbruggen Palletizing exporteert naar alle continenten

‘Ondernemen is ook loslaten’
Nog geen dertig jaar geleden kreeg las- en constructiebedrijf Verbruggen Emmeloord de vraag vanuit de regio om
een machine te ontwikkelen voor het automatisch stapelen van uienzakken. Anno 2020 is Verbruggen Palletizing
wereldmarktleider wat betreft palletiseermachines voor moeilijk stapelbare producten. De tweede generatie ondernemers
kent geen grenzen als het gaat om taal en afstand.
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Verbruggen ontdekte dat de afstand en het niet beheersen van
de taal verdere expansie tegen had gehouden. “Onze generatie
heeft een heel andere kijk op hoe je een organisatie runt. Alle
touwtjes in handen willen houden, zijn beperkende factoren
voor groei. Als je wilt exporteren moet je niet pretenderen de
wijsheid in pacht te hebben, maar durven delegeren. Er zijn
anderen die het beter kunnen. Het is niet makkelijk, maar wel
beter als een ondernemer zich na een bepaalde groei gaat
gedragen als aandeelhouder en zich minder bezighoudt met
details. Hij moet vooral visie hebben en gaan sturen op resultaat in plaats van op inhoud.” Na zijn eerste onderzoek trok
Verbruggen dan ook de conclusie dat het bedrijf bestaansrecht
heeft in Zuid-Amerika. “Toen heb ik een Zuid-Amerikaan opgespoord die hier naartoe was geëmigreerd. Hij is hier komen
werken en daarna ging het hard. Chili, Argentinië, Mexico en
Colombia kwamen erbij en de contacten met Spanje werden
nieuw leven ingeblazen.” Twee studenten werden vervolgens bereid gevonden hun stage in Australië te doorlopen en
potentiële klanten te zoeken, waarna de markt ook daar weer
aanhaalde. Verbruggen stapte daarna naar de universiteiten in
Wageningen en Groningen: “Want als je ergens nationaliteiten
wilt vinden, moet je daar zijn”. Met de contacten die hij daar
legde werd de markt geopend naar Rusland en Aziatische
landen.

Strategische keuzes
“Bijna ieder jaar komen er twee nieuwe landen bij doordat we
strategische keuzes maken op welke beurzen we daar gaan
staan, in welke sectoren we actief willen zijn en met welke
mensen we willen werken. Voor die tijd moet je al helder
hebben hoe de economie van dat land eruit ziet. En we kijken
enigszins rationeel naar wat er in andere opzichten in zo’n
land gebeurt.” Verbruggen neemt de export naar China als
voorbeeld. “Daar wordt per jaar 200 miljoen ton diervoeder
ingepakt in zakken, die markt is enorm. Maar de marges die
daar gemaakt worden op diervoeder zijn zo dun, dat mensen het zich helemaal niet kunnen permitteren om daarin te
investeren. Wat dat betreft was daar dus geen markt voor ons,
maar we konden daar uiteindelijk wel machines verkopen voor
de aardappelhandel.” Ook in Thailand ligt een markt voor de
palletiseermachine. “Daar groeien geen aardappels, maar het
is wel een agrarisch land bij uitstek en de lonen liggen er hoog
genoeg om te automatiseren. We hebben daar inmiddels een
aantal projecten gedaan in sojabonen en rijst. Dat had ik van
tevoren niet kunnen bedenken.” Er zijn echter ook redenen om
niet te exporteren. Verbruggen noemt de situatie in Turkije:
“Dat is nu niet het juiste land op de juiste tijd”. En de Braziliaanse
overheid beschermt de eigen markt. “Je zou zeggen dat daar
veel potentie ligt. Maar als wij daar een machine willen verkopen, wordt die door invoerrechten twee keer zo duur. Daar
komen we dus niet makkelijk binnen.”

Bases voor export
Innovatie, kwaliteit en relatie zijn volgens Verbruggen de
belangrijkste exportargumenten. “Tussen die drie probeer je
een mix te vinden”, zegt hij. “Er zijn landen die altijd het
nieuwste willen hebben. Maar in Amerika draait het meer om
betrouwbaarheid: hoe bedrijfszeker is je product en hoe goed
kun je service verlenen? En in China slaat het weer door naar
relatie. Je staat daar met 2-0 voor als je met een delegatie
bestuurders uit je eigen land komt”. Hij adviseert: “Als je dus
in een bepaald land machines wilt gaan verkopen, vlieg er dan
niet op basis van gevoel heen, maar zorg dat je gedegen je
huiswerk doet.”
www.verbruggen-palletizing.com

Horizon is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van
provincie Flevoland. Horizon helpt Flevolandse ondernemers met internationale ambities en ondernemers die al
actief zijn in het buitenland. Bijvoorbeeld ondernemers
die willen exporteren en op zoek zijn naar informatie
over nieuwe afzetmarkten en inzicht willen krijgen in
regelingen waarvan je gebruik kunt maken. Kijk voor
meer informatie op www.horizonflevoland.nl.
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Aan de slag

Wie zit erop te wachten?

Wat: Focus op Fit
Wie: Mark Staal (25)
Sinds: september 2016
Website: www.focusopfit.com

Wat is Focus op Fit?
Ik ben personal trainer en geef één-op-één trainingen, waarin
ook aandacht voor voeding, slaap en het mentale aspect. Maar
ik geef ook bootcamps en diverse groepstrainingen.

Waarom ben je voor jezelf begonnen?
In de sport is het lastig om een fulltime contract te krijgen,
maar om helemaal voor jezelf te beginnen moet je toch eerst
iets opbouwen. Daarom werk ik hier bij ‘B-active’ in Emmeloord
15 uur in loondienst en daarnaast als zelfstandige. Aan personal
training hangt een kostenplaatje en dat past niet bij het aanbod
van een ‘low budget’-sportschool. Maar die samenwerking
biedt mij als zelfstandige wel een grote vijver om in te vissen.

Dat was in het begin wel zoeken, letterlijk mijn eigen markt
verkennen door veel te praten met klanten van de sportschool:
“Waar heb je behoefte aan?” Daarna heb ik twee mensen een
aanbod gedaan voor een starttarief. Dat was goede reclame,
want anderen zagen mij bezig en zagen hoe zij gewicht verloren. Daarna begon het te lopen.

Heb je een businessmodel?
Voor mijn toekomstplannen heb ik wel een businessmodel
opgesteld. Ik werk nu samen met een vergelijkbaar bedrijf en
die samenwerking bevalt heel goed.

Waar sta je over vijf jaar?
Dan ben ik volledig zelfstandig en werk daarnaast samen met
bijvoorbeeld een fysiotherapeut, sportmasseur en schoonheidsspecialist. Mentaal lekker in je vel zitten draait om meer
dan sport en voeding. Als je dus meer kunt bieden binnen je
organisatie, dan kun je daar veel meer winst uithalen. Niet
alleen qua geld, maar ook qua resultaat.

Waar ga je van glimlachen?
Sport is altijd mijn passie geweest, maar voor veel mensen geldt
dat niet. Ik haal er voldoening uit, als zij er met mijn hulp ook
plezier in krijgen en ik hen kan helpen naar hun doel.

Waar krijg je hoofdpijn van?
Sommige mensen kunnen heel negatief in het leven staan, dat
vind ik wel eens moeilijk om mee om te gaan. Maar als ik daar
een keer in kan brengen, kom ik weer bij die glimlach.

Wat is je valkuil?
©Michelklooster Photography

Ik kan me er moeilijk toe zetten me meer te verdiepen in de
administratie. Je wilt doen waar je goed in bent, de rest komt
erbij. Wat dat betreft zou ik wel een coach kunnen gebruiken.

Direct contact met de gemeente?
Heeft u vragen over ondernemen in Noordoostpolder? Denkt u na over het vestigen, uitbreiden of nieuwbouwen van uw bedrijf?
Heeft u groeiambitie, of bent u bezig met innovatieve productontwikkeling? Wij adviseren u graag over gemeentelijke regelgeving,
maar ook over interessante ontwikkelkansen en regelingen.

Jacob Korterink
T: 06 48 13 46 73
E: j.korterink@noordoostpolder.nl

Henk Romkes
T: 06 48 13 46 46
E: h.romkes@noordoostpolder.nl

ONDERNEMER CENTRAAL IS EEN UITGAVE VAN GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER
Redactie: Margé Hof Publicaties | Opmaak en druk: Dith Design | Fotografie: Evelien Fotografie
Eindredactie: Gemeente Noordoostpolder | E-mail: ondernemen@noordoostpolder.nl | Website: www.noordoostpolder.nl
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“Uitjeregio.nl zet polderproducten op de kaart!”
Marja Hoorweg en Cees Tuytel, initiatiefnemers Uitjeregio.nl

Bedrijfsreportage

Linda Hoek (l) en Janet Borgesius. Foto: Pim van der Maden

125-jarig familiebedrijf wil er over honderd jaar nog zijn

Bakkerij Goedhart heeft
hart voor het ambacht
Kennis van of op z’n minst affiniteit met het bakkersvak, dat is wat de leiding van Goedhart Brood- en Specialiteiten in
Emmeloord van medewerkers verlangt. “Ik vertel bewust dat ik in een bakkerij werk, niet in een broodfabriek. En de mensen
die hier werken zijn bakkers”, zegt locatiemanager Linda Hoek.
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De deur van de bakkerij is vanwege de coronamaatregelen
gesloten voor mensen die er niet werken, zelfs de directie
komt er niet in. Binnen wordt met inachtneming van de RIVMrichtlijnen doorgewerkt. “We hanteren altijd al een hoog
niveau van hygiëne, dus wat dat betreft hoefden we niet veel
te veranderen. We moesten ons alleen aanpassen aan de
anderhalve meter. Zo hebben we bijvoorbeeld extra kantines
ingericht”, vertelt Hoek. De door de crisis veranderende markt
vraagt de nodige veerkracht. “Vooral in het begin toen er

“versheid is het
belangrijkste
ingrediënt”
gehamsterd werd, maar je ziet de markt nu nog op en neer
bewegen en daar proberen wij in mee te veren.” Ook onder
normale omstandigheden, wordt er in de bakkerij al ‘topsport’
bedreven, prijst directeur Janet Borgesius. De vestiging levert
dagelijks vers aan 250 winkels - voornamelijk Poiesz, Coop en
Plus - in het noorden en midden van het land. “En dat is veel,
vooral als je bedenkt dat iedere keten zijn eigen recepten heeft
en je er per winkel wel tachtig moet maken.” De productie
varieert bovendien per dag. “Dat heeft alles te maken met
onze familiefilosofie: versheid is het belangrijkste ingrediënt
van brood.” Om hieraan te voldoen heeft de bakkerij begin
dit jaar een vierde productielijn in gebruik genomen. Die
vierde lijn is niet de hele week in gebruik. Borgesius: “Omdat
we iedere dag vers bakken voor morgen, moeten de lijnen zo
breed zijn als de vraag. En die ligt aan het eind van de week
hoger dan in het begin van de week”. ’s Morgens voor achten
zijn alle bestellingen afgeleverd. “En dan nemen we het brood
dat van gisteren is overgebleven weer in en leveren dat af
bij de diervoederindustrie. Er wordt dus niets weggegooid.”

125-jarig jubileum
Terwijl de productie gewoon doorgaat, heeft de crisis andere
zaken op slot gezet. “Dit is ons jubileumjaar waarvoor we al
festiviteiten hadden gepland”, vertelt Borgesius, “Dat valt nu
een beetje in duigen, maar dat is geen afstel. We pakken het
later weer op.” Janet Borgesius behoort tot de vijfde generatie
binnen het familiebedrijf. Haar betovergrootvader Goedhart
Borgesius legde in 1895 de basis in Wildervank in Groningen.
Het was vervolgens haar grootvader die eind jaren ’60 de huidige koers inzette en voor supermarkten ging bakken. Nadat hij
in 1971 een eerste grote bakkerij in Stadskanaal had geopend,

volgden er ieder decennium overnames of fusies. Tot de laatste
overname in 2016 van Bakkersland, waartoe ook de bakkerij in
Emmeloord behoorde. “Dat was een enorme stap voor ons,
want Bakkersland was drie keer groter dan wij. Beide bedrijven
waren ook heel verschillend. Ons bedrijf was heel plat, zonder
hiërarchische lagen, we waren vooral bezig met bakken. Maar
Bakkersland was veel professioneler als het gaat om marketing
en analyses rondom brood. Het was dus een gouden combinatie en de samenvoeging zorgde geografisch ook voor een
perfecte aansluiting. Wij waren in het noorden de dominante
partij en Bakkersland onder de rivieren”. Na de overname is
het familieconcern opgesplitst in Borgesius bakkerijen die uitsluitend leveren aan Albert Heijn en Goedhart bakkerijen die
leveren aan andere supermarkten. Goedhart biedt een totaal
aanbod aan de bakkerijafdeling van de supermarkt met Vers
Brood, specialiteiten, gebak en belegd brood.

Bakkersvak
Ondanks de expansie zijn liefde voor het ambacht en het
product, volgens Borgesius, altijd leidend geweest voor het
bakkersfamiliebedrijf. “Ons doel is de continuïteit van de
onderneming waarborgen, daarvoor zullen wij continu moeten verbeteren en blijven innoveren. Maar het ambacht is niet
veranderd!” Hoek vult aan: “Qua kwaliteit, versheid en uitstraling kunnen we heel goed concurreren met de warme bakker
op de hoek. Maar hoe de consument er tegenaan kijkt heeft
ook te maken met een stukje sentiment.” Borgesius voegt toe:
“Wij zien de kleine ambachtelijke bakker niet graag uit het
straatbeeld verdwijnen. Met elkaar zijn we één branche, we
hebben elkaar nodig. Ook om gezamenlijk en wetenschappelijk
onderbouwd te blijven promoten hoe gezond brood is”. Om
die reden hecht het concern aan het behoud van een bakkersopleiding. Hoek: “Intern hebben we al een slag gemaakt door
te kijken naar goede uitzendkrachten die het vak willen leren.
Daarnaast zijn er contacten hoe we dat kunnen borgen met
een opleiding hier in de buurt.”

Facts & figures:
11
Goedhart bakkerijen
240
miljoen omzet
1.500
producten
1.100
medewerkers
Emmeloord:
100 vaste medewerkers
20 flexwerkers
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Corona en het bedrijfsleven

‘We moeten het met elkaar oplossen’
Marien Verhage, voorzitter LTO Noordoostpolder

‘Naar bevind van zaken handelen’
Hans Wijnants, wethouder economische zaken
De coronacrisis heeft de thema’s voor groei voor de zes
belangrijkste sectoren in
Noordoostpolder in een ander
daglicht geplaatst. “Dat betekent een extra uitdaging”, zegt
wethouder Hans Wijnants. “In
dat kader is het ook mooi dat
de sociaal economische agenda een dynamische agenda is. Die is niet in beton gegoten.” De gemeente wil
ondernemers vanuit haar rol waar mogelijk ondersteunen. “Een ondernemer moet zorgen dat zijn business
overeind blijft en anticiperen op de tijd na corona.” De
situatie vraagt daarom om prioritering van het thema
positionering van ons gebied, maar wat de gemeente
betreft ook van het thema arbeidsmarkt. “Wij streven
naar behoud van werkgelegenheid. Dat er perspectief
is voor mensen die wat moeilijker aan het werk kunnen komen en voor jongeren die straks hun school
afronden. Dat zijn zaken die gauw de neiging hebben
op de achtergrond te raken. Daarom is het goed dat
organisaties, als BV Noordoostpolder en Innovatiecluster
Noordoostpolder, in gezamenlijkheid zaken agenderen.”

“Ondernemers stonden aan het begin van de coronacrisis
in de startblokken voor het nieuwe groeiseizoen. Dan
richt je daar je pijlen op”, zegt Marien Verhage, voorzitter
van LTO Noord, afdeling Noordoostpolder, over tot nu
toe weinig zorgelijke geluiden vanuit de achterban. “Wij
hebben als bestuur laten weten dat we er voor de leden
zijn en dat we het met elkaar moeten oplossen. Landelijk
worden er waar nodig regelingen op de kant getrokken.”
Veel aandacht gaat uit naar arbeid. “We zagen direct
dat Oost-Europese arbeiders naar huis gingen, maar dat
is inmiddels voor een groot deel hersteld. Oplossingen
komen er ondermeer via de evenementenbranche die
zijn personeel op een andere manier moet onderbrengen. We hebben wat dat betreft goede hoop om straks
de zomer in te gaan met
voldoende arbeiders voor de
oogst. Maar het is afwachten wat voor verkoopmarkt
we daarna tegenkomen.
Sommige producten telen
we voor de wereldmarkt
en dan zijn we afhankelijk
van stabiele omstandigheden voor afzet en logistiek.”

‘Procesverbetering gaat continu door’
‘Regelingen steken goed in elkaar’
Kees van der Sar, voorzitter BV Noordoostpolder
BV Noordoostpolder heeft
meteen na het uitbreken van de
coronacrisis geïnventariseerd
welke
tegemoetkomingsregelingen er voor ondernemers zijn. “Die hebben we in
één informatiepakket via de
nieuwsbrief naar al onze leden
gestuurd”, vertelt voorzitter Kees van der Sar, “en we hebben er bij gezegd: ‘Als je problemen hebt bij de aanvraag
of heb je andere vragen, neem dan contact met ons op.
Dan gaan wij je koppelen aan een deskundige’. Maar daar
hebben we relatief weinig reactie op gehad.” Besturen
van bedrijfsverenigingen uit de andere vijf gemeenten
van Flevoland hadden dezelfde ervaring. “In eerste instantie twijfelden we of we het wel goed hadden aangepakt,
maar dat ligt het dus niet aan. Het betekent dat de regelingen goed in elkaar zitten en vrij makkelijk zijn toe te
passen.” Het bestuur onderzoekt nu hoe de leden te adviseren en ondersteunen bij hun investeringen na de crisis.
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Auke Sjoerd Tolsma, voorzitter Innovatiecluster
Noordoostpolder
Het Innovatiecluster Noordoostpolder, het cluster van
bedrijven in de maakindustrie ligt niet stil, zegt voorzitter
Auke Sjoerd Tolsma. “Wij hebben ons vorig jaar september gepresenteerd en dan moet er nog veel ontstaan.
Vlak voor de coronacrisis is er een programmamanager
begonnen voor twee dagen in de week. Onze meetings
en trainingen vinden online plaats. Alleen de jeugd in onze
bedrijven ontvangen kan nu niet, maar dat zijn we wel aan
het voorbereiden.” De bedrijven an sich hebben wel een
zorg naar de toekomst. “De meeste konden een week of
zes vooruit zonder problemen, maar we constateren nu
wel een lagere orderintake. We blijven echter continu
onze processen verbeteren en
dat gaat voor de toekomst veel
voordelen opleveren. Dit kan
zijn door automatisering van
herhalende werkzaamheden
of door verbeterde calculatiestructuren waardoor we sneller kunnen reageren op vragen
en bewegingen van de markt.”

Praktijkleren
voor (nieuwe)
medewerkers
Een werknemer die geen startkwalificatie heeft en voor wie
een BBL-opleiding nog niet haalbaar is, kan met Praktijkleren een
Praktijkverklaring behalen. “Het
is voor hen een blijk van waardering, waarmee ze kunnen aantonen wat ze kunnen”, zegt Anneke
Oosterhuis, van ROC Friese Poort.
Het project Praktijkleren Flevoland
wordt uitgevoerd in opdracht
van het Regionaal Werkbedrijf
Flevoland
(RWF).
Gemeente
Noordoostpolder is projectpartner.
Voor Noordoostpolder is ROC Friese
Poort de aangewezen praktijkopleider. De leerweg biedt kansen
aan mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. “Voor kandidaten voor
de pilot hebben we contact met de
WerkCorporatie en we boren ons
eigen netwerk aan. Maar tot onze
doelgroep behoren ook mensen die
al in dienst zijn van bedrijven, maar
geen startkwalificatie hebben. Dat
kan iemand zijn die heel gemotiveerd is, maar voor wie een BBLopleiding te moeilijk is omdat hij
de Nederlandse taal nog niet voldoende beheerst.” Erkende leerbedrijven of bedrijven die dat willen
worden, kunnen participeren in de
pilot. Coronamaatregelen hebben
de pilot niet op slot gezet. “Het is
geen ingewikkeld langdurig traject.
Zeker als werkgevers zeggen: ‘Wij
hebben een kandidaat en we kunnen
hem zelf begeleiden’, dan kunnen
we meteen met elkaar om tafel om
de Praktijkleerroute uit te zetten.”
Voor meer informatie en aanmelden:
tab_emmeloord@rocfriesepoort.nl

Bijzaak

Wie ben je?

Wat kost het je?

Ik ben Peter Ton. Ik ben opgegroeid in de Wieringermeer en
ben in 1990 voor mijn werk vanuit
de
Wieringermeer
naar
Noordoostpolder verhuisd. Ik woon
met mijn gezin in Emmeloord.

Tijd en die is altijd schaars, maar
voor de rest kost het me niet zoveel.
Als bestuur hoeven we ons alleen
maar met beleid bezig te houden.
Ik vind het mooi om te zien hoe het
StEP-bureau volledig zelfstandig
opereert. En dat gaat uitstekend!

Waar kennen we je van?
Van mijn werk in de internationale
pootaardappelhandel. Ik ben directeur van handelshuis STET Holland in
Emmeloord.

Wat weten we
nog niet van je?
Sinds november 2019 ben ik voorzitter van StEP Noordoostpolder.
Ik ken de organisatie goed. Mijn
vrouw, Jolanda Pater, is voorzitter van het Pieperfestival en heeft
daarvoor jarenlang in het bestuur
meegedraaid. Toen de voorzitterspositie vacant kwam, ben ik hiervoor
gevraagd en ik denk dat dit wel bij
me past. Het gaat om meer dan 300
vrijwilligers verdeeld over verschillende evenementen die onder leiding staan van hele goede en actieve
commissies. En er is een StEP-bureau
die de stichting professioneel ondersteunt. Dus er staat ook echt een
organisatie die je kunt besturen. Dat
is voor mij wel het uitdagende, om
toch met iets wezenlijks bezig te zijn.

Wat levert het je op?
Nieuwe contacten en nieuwe inzichten. Maar nog niet zoveel voldoening, want sinds ik in het bestuur zit
hebben we alleen nog maar evenementen afgelast. Daar leer ik echter
ook van. In een bedrijfscultuur zoek
je onmiddellijk naar andere mogelijkheden, maar hier heb je vooral
een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Waarom ben je
maatschappelijk actief?
Ik had altijd al de drijfveer om ook
maatschappelijk iets bij te dragen,
om er te zijn voor m’n medemens en
omdat het goed is voor mijn eigen
ontwikkeling. Maar ik kon voorheen
mijn sociale agenda daar moeilijk op
aanpassen, omdat ik voor mijn werk
veel onderweg was. De laatste jaren
hoef ik minder vaak op pad en kan ik
mezelf committeren voor bijvoorbeeld een vaste avond in de week.
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Teamwork

V.l.n.r.: Harry Schwering, Joost Henselmans, Marja Hoorweg en Cees Tuytel.

‘De veelzijdigheid aan agrarische productie is typerend voor dit gebied’

Uitjeregio.nl zet polderproducten op de kaart
Van een bak met eieren bij de weg tot een boerderijwinkel en van gangbaar tot biodynamisch. Op de website Uitjeregio.
nl komen alle producten uit Noordoostpolder, Urk en de randstreken bij elkaar. De site is sinds april online en wordt mede
vanwege de invoering van de coronamaatregelen veel geraadpleegd.
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Noordoostpolder. “Ons doel is om alle mooie producten die
hier gemaakt worden op de kaart te zetten. Als je een rondje
langs alle verkoopadressen rijdt, kom je er bovendien achter
dat ons gebied heel veelzijdig is. Dat willen wij graag uitdragen.”
Hoorweg vertelt dat ze ooit met serieuze plannen rondliep om
een winkel in polderproducten te beginnen, maar uiteindelijk
besloot een informatieve website te bouwen. Vanwege de
complexiteit daarvan, zocht ze contact met Tuytel. “Cees zag
in dat technische deel meteen een leuke uitdaging en bood
aan het initiatief gezamenlijk op te pakken.” Vorig jaar is dat
gehonoreerd met een subsidie uit het Fonds Leefbaarheid van
de provincie. “En die is heel welkom”, zegt Tuytel, “Het vraagt
veel tijd om de site te vullen met alle producten en adressen
die er zijn en vervolgens up-to-date te houden. We hadden wel
een oproep gedaan aan producenten, maar in praktijk moet je
er toch zelf op uit om ze te vinden.”

Verbinding
De hausse aan verkoopadressen kwam na invoering van de
coronamaatregelen. “Ik fietste door Luttelgeest en zag overal
stalletjes met bloemen”, vertelt Tuytel. “Ik heb Marja gebeld,
we hebben er nog twee mensen bij gezocht, de polder in vieren
gedeeld en zijn alle wegen afgereden. Binnen een paar dagen
hadden we er al honderd nieuwe adressen bij.” De belangstelling vanuit de consument nam tegelijkertijd een vlucht. “Deels
uit behoefte om er even uit te kunnen. Berichten die we plaatsten werden ineens honderden keer gedeeld.” Hoorweg vult aan:
“Maar ook uit solidariteit met de kwekers. Mijn man is bloembollenkweker en wij hebben geen huisverkoop, maar zeker in
het begin kwamen er regelmatig mensen ons erf oprijden om
te vragen of ze ons konden steunen door wat te kopen.” Joost
Henselmans bevestigt: “Wij merken op zaterdagen ook dat het
veel drukker is en in de webshop wordt heel veel besteld.” De
verkoop aan huis heeft volgens hem vooral een toegevoegde
waarde vanwege de binding met de consument. “Het zorgt
voor een stukje naamsbekendheid en het geeft voldoening.
Mensen komen van heinde en ver om bij ons plantjes te halen.
We nemen de tijd om hun vragen te beantwoorden en krijgen
veel enthousiaste reacties. Dat maakt het leuk.”

Samenwerking
Uitjeregio.nl maakt geen onderscheid. De producent die zijn
producten - food of non-food - rechtstreeks aanbiedt aan
de consument, krijgt aandacht op het platform. De initiatiefnemers zijn Marja Hoorweg van Florissant Projecten en Cees
Tuytel van reclamebureau NUGTR. Zij vertellen hun verhaal
temidden van ‘Fruitjuweeltjes’ in een kas van Gebroeders
Henselmans Aardbeienplanten uit Luttelgeest. Henselmans verhuurt de kas aan aardbeienkweker Schwering uit Marknesse.
Beide bedrijven zijn te vinden op de website Uitjeregio.nl,
omdat ze ook rechtstreeks verkopen aan de consument.

Hoorweg en Tuytel hopen dat hun initiatief ook een basis is
voor samenwerking tussen de producenten onderling. En dat
de verspreide, gezamenlijke initiatieven die er al zijn, gebundeld
worden. “Tot nu toe waren het allemaal afzonderlijke adresjes,
maar mensen vinden het leuk om een rondje te rijden en bij
verschillende bedrijven aan te gaan. Daardoor wordt ook iedereen zich er van bewust dat we elkaar nodig hebben om goed
te kunnen verkopen. Het zou mooi zijn als bijvoorbeeld een
Appelplukdag kan worden uitgebouwd met andere leuke activiteiten bij bedrijven op de route. Of dat er een Uitjeregiodag
uit voorkomt waar alle producenten aan mee kunnen doen.”

Subsidie
Hoorweg en Tuytel hebben allebei een agrarische achtergrond
en oog voor de veelzijdigheid aan agrarische productie in de

Wilt u als producent ook gevonden worden op Uitjeregio.nl?
Mail naar info@uitjeregio.nl
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Nieuwe kans

Wie ben je
en wat voor werk doe je?
Ik ben Alexander Bakker, ben 45 jaar
en woon in Marknesse. Sinds december
2018 werk ik als ambulant begeleider bij
Panta Rhei Zorg in Emmeloord.

beetje ging ben ik bij de WerkCorporatie
terechtgekomen. Daar ontmoette
ik Lyan ter Horst, waar ik meteen een
goede klik mee had. Die begeleiding
was heel fijn. Dat heeft me wel door die
moeilijke periode heen gesleept.

Wat deed je hiervoor?

Hoe ben je geholpen?

Ik werkte als korporaal bij de Koninklijke
Landmacht, maar liep daar rugklachten
op en kon dat werk uiteindelijk niet meer
doen. Ik ben toen zelf op zoek gegaan
naar werk in de burgermaatschappij,
maar dat lukte gewoon niet met mijn
fysieke gesteldheid. Ik zette wel door,
maar ging van het ene naar het andere
baantje. En na operaties aan mijn rug
kwam ik thuis te zitten.

Lyan voerde open en eerlijke gesprekken met me en legde me geen druk op.
Omdat ik vanwege mijn klachten niet
volledig kan werken, heeft ze me geholpen bij het krijgen van een indicatie
banenafspraak. Ik kreeg een indicatie van
twintig uur en van daaruit zijn we aan de
slag gegaan om passend werk te vinden.

Wat deed dat met je?

Wilt u binnen uw bedrijf ook
iemand een nieuwe kans geven?
Neem contact op met de
WerkCorporatie, via 0527-633 543 of
werkgeversteam@werkcorporatie.nl.

Door alle stress - ik heb een eigen
woning, maar had geen inkomen en
ik was alleen - kreeg ik een burn-out
en werd depressief. Ik ontwikkelde een
angststoornis en wist niet meer waar ik
het moest zoeken.

Wat heb je zelf gedaan
om weer werk te krijgen?
Ik ben in overleg met mijn huisarts in
therapie gegaan en toen het weer een

Wat heeft het je gebracht?
Een stuk geluk! Ik heb mijn leven weer
op de rit, heb een vaste relatie en werk
dat me ligt. Via de WerkCorporatie heb
ik een werkervaringsplek bij Panta Rhei
gekregen en daar ben ik heel goed opgevangen. Het is een sociale instelling, dus
ze kennen mijn problematiek. En vanuit
mijn eigen ervaring begeleid ik nu zelf
veelal jongvolwassenen. Ik ben blij met
de kans die ik gekregen heb. Vorig jaar
augustus heb ik een contract gekregen
en werk nu zestien uur en ik mag daarnaast een opleiding volgen.

Haal ook een ‘local hero’ in huis
De Maatschappelijke diensttijd (MDT)
helpt jongeren hun talenten te ontdekken terwijl zij anderen helpen. Voor
ondernemers een gelegenheid om jongeren enthousiast te maken voor hun
vak.
In de afgelopen anderhalf jaar zijn er
door heel Nederland proeftuinen opgestart. Carrefour Noordoostpolder heeft
samen met Caritas Urk en de Meerpaal
Dronten MDT in onze regio vormgegeven met het project ‘Become a
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local hero’. Meerdere bedrijven hebben de local heroes hartelijk ontvangen.
Jongeren die actief hebben deelgenomen door bij meerdere instellingen en
bedrijven een kijkje te nemen, reageren
dat het hun blik heeft verruimd en hun
studiekeuze vergemakkelijkt.
Wilt u uw bedrijf ook openstellen voor
local heroes? Neem dan contact op
met Projectcoördinator Petra Zeeman:
06 83528810. Voor meer informatie:
becomealocalhero.nl

Local heroes Maria en Amira

Vijf tips van..
Sven Mensink
Ik ben één van de vier boa’s van gemeente
Noordoostpolder. Wij zijn vaak herkenbaar in uniform op
straat aanwezig. Onze kerntaken bestaan uit controle op
kleine overlastfeiten, zoals afvaldumpingen, fout parkeren en gestalde aanhangers. Daarnaast controleren wij
actief op huisvesting van arbeidsmigranten. We zien toe
op drank- en horecavergunningen en handhaven op het
uitstallingsbeleid. En momenteel ligt onze focus vooral op
de naleving van de coronamaatregelen. Vijf tips waarin we
elkaar tegemoet kunnen komen:

1

Probeer eerst zelf in gesprek te gaan
We kunnen niet overal (op tijd) aanwezig zijn, maar
vaak is het al voldoende als u bij overlast zelf het gesprek
aangaat. Spoedeisende zaken kunt u altijd melden bij de
politie.

2

Durf te melden
Laat bovenstaande echter geen reden zijn om niet
bij ons te melden. We horen het liever op tijd, dan dat we
achteraf klachten krijgen. U kunt ons bereiken via telefoonnummer van het gemeentehuis 0527 633911.

3

Vraag bij twijfel altijd naar ID
Leeftijd is vaak moeilijk in te schatten, maar laat
u niet intimideren. Jongeren weten dat er naar hun ID
gevraagd wordt, als ze alcohol kopen.

4

Parkeer daar waar het mag
Ondernemers vragen ons te handhaven op foutparkeren, vooral daar waar alleen laden en lossen is
toegestaan. Maar vaak treffen we daar ook auto’s van
ondernemers aan.

5

Ken de regels
Maar natuurlijk leggen we het graag uit. We zijn
wel bevoegd om te verbaliseren, maar dat is het laatste
wat we willen.

Column

Vitaliteit op alle fronten
Vitaliteit is een belangrijke eigenschap om
door deze crisissituatie heen te komen. Of het nu
over de mens gaat of over het ondernemen, de
sport of de cultuur. Het is de energie en de levenskracht die in zo’n situatie aan het werk gaat. En gelukkig zien we dat overal in onze gemeente terug.
Op alle terreinen van mijn portefeuille zie ik dat mensen
niet bij de pakken neerzitten, maar in beweging zijn. Breed
nadenken over een nieuw concept om binnen bestaande
reglementen toch weer een stap verder te komen. Met
een drive om datgene te kunnen doen waar ze goed in
zijn. Die honger zien we bij ieder nieuw initiatief. Binnen
cultuur, waar bijvoorbeeld de bibliotheek de afhaalbieb
introduceerde om haar leden te kunnen blijven bedienen. Of het Cultuurbedrijf dat online lessen aanbood en
klaar staat om bij verruiming van de maatregelen weer los
te gaan. Dat zien we ook bij de sportverenigingen die de
buitentrainingen meteen weer oppakten, ook al is het nog
onzeker wanneer de competitie weer start. En dat zien we
ook bij ondernemers die inventieve initiatieven ontwikkelen waarmee ze zelfs de landelijke pers halen.
Die vitaliteit biedt een uitdaging aan inwoners. Als je lid
was, blijf dan alsjeblieft lid. We hebben elkaar nodig om
die verschillende infrastructuren overeind te houden. Nog
los van het feit dat bewegen belangrijk is om vitaal te blijven. De KNVB heeft niet voor niets in deze tijd een nieuw
project opgepakt ‘Sport als medicijn voor de samenleving’,
getrokken door hoogleraar Erik Scherder en sportbestuurder Joop Alberda. De boodschap: sport is een preventiemiddel waarmee je je wapent tegen infecties. Door actief
te zijn, maak je je eigen immuunsysteem sterker.
Door als samenleving actief te zijn, zijn we ook beter opgewassen tegen invloeden van buitenaf. Sportverenigingen en culturele verenigingen kunnen niet zonder lokale
ondernemers die hun activiteiten sponsoren. Als je dus
al klant was, blijf dan alsjeblieft klant. Het helpt bedrijven
bij een gezonde bedrijfsvoering
en zij kunnen daarmee sport en
cultuur blijven sponsoren. Zo
maken we met elkaar de
cirkel rond.

Wiemer Haagsma
wethouder
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Grenzeloos ondernemen

V.l.n.r.: Maaike Wolf, Jeroen van der Zwaard en Herman van Slooten.

Emmeloorder bedrijven doen waar ze goed in zijn

‘Ondernemen is kansen
zien en actie ondernemen’
Mobiele units voor huisvesting en ontvangst, handreinigingsunits en een applicatie om een coronaplan op te stellen.
Vier ondernemers vertellen hoe er door de coronacrisis enerzijds werk wegviel, maar zich anderzijds werk aandiende.
“Omdenken”, “zoeken naar mogelijkheden” en “van de nood een deugd maken” is hun devies.
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Jeroen van der Zwaard zag zijn interim marketingwerkzaamheden wegvallen en orders vanuit de recreatiemarkt voor zijn
bedrijven Glamtainer en Compact House werden opgeschort.
“In één keer had ik geen omzet meer, maar wel extra tijd om
te besteden aan ons bedrijf Bed Mobile. Daar heb ik meteen
actie op ondernomen.” Bed Mobile is ontstaan uit de vraag naar
tijdelijke mantelzorgwoningen. Het zijn units van zes bij drie
meter met een eigen badkamertje, keukenblokje en slaapplek.

“het heeft
ons veel
energie
gebracht”
“Dat plan hadden we vier jaar geleden al uitgerold. Door de
coronacrisis is het ineens in een stroomversnelling geraakt.”
Van der Zwaard werd door gemeente Almere gevraagd per
direct zestig te plaatsen voor de daklozenopvang. En gemeente Den Bosch plaatste een order voor mantelzorgunits voor
coronapatiënten, die aan de beterende hand waren. Bed Mobile
speelde vervolgens in op de vraag naar een bezoekersunit voor
bij zorgcentra. “Wij hebben toen een containerconstructie
opgedeeld in twee ruimtes met aparte ingangen en een glazen
tussenwand als afscheiding. Dat is opgepakt door ‘Hart in Aktie’
met Wendy van Dijk op SBS6, waarna wij in twee weken tijd
bijna dertig hebben weggezet bij verzorgingstehuizen.”

Handreinigingsunit
Bij stand- en interieurbouwers Exult liep van de ene op de
andere dag de orderportefeuille voor standbouw voor beurzen
helemaal leeg. “De maandag nadat de horeca op slot ging is
de ene helft van ons bedrijf doorgegaan met lopende zaken.
De andere helft is gaan brainstormen hoe we onze expertise
kunnen inzetten in relatie tot corona”, vertelt Herman van
Slooten. Twee weken werd er aan een prototype gewerkt van
een handreinigingsunit. “We zochten een systeem dat geen
stroom nodig heeft en contactloos te bedienen en makkelijk te
verplaatsen is. Een kliko is robuust, heeft een handvat en wieltjes, je kunt ze in allerlei kleuren krijgen, dus dat is een mooie
basis.” Houtindustrie Van der Vijgh uit Emmeloord levert de
ombouw van een gedesignd model. Het geheim van de units

zit ’m in het binnenwerk. “Wij wilden bewust een apparaat
zonder elektra, zodat je ‘m overal kunt plaatsen. De werking
van het apparaat is afgeleid uit de voedingsindustrie waar ze
met gelijksoortige systemen werken. Echter dezelfde werking
behouden zonder stoom was wel een uitdaging. Het bleek best
complex te zijn om mechanisch voldoende druk op te bouwen
om de handalcohol te vernevelen.” Het slimme mechaniek is
in samenwerking met Machworx uit Emmeloord bedacht. Het
prototype is getest bij Apotheek-West in Emmeloord. “Dat was
een mooie opstart. Ivo Noteboom kon het doorvertellen in de
apothekerswereld en hij kon mij helpen met het inkopen van
handalcohol.” Daarin is vervolgens een soort dealerschap ontstaan met partijen die alcohol verkopen.

mijncoronaplan.nl
Oene Venema van ACVO zag medio april, na veiligheidsdeskundig overleg met twee klanten, ineens waar een verdienmodel lag. “We hebben het alleen maar over problemen gehad
waar zij tegen aanliepen door de coronamaatregelen. ’s Avonds
zei minister Wiebes op tv dat ondernemers een plan moeten
hebben om weer open te kunnen en toen dacht ik: ‘Dat is waar
wij altijd al mee bezig zijn!’” Samen met ComSi had hij al twee
applicaties ontwikkeld waarmee ondernemers zelf een risicoinventarisatie kunnen opstellen of daarbij begeleid worden. “De
volgende dag belde Oene mij met zijn plan om die bestaande
applicaties om te turnen naar mijncoronaplan.nl”, gaat Maaike
Wolf verder. Daarna ging het snel, alle zeilen werden bijgezet
en een week later kon de applicatie worden gelanceerd. “Deze
tool maakt inzichtelijk wat de maatregelen zijn en waaraan jij
als ondernemer moet voldoen. Het maakt dat je er bewust over
gaat nadenken door je stap voor stap door alle vragen heen te
loodsen die voor jouw branche en jouw bedrijf van toepassing
zijn.” Het hebben van een plan is trouwens niet vrijblijvend,
zegt Venema. “Volgens de arbeidsomstandighedenwet ben je
gewoon verplicht om dit te doen.” Bedrijven die mijncoronaplan.nl hebben ingevuld ontvangen een sticker die ze duidelijk
zichtbaar op hun pand kunnen aanbrengen. Daarnaast kunnen
ze een vermelding maken op hun website.
Van der Zwaard vat samen: “Je zoekt geen gewin ten koste
van verdriet. Als de coronacrisis ten dele voorbij is, houden
opdrachten zoals de bezoekersunits voor zorgcentra ook weer
op. Maar we krijgen nu aanvragen vanuit het Leger des Heils uit
heel Nederland en vanuit de veiligheidsregio’s. Het hele project
voor daklozen zal blijven bestaan en dat biedt perspectief”. Van
Slooten spreekt van ‘doen waar je goed in bent’. “Als standbouwers zijn we gewend om oplossingen te bedenken. Voor ons
was dit niets anders dan een briefing. Als een interieur moet
worden aangepast aan de anderhalvemetermaatschappij, dan
gaan we daar ook dingen voor bedenken.” Het ontwikkelen
van mijncoronaplan.nl heeft, nadat er werk wegviel, voor veel
energie in hun bedrijven gezorgd, zeggen Venema en Wolf. “En
als het niet het succes wordt waar we op hopen, dan hebben we
in ieder geval veel aandacht gehad.”
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Aan de slag
Wat: Faim Advies
Wie: Femke van Cappelle (26)
Sinds: zomer 2016
Website: www.faimadvies.nl

een aantal aanknopingspunten om beter doelgericht samen te
werken. Naar gelang de vraag blijft mijn aandeel beperkt tot
die activiteit of ik ga vanuit die positie nog intern bij het bedrijf
aan de slag.

Wat doe je en hoe vernieuwend is dat?

Hoe kwam je erachter wat bij je past?

Ik ben arbeids- en organisatiepsycholoog. Ik help teams vanuit
de gedragskant in doelgericht samenwerken. Wat ik vaak doe is
het team uit hun standaard omgeving halen. Hier in Emmeloord
maak ik bijvoorbeeld gebruik van de kas bij Deelwerk NOP.
Werknemers gaan daar met opdrachten aan de slag, waardoor
ik kan vaststellen wat de dynamiek is in het team.

Ik ben meteen na mijn afstuderen via ZomerOndernemer voor
mezelf begonnen. Maar hoe ik ben gestart, is niet hoe het er nu
voorstaat. Gaandeweg leer je wat wel en niet bij je past. Deze
focus helpt om beter te worden in het vak en klanten beter te
helpen.

Wie zit er op je advies te wachten?

Niet alleen een fulltime baan en een goed inkomen, maar ook
heel veel inspiratie en energie.

Dat zijn vaak groeiende organisaties die klaar zijn voor een volgende stap, net een team hebben samengesteld en niet goed
weten hoe ze dat team kunnen structureren. Van een farmaceutisch bedrijf tot een GGZ-instelling en van een installateur
in zonnepanelen tot een gemeente.

Wat levert het jou op?

Waar sta je over 5 jaar?

Wat is je businessmodel?

Dan zou het mooi zijn als er een team van mensen om me
heen staat waarmee ik samenwerk, zodat we teams vanuit
verschillende invalshoeken kunnen begeleiden in doelgericht
samenwerken.

We starten met een kort traject, het team komt dan één keer bij
mij langs op één van die gave locaties. Daaruit volgen dan vaak

Waar ga je van glimlachen?
Het ‘o ja’-gevoel. Als ik met een team aan de slag ben en we
samen ontdekken hoe het in elkaar steekt.

Wat is je valkuil?
Dat ik teveel ideeën heb en dan een keuze moet maken. Dat is
wel een uitdaging, maar ik merk dat ik daar nu al veel strakker
in sta.

Wat heb je nog nodig?

© Sjors Evers

Locaties waar ik terecht kan om met teams aan de slag te gaan.
En ik ben nog steeds een netwerk om me heen aan te bouwen
waar ik met inhoudelijke vragen terecht kan of mee kan brainstormen. Het uitbreiden van mijn netwerk houdt nooit op.

Direct contact met de gemeente?
Heeft u vragen over ondernemen in Noordoostpolder? Denkt u na over het vestigen, uitbreiden of nieuwbouwen van uw bedrijf?
Heeft u groeiambitie, of bent u bezig met innovatieve productontwikkeling? Wij adviseren u graag over gemeentelijke regelgeving,
maar ook over interessante ontwikkelkansen en regelingen.

Jacob Korterink
T: 06 48 13 46 73
E: j.korterink@noordoostpolder.nl

Henk Romkes
T: 06 48 13 46 46
E: h.romkes@noordoostpolder.nl
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“Mijn doel is de grootste detacheerder van Nederland te worden”
Steven Korf, DMU Medische Detachering & MedicalHunt

Bedrijfsreportage

V.l.n.r.: Steven Korf, Johan Oost en Dubbele Ras.

Van SEH-verpleegkundige tot manager detacheringsbureau

ROK-groep bundelt labels
in de uitzendbranche
Steven Korf is opgeleid tot spoedeisende hulp-verpleegkundige. “Het mooiste vak van de wereld”, zegt hij zelf. Toch heeft hij
een carrièreswitch gemaakt naar de andere kant van het spectrum. Samen met Johan Oost en Dubbele Ras staat hij aan het
hoofd van de ROK-groep. Een combinatie van arbeidsbemiddelingsbureaus, waaronder detachering in de zorg.
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“De hectiek en de afwisseling van de spoedeisende hulp”,
Korf mist het soms, “maar het ondernemen blijft ook trekken.
Ik had altijd wel de wens om iets voor mezelf te doen. En ik
heb altijd gedacht: lukt het niet, dan ga ik weer aan het werk
als SEH-verpleegkundige. Daar is altijd vraag naar”. Toen hij
op detacheerbaarbasis voor medisch uitzendbureau DMU in
Elburg werkte en zag dat daar toekomst in zat, bood hij zich aan
als compagnon. “In 2014 kon ik tien procent van de aandelen
kopen. Ik hield me wat bezig met bedrijfsvoering, maar daarnaast was ik nog fulltime in het ziekenhuis aan het werk.” Tot
hij een opdracht kreeg van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.
“Of ik met spoed openstaande diensten in kon vullen. Toen ben
ik binnen mijn familie- en kennissenkring gaan zoeken en had
in no time de gaten gedicht.” Arbeidsbemiddeling is echter een
vak apart, bemerkte Korf. Uit zijn vriendenkring was Johan Oost
samen met Dubbele Ras Dujob begonnen, een arbeidsbemiddelingsbureau in de techniek- en industriesector. “Zij hadden
hun bedrijf ingericht met IT-systemen voor de uitzendbranche,
maar wij werkten met zelfgemaakte Excelbestandjes. Wij waren
vooral SEH-verpleegkundigen, maar van systemen, mensen
aantrekken en verlonen hadden we niet zoveel kaas gegeten.
Als ik Johan en Dubbele daarover hoorde praten, dacht ik: ‘Wij
moeten het anders doen, we moeten met ze samenwerken’.”

“We willen
steeds verder,
maar wel
in stappen”

voor 2025 op papier. Dat is iets wat je als ondernemer moet
leren. Grote doelen in kleine doelen opknippen en het geduld
opbrengen deze stap voor stap af te werken.” Er komt heel
wat bij kijken om manager te zijn, heeft Korf ervaren. “Ik heb
bijvoorbeeld onderschat wat er nodig is om een goed team
te bouwen. Je zet niet eenvoudig vijf mensen bij elkaar, geeft
ze een opdracht en het loopt. Dat gaat met vallen en opstaan
en we hebben wel eens flink onze neus gestoten. Maar als ze
eenmaal goed bij elkaar passen en de balans is er, dan loopt het
als een trein.”

Samenwerking labels
Dat de vier labels onder één dak elkaar versterken, bleek
temeer na de uitbraak van corona. “Aan één kant hebben we
wat de zorg betreft moeten inboeten op kwaliteit. De ziekenhuizen riepen om mensen die moesten klaarstaan, terwijl de
daadwerkelijke vraag uitbleef. Maar thuiszorgorganisaties en
verpleeghuizen hadden het heel druk. Mensen werden zieker
en medewerkers werden ziek, terwijl ze al een personeelsprobleem hadden. Om aan die vraag te voldoen, moesten we
mensen aannemen via telefoon en beeldscherm maar daarmee
krijg je geen goed beeld van ze. Wij staan bekend als kwaliteitsbedrijf, maar toen ging het puur om kwantiteit. Daar hebben we
nu nog de nasleep van.” Intern heeft de situatie echter positief
uitgepakt. “Ons software- en marketingbedrijf - wat we samen
met Wim Pruiksma waren gestart - viel voor een deel weg, maar
daarmee zijn we de IT-detacheerder begonnen. En Dujob viel
voor een groot deel stil, maar de zorgtakken kregen het juist
ontzettend druk. Een deel van team Dujob hebben we toen
ingezet om de drukte bij de zorg op te kunnen vangen. Onze
mensen zijn daar heel loyaal en flexibel mee omgesprongen.
Zij hebben er met z’n allen voor gezorgd dat we ondanks alle
hectiek rond corona, goed bleven presteren en daar zijn we
ontzettend trots op.” Loyaliteit en flexibiliteit zijn eigenschappen die de directie ook binden. “Er bestaat geen boek dat je
van a tot z vertelt hoe je een bedrijf moet starten. Hoe het loopt
heeft ook te maken met je karakter, in wat voor markt je zit en
wat voor mensen er op je pad komen. Wij vullen elkaar alle drie
heel goed aan en dan kan het snel gaan.”

Stapsgewijs groeien
Dat heeft geresulteerd in de ROK-groep bestaande uit de
vier labels Dujob, DMU Medische Detachering, Quotec en
MedicalHunt. DMU is specifiek gericht op ziekenhuizen en
MedicalHunt op overige zorginstellingen en thuiszorg. Korf
kocht zijn compagnon in 2016 uit en ging samen verder met
Oost en Ras. De vier bemiddelingsbureaus zitten sinds 2016
samen in een kantoor aan de Traktieweg in Emmeloord. Het
aantal mensen op kantoor is in vier jaar gegroeid van 5 naar
34 en de schil eromheen van gedetacheerden en losse krachten naar ruim 400. De jonge ondernemers zijn ambitieus: “We
willen marktleider worden in de Zorg, Techniek en IT. Dat kan
niet alleen vanuit Emmeloord, dus we zijn inmiddels bezig met
een volgende vestiging. We willen alle drie verder, maar wel in
stappen”. Dat is een leerproces. “We hebben nu onze doelen

Facts & figures:
2016
Oprichting ROK-groep
34
kantoormedewerkers
400
gedetacheerden/uitzendkrachten
AMBITIE
1000 gedetacheerden en marktleider in 2025
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Regelingen en subsidies

Investeren in mensen met Upgrade Jezelf
Het is een unieke kans, die je als ondernemer moet grijpen.”
Dat zegt René van Amersfoort over de mogelijkheden die
Upgrade Jezelf Regio Zwolle biedt.
Upgrade Jezelf is een initiatief van 19 samenwerkende
gemeenten uit Regio Zwolle, waaronder Noordoostpolder.
Vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle biedt Upgrade Jezelf
ondernemers onder meer een financieel steuntje in de rug
om te investeren in opleiding van hun medewerkers. “Op de
dag dat ik er van hoorde, ben ik meteen naar de site gegaan
en heb een aanvraag ingediend”, zegt Van Amersfoort. van
vABC uit Emmeloord. “Al onze medewerkers die hier nieuw
binnenkomen laten wij - ongeacht hun opleidingsniveau dezelfde cursus communicatie volgen. Dat doen wij al twintig
jaar via dezelfde partner, omdat die training het beste met ons
matcht. Nu hadden we daar voor dit jaar al een reservering voor
gedaan. Twee medewerkers zouden de cursus doen en de rest
hadden we vanwege corona door willen schuiven naar volgend
jaar. Tot ik hoorde van Upgrade Jezelf. Nu kunnen we dankzij
die cofinanciering zelfs vijf medewerkers de cursus laten doen.”

Heeft u ook een plan om te investeren in mensen?
Voor hulp bij uw aanvraag voor cofinanciering kunt u een
rechtstreeks beroep doen op adviseurs Nickie de Vries en
Moniek Bom. Ze beantwoorden vragen en kijken mee of het
plan in aanmerking komt voor subsidie. Voor meer informatie
en aanvragen: www.upgradejezelfregiozwolle.nl

Nickie de Vries: 06 11225259; en Moniek Bom: 06 10462095

Nieuwe voucher om buitenlandse markt te verkennen
Veel ondernemers zien zich door de coronacrisis genoodzaakt hun bakens te verzetten. De vernieuwde Voucherregeling
Ondernemerschap Flevoland biedt u de kans om over de landsgrenzen heen te gaan.
De regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland
biedt sinds twee jaar de Voucherregeling Ondernemerschap
Flevoland. Deze is bedoeld voor ervaren ondernemers die
eigenaar zijn van een financieel gezond MKB-bedrijf met
meerdere personeelsleden. Een voucher is een financiële
tegemoetkoming om een volgende stap in de ontwikkeling van
uw bedrijf te kunnen zetten. Met de bestaande regeling konden
al de vouchers Kennis & Expertise, Persoonlijke Ontwikkeling
en Bedrijfsscholingsscan worden aangevraagd. Met de onlangs
vernieuwde regeling kunt u ook een voucher Internationaal
Ondernemen aanvragen. Hiermee kunt u namelijk kennis
en faciliteiten inhuren voor onder meer marktonderzoek,
matchmaking en training. Maar ook deelname aan een
buitenlandse handelsmissie of een beurs komen ook in
aanmerking voor subsidie.

Eric Hanson is International Trade Developer bij Horizon
Flevoland. Hij heeft de taak Flevolandse ondernemers te
ondersteunen bij hun vragen rondom internationale handel.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Eric om de mogelijkheden te bespreken.
Hij is bereikbaar via e-mail: eric.hanson@horizonflevoland.nl of telefonisch: 06 18159299.
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Geen
ontbijt voor
ondernemers
Dit jaar vindt er geen ondernemersontbijt plaats. Het evenement
wordt ieder jaar gehouden op de
donderdag na Prinsjesdag, maar kan
vanwege de COVID-19 maatregelen
niet doorgaan. Alle grote bijeenkomsten vanuit de gemeente zijn
geannuleerd. Voor 2021 wordt bekeken hoe het ondernemersontbijt
op een verantwoorde manier plaats
kan vinden.

College
bezoekt YALA
Het college van burgemeester en
wethouders heeft zich tijdens een
werkbezoek laten informeren over
de vernieuwde strategie en product
range van YALA in Emmeloord, voorheen Luxetenten.com. Het bedrijf
heeft de afgelopen 10 jaar al meer
dan 6.000 luxe lodges geplaatst in
50 landen, maar bruist van energie
en ambitie om wereldwijd verder
te groeien. Dat geldt ook voor de
werkgelegenheid in Emmeloord. Het
bedrijf is op zoek naar enthousiaste
medewerkers en stagiaires. Kijk daarvoor op www.yalacanvaslodges.com.

Bijzaak

Wie: Colinde de Nijs
Wat: Pioniers van de Toekomst

Waar kennen we je van?
Ik run samen met mijn man Guust
sinds 1992 Restaurant le Mirage
in Emmeloord. We zijn allebei in
Noordoostpolder opgegroeid en
hoewel we in het westen gestudeerd
en gewerkt hebben, hebben we ons
bewust hier gevestigd. Wij vinden
Emmeloord een prachtige plek om
te wonen, maar ook om te werken.
Hier een restaurant beginnen was
echt onze droom.

Wat weten we
nog niet van je?
Ik maak als vrijwilliger deel uit van de
werkgroep voedselpioniers van de
stichting Pioniers van de Toekomst.
Onze doelstelling is bewustwording
te bevorderen op het gebied van
gezond en milieubewust geproduceerd voedsel. Daarnaast ben ik taalvrijwilliger bij het Huis voor Taal en
begeleid ik iemand van buitenlandse
afkomst die de Nederlandse taal nog
niet goed machtig is.

Wat kost het je?
Ik ben opgevoed met de instelling
om te helpen waar je kunt. Zet je
in, dan heb je ook wat in te brengen. Zo ben ik op een gegeven
moment praktijkles gaan geven aan
de Friese Poort in Sneek, omdat ik
best wel kritiek had op wat onze
stagiairs moesten leren. Ik kon mijn
expertise inbrengen, maar zag aan
de andere kant ook waar de school
tegenaan liep en kreeg daar begrip
voor. Reden waarom ik ook in de
ouderraad zat toen mijn kinderen op
de basisschool zaten en jeugdtrainer
was bij Zignea.

Wat levert het je op?
Ik vind vrijwilligerswerk leerzaam en
verrijkend. Via de voedselpioniers
kom ik in aanraking met projecten
waar ik anders misschien geen weet
van zou hebben, zoals de Akker van
de Toekomst en het Voedselbos.
En het Huis voor Taal brengt me
in contact met andere culturen en
zienswijzen.

Wat is je drijfveer?
Voedselbewustzijn vinden Guust
en ik heel belangrijk. Als restaurant
zijn we een klein spelertje, maar ik
zie het als mijn taak om gasten uit
te leggen waarom we iets wel of
juist niet op de kaart hebben staan.
Om diezelfde reden verzorgde ik
smaaklessen voor het basisonderwijs. Hierop ben ik door de pioniers
benaderd om de voedselwerkgroep
mee op te zetten, van waaruit educatieve activiteiten worden gecoordineerd. Smaaklessen valt daar
bijvoorbeeld onder, maar ook de
onlangs geïntroduceerde NOP-box,
een samengesteld pakket met seizoens- en streekproducten.
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Teamwork

Het bestuur van BNI Beaufort: v.l.n.r.: secretaris Pim van der Maden, lidmaatschapscoördinator Jan van den Berg en voorzitter Paul Reijntjens.

‘Links- of rechtsom komt het bij je terug’

Leden BNI stellen
zich dienstbaar op
‘Pluk de dag’, is de achterliggende gedachte voor het vroege tijdstip waarop het ondernemersnetwerk BNI Beaufort
Noordoostpolder-Urk wekelijks vergadert. Voor ‘avondmens’ Jan van den Berg het enige nadeel dat hij weet te benoemen.
Maar zelfs dat nadeel blijkt een voordeel te zijn, “want ik krijg er een flinke dosis energie voor terug!”
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Internationaal netwerk
Pim van der Maden is een van de ‘founding members’ van BNI
Beaufort Noordoostpolder-Urk. Tien jaar geleden opgericht
volgens de principes van Business Network International. Het
op Amerikaanse leest geschoeide concept heeft de hele wereld
veroverd. Hij zegt hierover: “Het grote voordeel is dat we als
lokaal netwerk zijn ingebed in dat grote internationale netwerk.
Als jij een exportbedrijf hebt en contact zoekt met een bedrijf
in Bangladesh, dan kun je als BNI-lid heel gemakkelijk contact
opnemen met een BNI-lid daar. Je weet van elkaar dat iedereen
vanuit dezelfde houding handelt”. Jan van den Berg vertelt dat
hij regelmatig aanhaakt bij een vergadering van een andere
lokale afdeling, ’chapter’ genaamd. “Ook daar haal ik contacten en werk vandaan. Je wordt heel makkelijk ontvangen, want
iedereen kent het principe.”

Persoonlijke ontwikkeling
BNI is gericht op exponentiële groei. De leden leren elkaar ook
één-op-één goed kennen, zodat ze elkaar binnen hun persoonlijke netwerken kunnen aanbevelen. Ieder lid wordt daarnaast
geacht regelmatig gasten vanuit zijn eigen netwerk uit te
nodigen voor de chaptervergaderingen. Die open houding is
goed voor het imago. Van der Maden: “Buitenstaanders denken soms dat we een incrowd zijn, maar na zo’n kennismaking
weten ze beter”. Van den Berg werd twee jaar geleden als gast
uitgenodigd en werd meteen lid. Hij is een sprekend voorbeeld
van het succes van de filosofie achter BNI. “Ik ben ICT’er en van
nature geen netwerker. In de 27 jaar dat ik ondernemer was,
had ik nooit iets gedaan aan netwerken. Sinds ik lid ben van BNI
is mijn onderneming dertig procent per jaar gegroeid. Van vier
mensen op kantoor zijn we uitgebreid naar twaalf. Dat is mede
te danken aan BNI. Het heeft mij veel opdrachten gebracht. En
daarnaast heb ik een persoonlijke groei doorgemaakt. Ik heb
heel veel geleerd op het gebied van netwerken en jezelf presenteren.” Reijntjens vult aan: “Er zit een hele organisatie achter
die leden helpt zich verder te ontwikkelen. Een vast onderdeel
bijvoorbeeld van iedere chaptervergadering is je pitch. Dat
vindt iedereen eerst eng, maar door de training en feedback
vanuit de groep zie je dat mensen zich heel snel ontwikkelen.”

Openheid
Iedere woensdagmorgen om stipt 7 uur hebben de leden van
BNI Beaufort hun ontbijtbijeenkomst. Vrijblijvend is dat niet, wie
lid wordt conformeert zich aan de filosofie ‘Geven loont’. Dat
betekent dat je vrijwel iedere vergadering aanwezig bent en
actief deelneemt. “We hebben een ethische code, een ideëel
doel dat ieder lid nastreeft”, zegt voorzitter Paul Reijntjens,.
“Het betekent dat je vanuit jezelf wilt dat het een ander goed
gaat. Als ik jou ergens mee kan helpen dan doe ik dat, zonder
daar meteen iets voor terug te verwachten. Het is onvoorwaardelijk geven.” Maar het loont ook, “want de praktijk leert dat als
je op die manier zaken doet, er links- of rechtsom ook wat naar
je terugkomt.”

De coronamaatregelen hebben geen wig gedreven in het
chapter, integendeel. Van der Maden: “Het mooie van zo’n
intensief netwerk is ook, dat je je kwetsbaar durft op te stellen.
Het gaat niet altijd goed. Een aantal ondernemers zijn door de
maatregelen zwaar getroffen, maar door daar open over te zijn
konden anderen hen helpen”. De meerwaarde van het netwerk
in crisistijd wordt ook gezien door het onderwijs, voegt Van
den Berg toe. “Het is heel moeilijk momenteel om genoeg
stageplekken te vinden, maar dat is ROC Friese Poort mede
dankzij BNI gelukt. De directie heeft daarom besloten om het
lidmaatschap te verlengen.”
Voor meer informatie over BNI Beaufort of het bijwonen van
een chapter, ga naar bni-flevolandenveluwe.nl > Vind een
Chapter
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Nieuwe kans

Wie ben je
en wat voor werk doe je?
Mijn naam is Vera Gomes en ik kom uit
Portugal. In 2002 ben ik naar Nederland
gegaan voor werk en sindsdien woon
ik hier in Noordoostpolder. Ik ben 38
jaar en alleenstaande moeder van drie
kinderen. Sinds vorig jaar april werk ik
bij kwekerij Tesselaar Alstroemeria in
Luttelgeest.

Wat deed je hiervoor?
De eerste jaren in Nederland heb ik veel
seizoensarbeid gedaan in de bloembollen- en fruitteelt. Toen ik kinderen kreeg,
ben ik gestopt met werken. Maar na
mijn scheiding in 2014 heb ik weer werk
gezocht. Ik had al gauw huishoudelijk
werk, maar dat waren te weinig uren
om van rond te komen. Omdat ik voor
bijstand naar de gemeente moest, heeft
de gemeente me voor werk naar de
WerkCorporatie gestuurd en zo ben ik
bij Tesselaar terechtgekomen.
Wilt u binnen uw bedrijf ook
iemand een nieuwe kans geven?
Neem contact op met de
WerkCorporatie, via 0527-633 543 of
werkgeversteam@werkcorporatie.nl.

Hoe heeft de
WerkCorporatie je geholpen?
Dat was een hele goede begeleiding.
Ik leerde onder andere een cv maken.
En bij het eerste sollicitatiegesprek ging

Lyan van de WerkCorporatie mee. Zij
legde onder meer uit waarom ik alleen
maar parttime kon werken. En na die tijd
kwam ze af en toe langs om te vragen
hoe het gaat en of ik het werk leuk vind.
Dat vond ik wel heel fijn.

Hoe bevalt het werk?
Prima, ik vind het heel leuk werk. Mijn
werktijden zijn zo ingedeeld dat ik thuis
ben als de kinderen thuis zijn. Dat vinden
ze bij Tesselaar geen probleem, er zijn
meer parttimers aan het werk. De werksfeer is heel goed, iedereen is vriendelijk
en Tesselaar zorgt heel goed voor ons.
Bijvoorbeeld als het warm is, wordt er
onder het werk wel eens ijsje rondgebracht. En normaliter hebben we jaarlijks
een barbecue en regelmatig een hapje
en drankje na het werk, maar vanwege
corona gaat dat nu natuurlijk niet.

Wat heeft het je gebracht?
Onafhankelijkheid, ik wil mijn eigen geld
verdienen. Ik zou het anderen ook adviseren die bijstand krijgen. Praat met de
gemeente en dan sturen zij je naar de
WerkCorporatie. Zonder hun hulp was
het voor mij lastig geweest om passend
werk te vinden.

Wie wint de Duurzaamheidsaward 2020?
De Duurzaamheidsaward wordt jaarlijks toegekend door de
stichting Pioniers van de Toekomst. Een prijs bedoeld om
recente milieuvriendelijke, grondstofbesparende en toekomstbestendige initiatieven te stimuleren. De pioniers roepen
iedereen op nominaties in te dienen. Dat kan ook gaan om
innovatieve producten of diensten van bedrijven of instellingen. Voordrachten moeten passen binnen de thema’s van
de Pioniers van de Toekomst. Een onafhankelijke jury kiest
hieruit een top-3. Het publiek bepaalt vervolgens door stemming wie van die drie de winnaar wordt. De prijs wordt normaliter uitgereikt tijdens het duurzaamheidssymposium in
oktober. Vanwege de COVID-19-maatregelen wordt er dit
jaar geen symposium gehouden. In plaats daarvan brengen
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de pioniers een krant uit gericht op het thema ‘Duurzame
Poldersamenleving’. In die krant wordt ook de winnaar van de
Duurzaamheidsaward bekendgemaakt.
Voor meer informatie: www.pioniersvandetoekomst.nl.
Nominaties kunnen worden ingediend tot en met
30 september 2020 via: info@pioniersvandetoekomst.nl.

Vijf tips van..
Klaas Haije de Jong
Ik werk bij afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de
gemeente. Ik houd me bezig met nieuwe ontwikkelingen
en bestemmingsplannen. In een bestemmingsplan staat
welke activiteiten op een locatie zijn toegestaan en wat
de bouwregels zijn. Deze vijf tips wil ik ondernemers meegeven.

1!

Check altijd eerst het bestemmingsplan
Ben je op zoek naar een andere locatie. Check
www.ruimtelijkeplannen.nl of de activiteiten zijn toegestaan in het bestemmingsplan. Dit voorkomt een vervelend handhavingstraject.

2!

Niet alles kan overal
Voor functies als horeca, detailhandel, zelfstandige
kantoren of industrie zijn specifieke locaties aangewezen.
Deze zonering is een belangrijk middel om te voorkomen
dat er hinder ontstaat

3!

We denken in mogelijkheden
Wil je activiteiten uitvoeren die niet toegestaan zijn
in het bestemmingsplan? Neem dan contact met ons op,
zodat we kunnen beoordelen of er mogelijkheden zijn via
een omgevingsvergunning of wijziging van het bestemmingsplan.

4!

Let op bij het (ver)kopen van een bedrijfswoning
Een bedrijfswoning moet een directe binding hebben met het bijbehorende bedrijfspand. Burgerbewoning
is niet toegestaan, onder meer omdat het andere bedrijven kan beperken in de bedrijfsvoering of uitbreidingsmogelijkheden.

5!

Detailhandel is beperkt toegestaan op de
bedrijventerreinen
Heb je een webshop op het bedrijventerrein en/of doe je
handel aan particulieren? Daar zijn specifieke regels voor.
Raadpleeg de gemeente of een omgevingsvergunning
nodig en mogelijk is.

Column

Veerkracht en partnership
Veerkacht, iedereen heeft dat moeten tonen om
de veranderende omstandigheden door de corona het
hoofd te bieden. Als gemeente zijn we trots op onze ondernemers - van grote bedrijven tot kleine zelfstandigen - en op onze inwoners die bij deze bedrijven werken. Trots op jullie veerkracht en op de mentaliteit om
op zoek te gaan naar mogelijkheden.
Die veerkracht is essentieel voor ondernemers. Bijvoorbeeld om in te kunnen spelen op ontwikkelingen op langere termijn. Want corona is een actuele bedreiging die
het hoofd moet worden geboden, maar de globalisering,
digitalisering en robotisering maken geen pas op de plaats.
Hoe ga je als werkgever om met de veranderende arbeidsmarkt? Zijn je mensen nog voldoende opgeleid? Mede
door onze deelname aan het netwerk Regio Zwolle hebben we de beschikking over een palet aan mogelijkheden.
Het Ontwikkelfonds is er om bedrijven te helpen bij vraagstukken op het gebied van opleidingen, als bedrijf of als
sector. ‘Upgrade Jezelf’ is ervoor om te zorgen dat mensen
(individueel of als collectief) zich blijven ontwikkelen.
Om te ondernemen in deze tijd wil, of moet, je misschien
je bakens verzetten. Dat betekent misschien wel op zoek
gaan naar andere producten of innovaties, nieuwe markten. De gemeente kan je ondersteunen. Bijvoorbeeld met
het toetsen van je ideeën op ruimtelijke inpassing of met
het vinden van de juiste partijen die je kunnen begeleiden.
Denk aan ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland of
Kennispoort Regio Zwolle. Dus neem contact met ons op
en bespreek in een vroegtijdige fase je plannen. Want we
zijn niet voor niets de MKB-vriendelijkste gemeente.
Een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben we als het
gaat om klimaatverandering en verduurzaming. Mogelijk leidt ook dat tot het aanpassen van je businessmodel
en/ of bedrijfsprocessen. Het is belangrijk om de juiste
partners met de juiste expertise te zoeken. Dat kunnen
ondernemersverenigingen zijn, maar we denken als gemeente ook graag mee. Er zijn
namelijk veel raakvlakken met
onze Sociaal Economische
Agenda. Deze agenda is van
ons allemaal!

Hans Wijnants
wethouder

9

Grenzeloos ondernemen

V.l.n.r.: Sandra, Lucien en Leon van Regenmortel.

Ommezwaai van maakindustrie naar camperhandel

‘‘Dit is het beste wat ik
ooit heb kunnen doen’
Van werknemer in de bouw naar ondernemer in de metaalsector, naar eigenaar van een camperbedrijf. Lucien van
Regenmortel had een paar jaar geleden niet kunnen bedenken waar hij nu staat. “Die boot komt voorbij en dan kun je
instappen, of niet. Hoe langer je nadenkt, des te meer mitsen en maren. Wij zijn meteen ingestapt.”
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Van Regenmortel stond drie jaar geleden nog in deze uitgave
vanwege de ontwikkeling van een composteermachine door
zijn metaalconstructiebedrijf Lumacon in Marknesse. “Daar is
vanuit de markt belangstelling voor en die wordt nog steeds
doorontwikkeld”, maar als aandeelhouder is hij nog slechts zijdelings betrokken. Vier jaar geleden bood hij Mark Vereecken
- min of meer in een opwelling - zijn bedrijf ter overname aan.
“Ik dacht al wel eens na over later, omdat ik geen opvolging
had. Toen raakte ik met Mark in gesprek. Hij had net z’n huis
verkocht en dacht na over een eigen bedrijf. Ik zei: ‘Je mag dat
van mij overnemen en het huis erbij’. Daar ging hij serieus op
in.” Vereecken trad eerst een jaar bij Lumacon in dienst, waarna
Van Regenmortel geleidelijk dacht af te bouwen. Maar met
dezelfde voortvarendheid als waarmee hij in 1990 het bedrijf
van zijn schoonvader overnam, sloeg hij opnieuw een andere
weg in.

‘Dat gaan we doen’. En Leon was ook meteen enthousiast, dat
vonden wij ook belangrijk.” Inmiddels is het een familiebedrijf
waarin tevens de beide dochters participeren.

“die boot komt
voorbij en dan
kun je twee
dingen doen”

Corona-effect

Het bedrijf verhandelt hoofdzakelijk integraalcampers in het
hoge segment van (bijna) nieuw tot enkele jaren oud. “Campers
heb je overal, maar wij hebben de meest jonggebruikte Hymers.
Dat is het stuk expertise dat Co inbrengt. Hij is op de achtergrond steeds aanwezig en heeft mij de kneepjes van het vak
geleerd. En hij grasduint op het internet en tipt ons welke te
koop staan.” Sandra vult aan: “De wagens zijn behoorlijk uniek.
Soms is er maar één in heel Europa en die staat hier. Liefhebbers
zoeken gericht op een bepaald type en komen hier terecht”.
De zaken lopen van meet af aan voorspoedig. “Ik wist dat er
muziek in zat”, zegt Van Regenmortel, “maar dat het zo zou
lopen hadden we niet voorzien. Leon zou parttime meedraaien,
maar is vanwege de hoeveelheid werk vorig jaar maart volledig
in het bedrijf gestapt. Ik had Lumacon nog, maar was steeds hier
en Sandra deed de administratie van Lumacon nog, maar was
daarnaast ook steeds hier aan het werk”.

Om zich volledig op de camperhandel te kunnen richten, droeg
Van Regenmortel de directie van Lumacon per 1 januari 2020
officieel over aan Vereecken. Vervolgens kwam corona. “Eind
maart werd het rustig, maar dat vonden we niet heel erg, want
daarvoor was het steeds druk geweest. Het gaf ons wat ruimte,
want we hadden het wel druk met afleveren en allemaal volgens de RIVM-maatregelen. Het was natuurlijk afwachten of de
handel weer aan zou halen, maar na april nam de vraag enorm
toe en dat is nog zo. Corona heeft juist veel mensen de knoop
door doen hakken om een camper aan te schaffen. Dat is voor
de handel mooi, maar door corona hebben we wel problemen
gehad met aanleveren uit Duitsland. We konden niet overal
terecht om ze op te halen.”

Positieve energie
Familiebedrijf
Hij weet dag en uur nog. “Het was 28 mei 2018, maandagmorgen om 11 uur. Ik zag Co Trouwborst in zijn tuin bezig en we
raakten in gesprek. Ik vroeg hem hoe het met de handel ging.
Hij had in 2012 zijn camperbedrijf verkocht, maar deed altijd
nog de inkoop. ‘Niet meer’, zei Co, ‘per 1 juli gaat de verkoper
eruit en dan komt het leeg’. ‘En dan?’, vroeg ik. ‘Weet ik niet’,
zei hij.” Van Regenmortel zei prompt: “Dan doe ik het!” en
Trouwborst bood aan hem daarbij te helpen. Nog geen vijf
weken later opende Integraal Campers Marknesse met aan het
roer Lucien, zijn vrouw Sandra en zoon Leon. “Toen het bedrijf
in 2012 te koop kwam, had ik al tegen Lucien gezegd: ‘Dat is net
wat voor jou!’, maar hij zag dat toen niet zitten”, vertelt Sandra.
“Waar moest ik de tijd vandaan halen?”, gaat haar man verder,
“maar nu Mark in de zaak zat, kwam er voor mij ruimte. Toen
ik Sandra vertelde over mijn gesprek met Co, zei zij meteen:

Van Regenmortel en zijn vrouw zijn zes dagen per week aan het
werk. “We hadden gedacht wat af te kunnen bouwen, maar we
hebben het alleen maar drukker gekregen.” Erg vinden ze dat
niet. “Ik ben totaal iets nieuws gaan doen en dat heeft me veel
energie gegeven.” Sandra: “Ik heb Lucien voor die tijd wel eens
gevraagd: ‘Als jij nou mocht kiezen, waarin zou je dan het liefste ondernemen?’ Daar stond hij helemaal niet bij stil, hij deed
gewoon z’n werk”. Hij kan het nu iedereen aanraden die geen
energie meer haalt uit zijn onderneming: “Je hoort van zoveel
dat ze moe zijn. Durf dan die stap te zetten als iets nieuws op je
pad komt. Dit is het beste wat ik ooit heb kunnen doen. Het is
niet altijd makkelijk gegaan, maar het is wel een prachtige uitdaging.” Zijn vrouw voegt toe: “Het verwondert me nog steeds
dat dit nu onze onderneming is. Maar ik had er met Co’s hulp
ook alle vertrouwen in dat het zou slagen. Het is geweldig om
dit met het hele gezin te mogen doen. Je staat op gelijke voet
met elkaar. Ieder heeft zo z’n talenten en je vult elkaar aan.”
www.integraalcampers-marknesse.nl
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Aan de slag
Wat: Objeqtive Recruitment
Wie: Martin Dröge (33)
Sinds: januari 2020
Website: www.objeqtive.nl

moest geven aan mijn droom om te ondernemen en zelf een
merk te creëren.

Wat doe je en hoe onderscheidend is dat?

Duurzaamheid krijgt weinig zakelijke aandacht binnen het vakgebied waar ik voor bemiddel, terwijl iedereen er als individu
wel heel erg mee bezig is. De top van logistiek Nederland die ik
spreek wil ik daarin faciliteren: hoe kun je duurzaamheid binnen
je bedrijf bespreekbaar maken, zodat jij daar ruimte in krijgt
vanuit jouw rol?

Ik ben recruiter, ik breng werkgevers en werknemers bij elkaar
voor specifiek de vakgebieden logistiek, supply chain en operations. Dit doe ik met name voor specialistische functies op
hbo-niveau en functies op het gebied van management en
directie. Recruitmentbureaus zijn er veel, maar voor deze sectoren en functieniveaus zijn ze landelijk op één à twee handen
te tellen.

Waarom ben je voor jezelf begonnen?
Ik had altijd al wel de wens, maar ik hou ook van zekerheid en
dan is het wel prettig om vast te houden aan een dienstverband.
Maar nu deed ik eigenlijk al tien jaar hetzelfde bij twee verschillende werkgevers. Ik merkte dat mijn ambitie verder ging dat
mijn rol voorheen. Toen heb ik geconcludeerd dat ik invulling

In welk opzicht zet je een nieuw merk neer?

Hoe neem je daarin zelf het voortouw?
Ik heb een programma opgezet met de Nederlandse organisatie ‘Justdiggit’ die in Ghana en Ethiopië vergroeningsprojecten
leidt. Voor iedereen die ik bemiddel naar een nieuwe werkplek,
compenseer ik in het eerste jaar 200% uitstoot via dat programma. Dat komt gemiddeld neer op 55 bomen per persoon.
Daarnaast wil ik dat hier in Noordoostpolder concreet maken
door per bemiddeling één boom te planten. Die projecten
kosten uiteraard geld, maar ik geloof erin dat dit nodig is. We
nemen heel veel van de wereld, dus ik moet ook wat teruggeven. Het zou mooi zijn als andere ondernemers zich daarbij
aansluiten, zodat we met z’n allen duurzaamheid tot een zichtbare topic maken.

Wat verwacht je daar zakelijk van?
Er zijn bedrijven zoals Intratuin Nederland die hier heel specifiek
enthousiast van worden. Het past bij hun imago en om reden dat
ze me al kenden, wilden ze me de kans geven om bepaalde functies voor ze in te vullen. Dat is gelukt en ik ben er best wel trots
op dat ik zo’n naam heb binnengehaald. Maar ik zou het helemaal mooi vinden als over tien jaar iemand zegt: ‘Martin heeft
best wel wat betekend in het vergroenen van het vakgebied’.

Direct contact met de gemeente?
Heeft u vragen over ondernemen in Noordoostpolder? Denkt u na over het vestigen, uitbreiden of nieuwbouwen van uw bedrijf?
Heeft u groeiambitie, of bent u bezig met innovatieve productontwikkeling? Wij adviseren u graag over gemeentelijke regelgeving,
maar ook over interessante ontwikkelkansen en regelingen.

Jacob Korterink
T: 06 48 13 46 73
E: j.korterink@noordoostpolder.nl

Henk Romkes
T: 06 48 13 46 46
E: h.romkes@noordoostpolder.nl
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“Human Capital is onze voornaamste investering”
Jellard Koers, CEO Suplacon B.V.

Bedrijfsreportage

Jellard en Antijn Koers

Suplacon toponderneming van het jaar

‘Pionieren zit in het
dna van ons bedrijf’
“Als je een organisatie wilt die op rolletjes loopt en niet op blokjes staat, investeer je in de eerste plaats in mensen.” Dat is
de visie van Jellard Koers, directeur van Suplacon in Emmeloord. Met name de Human Capital Agenda en daarnaast het
innovatieve platform Plaatwerk365.nl hebben Suplacon de Flevopenning Toponderneming 2020 opgeleverd.
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“Suplacon was pionier, groots in techniek”, zeggen Jellard
Koers en zijn zoon en beoogd opvolger Antijn, over het 43 jaar
geleden door Bert Suthoff gestarte plaatwerk- en constructiebedrijf, “dat dna zit nog steeds ons in bedrijf”. Suthoff zette al
snel in op automatisering en toen Koers het bedrijf overnam,
zette hij die trend door. “Naast de omarming van enterprise
resource planning - één bedrijfsbrede softwareoplossing -, specialiseerden we ons in producten maken op klantspecificatie in
kleine series. Dat heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld
tot een professionele vaardigheid waarop we ons management
hebben afgestemd.” Koers benoemt in dat kader de ‘talent
pool’. “We hebben een aantal jonge HBO’ers, waaronder Antijn,
onder dat label samengebracht. Zij hebben allemaal hun eigen
positie als onder meer productieleider, hoofd ict en hoofd supply chain. Maar daar overheen brengen we vanuit het senior
management gesprekken op gang die hen breder vormen. Zo
bouwen we samen een basis voor een vloeiende overgang tussen ondernemerschap en inspirerend leiderschap.”

“een organisatie
die niet op
blokjes staat,
maar op
rolletjes loopt”
Persoonlijke opleiding
Investeren in mensen begint al op de productievloer. Antijn:
“Als metaalbewerker is het uiteraard belangrijk om harde competenties binnen de organisatie te halen, dus mensen met een
achtergrond in de metaal en techniek. Maar eigenlijk kijken wij
veel meer naar sociale vaardigheden. Wat drijft de persoon,
staat hij open voor een technische opleiding en heeft hij een
klik in de groep. De meeste mensen die hier in de productie
werken, hebben bij binnenkomst geen technische achtergrond.
Maar wij laten ze een persoonlijk opleidingsplan volgen.” Zijn
vader vult aan: “Wij creëren naar de medewerkers toe een
sfeer, die hun motiveert meer te leren dan ze voor het werk
nodig hebben. Omdat we erin geloven dat als je meer weet,
ook meer ideeën hebt, meer kansen ziet en beter met een veranderende maatschappij omgaat”. Koers geeft als voorbeeld
‘Dyna-Cell’. “Het klassieke beeld is dat mensen automatisering
een bedreiging vinden voor hun werk. Maar hier was dat net
andersom. Mensen van de kantafdeling zagen dat er iets nieuws
was met een kleine robot en een uitvoering die ons paste en

vroegen ons die aan te schaffen. Zij hebben vervolgens een
opleiding gedaan en de robot geprogrammeerd en aan het
werk gezet. Daarnaast gaan zij met hun klassieke werk verder.
Dyna-Cell heeft hun werk niet afgepakt, maar hun werkscope
juist gemoderniseerd en uitgebreid.”
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 35 jaar. “Dat
komt mede, omdat we een goede band hebben met de scholen
in de regio”, zegt Antijn, “Veel stagiairs die hier binnenkomen,
blijven hier ook. Onze ict-afdeling bijvoorbeeld is voortgekomen uit een stagepositie”. Naast de sterke digitaliseringsagenda, heeft de veelzijdigheid aan eindmarkten waar Suplacon
voor produceert, een grote aantrekkingskracht op met name
jonge werknemers. “Dat is het mooie van toeleverancier zijn.
Zo maken we onder meer onderdelen voor vanouds de agrofoodsector - melkrobots en verpakkingsmachines -, maar ook
voor de aeronautica - begeleidingssystemen van vliegtuigen en de elektronica-industrie: de voortbrengingsketen van ASML.
Daar komen producten uit voort die in hightechapparatuur
worden toegepast en eenmaal afgemonteerd de hele wereld
overgaan.”

Papierloos
Aan de klantzijde heeft Suplacon met eigen ict’ers en studenten
het digitale platform Plaatwerk365.nl ontwikkeld en doorontwikkeld. “Op dit moment halen we hier al twintig procent van
onze business mee binnen.” Klanten kunnen op het platform
zelf hun 3D-tekeningen uploaden, waarna de computer deze
controleert op fouten en maakbaarheid en vervolgens een
offerte uitbrengt. Na akkoord gaat de bestelling in productie.
“Intern zetten we ook stappen naar een volledig papierloze
productie, waarvoor onze eigen ict’ers applicaties schrijven.
Daar zijn we onderscheidend in en daar willen we nog versnelling aan geven.” Om reden van versnelling is Suplacon ook
aangesloten bij het Innovatiecluster Noordoostpolder. “Dat
gaat om ontwikkeling van je personeel, maar ook om thema’s
als ‘artificial intelligence’. Als je dat als bedrijven gezamenlijk
oppakt, dan brengt dat je sneller verder dan wanneer je dat
alleen doet.”

Facts & figures:
1977
start aan Werktuigenweg, Emmeloord
1984
verhuizing naar Assemblageweg
1997
overname door Jellard Koers, 45 medewerkers
2020
90 medewerkers
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Feiten en cijfers

Werkgelegenheid in 10 jaar met 24% gegroeid
In Regio Zwolle is onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de afgelopen 10 jaar. Gemeente
Noordoostpolder laat een positieve ontwikkeling zien met een groei van 24.132 arbeidsplaatsen in 2009 naar 29.925
arbeidsplaatsen in 2019. Een groei van 24%.
Een groot deel van de groei zien we terug in de sector ‘Zakelijke
Dienstverlening’, bij met name arbeidsbemiddeling en uitzendbureaus. Maar dat niet alleen. Andere belangrijke stijgers zijn de
sectoren ‘Agrarische sector’, ‘Maakindustrie’, ‘Bouw’, ‘Groothandel’ en ‘Logistiek & Vervoer’.
In absolute aantallen biedt Noordoostpolder de meeste werkgelegenheid in de sectoren Zakelijke Dienstverlening (6.906),
Agrarische sector (4.109), Gezondheidszorg (3.251), Maakindustrie (2.758) en Detailhandel (1.997).

Tweede grootste werkgelegenheid
Noordoostpolder heeft de tweede grootste werkgelegenheid
van de 22 gemeenten in Regio Zwolle. De gemeente Zwolle
staat bovenaan met 100.290 arbeidsplaatsen. Op de derde plaats
staat gemeente Hoogeveen met 29.008 arbeidsplaatsen. Daarna
volgen Hardenberg, Kampen en Dronten.

Top 10 gemeenten met grootste werkgelegenheid
in Regio Zwolle:
100.290
29.925
29.008
26.833
22.788
19.159
18.950
17.721
16.973
14.297

Laat studenten u helpen bij uw digitalisering
Het belang van digitale oplossingen is door de coronacrisis overduidelijk geworden. Om ondernemers in het MKB daarbij te
helpen heeft Regio Zwolle de digitale werkplaats MoveDigi opgezet.
“De coronacrisis laat zien dat digitale oplossingen de wereld
draaiende houden. Veel kleinere ondernemers vinden dit lastig,
omdat ze over onvoldoende kennis, middelen en vaardigheden
beschikken”, zegt Ynte van der Meer, projectleider Kennispoort
Regio Zwolle. In MoveDigi gaan studenten van Hogeschool
Windesheim, Deltion College en Landstede MBO de komende
drie jaar mkb-ondernemers in de sectoren retail, logistiek of
maakindustrie helpen met hun digitaliseringsvraagstukken.

Het werk van de studenten gaat niet ten koste van commerciële
bedrijven, benadrukt Van der Meer. “Het helpt deze bedrijven
juist op weg om de juiste vragen bij deze commerciële partijen
neer te leggen. De studenten inventariseren en adviseren.
Voor de echte uitwerking kunnen bedrijven het best naar een
professionele partij met veel ervaring. Een partij ook die niet
gebonden is aan schoolvakanties.”

Heeft u een vraagstuk?
Studenten van de disciplines ICT, bedrijfskunde, economie en
e-commerce krijgen hierin een rol. Zij benaderen digitalisering
vanuit drie lijnen. “De eerste richt zich op commercie: is de
website actueel, is de e-commerce op orde en hoe staat
het met de betalingslogistiek? Worden de juiste klanten wel
benaderd? Bij de tweede lijn kijken de studenten of bedrijven
die al wel iets doen met e-commerce daar genoeg uithalen.
Wat kan de data die er binnenkomt nog meer opleveren? De
derde lijn richt zich op automatisering. Welke bedrijfsprocessen
zijn van belang om te automatiseren?”
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MoveDigi richt zich op mkb-bedrijven in Regio Zwolle die
minimaal vijf jaar bestaan en twee tot vijftig werknemers
hebben. De projectleiding wil vijftig aanvragen verwerven
voor aanvang van het tweede semester op 1 februari 2021.
Voor bedrijven die zich in december nog aanmelden is de
dienstverlening gratis.
Voor meer informatie: movedigi.nl
Voor contact: Ynte van der Meer,
tel.:06 17105943

Bijzaak

Expat Center
Regio Zwolle
Heeft u als ondernemer (tijdelijke)
medewerkers uit het buitenland
in dienst of biedt u buitenlandse
studenten een stageplaats? Dan
kan Expat Center East Netherlands
helpen.
Regio Zwolle heeft per 1 september
een eigen Expat Center. Dit vanwege
het groeiende aantal internationale
medewerkers en studenten (expats)
in de regio. Zij hebben bij binnenkomst vaak nog geen netwerk en
kunnen dus wel wat ondersteuning
gebruiken. Een aantal bedrijven
of onderwijsinstellingen begeleidt
deze medewerkers zelf, anderen
kunnen hiervoor bij het Expat Center
terecht.
Het dienstverleningspunt is ondergebracht in het Stadskantoor in
Zwolle, maar is bedoeld voor de hele
regio. Ondernemers uit Noordoostpolder kunnen hier dus ook terecht.
De dienstverlening richt zich op
officiële en praktische zaken als het
helpen bij vragen over inschrijving,
werkvergunningen, huisvesting,
gezondheidszorg en verzekeringen.
Daarnaast wordt er samengewerkt
met lokale partijen voor sociale
activiteiten en taaltraining.
Voor meer informatie:
ecen.nl/zwolle

Wie: Martha van der Voort
Wat: www.masteroftrails.nl

Waar kennen we je van?
Sinds 2017 heb ik mijn eigen accountants- en administratiekantoor
Advicount in Bant. Daarvoor heb ik
jaren in loondienst gewerkt, waarvan
de laatste drie jaar als accountant.
Ik ben voor mezelf vanuit huis gaan
werken, omdat ik vond dat ik mijn
kinderen - nu 11 en 12 jaar - tekort
deed. Het geeft me veel meer rust
om thuis te zijn en mijn werk om hen
heen te plannen.

Wat weten we
nog niet van je?
Samen met een aantal andere
enthousiaste mountainbikers, waaronder mijn man Marcel, heb ik de
MTB-club Master Of Trails opgezet.
Marcel mountainbikete al en drie
jaar geleden ben ik met de kinderen
ook begonnen. Vervolgens gingen
er schoolvriendjes van de kinderen mee en die brachten ook weer
vriendjes mee. Dat is uitgegroeid tot
een groep van 25 kinderen waarmee we op zondagochtend mountainbiken in het Kuinderbos. Op
zaterdagochtend fietst een groep
van zo’n 15 jongere kinderen op het
MTB-baantje in Bant. En doordeweeks is er een groep van zo’n 10 tot
15 volwassenen waarmee we fietsen.
We zijn hard op weg een officiële
vereniging te worden.

Wat kost het je?
Vooral tijd. Sowieso al de halve
zondag en eens in de maand gaan
we met die groep naar een MTBroute verder weg, waardoor we nog
langer weg zijn. En daarnaast heb
je alle regelwerk. Maar ik hoef het
niet alleen te doen. We hebben een
enthousiast team en we betrekken
de ouders er ook bij.

Zou je het anderen
aanraden?
Wat ik doe, is het gevolg van het feit
dat ik mijn eigen agenda kan bepalen. Als je dat ook kunt en je wilt je
maatschappelijk inzetten, dan kan
ik het zeker aanraden. Ik heb er veel
plezier in en krijg er veel waardering voor terug. De band die je met
de kinderen krijgt, is geweldig. Ik
weet zelf hoe zwaar mountainbiken
is - 25 kilometer in het bos is geen 25
kilometer op de weg - maar iedere
zondag gaan ze weer graag mee op
pad. Hun enthousiasme, daar doe ik
het voor.

Wat is je drijfveer?
De sport en het plezier dat de kinderen eraan beleven. Lang niet alle
kinderen vinden voetbal leuk of
passen in een team. Maar ieder kind
heeft wel de behoefte ergens bij te
horen en zich uit te leven. En daar
leent mountainbiken zich prima
voor.
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Teamwork

Het bestuur van Stichting Nieuwland.
V.l.n.r.: Harm Hoogendoorn, Frido Wouters, Rick Tesselaar, Liesbeth Zonderland, Bouke Wielenga en Frank Voorn.

Stichting NieuwLand 2.0 belangenbehartiger glastuinbouwers

‘Glastuinbouw is de
meest innovatieve sector’
Het glastuinbouwgebied in de Noordoostpolder heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig gebied dankzij de inzet van de
daartoe opgerichte stichting NieuwLand. Na de verwezenlijking van haar doelen, heeft de stichting zichzelf niet opgeheven.
Om toekomstbestendig te blijven, is een doorstart gemaakt met een nieuw bestuur waarin voornamelijk glastuinders zitting
hebben.
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’

waren bedrijven die leeg kwamen te staan. Verpaupering lag
dus wel op de loer”. Om dat te voorkomen ontstond vanuit
Dorpsbelang Luttelgeest een initiatiefgroep die leidde tot de
oprichting van stichting NieuwLand. Wielenga: “We wilden een
zo breed mogelijk draagvlak en zo weinig mogelijk overheidsbemoeienis. Een belangenbehartiging van het dorp, de zittende
tuinders en de grondeigenaren, waar we ook de banken en
LTO bij betrokken. Stichting NieuwLand werd gefinancierd
door de grondeigenaren die hun grond wilde verkopen. Door
aanverwante bedrijven zoals kassenbouwers en toeleveranciers
door middel van sponsoring. En in een later stadium door de
gemeente en provincie in de vorm van subsidies”.

Belangenbehartiging
Tien jaar actieve acquisitie, businessclubbijeenkomsten en promotie door gevestigde glastuinbouwbedrijven die hun deuren
open zetten, hebben het gewenste effect gehad. “We hebben
met name gewerkt aan het verbeteren van ons imago. We
hebben zelfs onderzoeken laten uitvoeren naar de klimatologische omstandigheden. Die blijken zich te kunnen meten
met het Westland.” Omdat de beoogde doelen na tien jaar
behaald waren, diende de vraag zich aan of de stichting moest
stoppen. Voorn: “Toen hebben we gezegd: ‘Dat vragen we aan
de tuinders’. Er was best wel behoefte om elkaar te ontmoeten,
maar om als stichting door te gaan vonden we dat minstens 80
procent van de tuinders daar in mee moest gaan. Dat bleek nog
hoger te liggen”. Wielenga voegt toe: “De glastuinders uit Ens
meldden zich toen ook: ‘Als jullie toch verder gaan met nieuw
elan, dan willen wij daar wel bij aanhaken’. Dat kreeg bijval van
de gemeente, want die wil ook graag dat de glastuinbouw uit
één mond spreekt. In die zin vertegenwoordigen wij nu de
gemeente in ruil voor een financiële bijdrage”.

Innovatie en werkgelegenheid

Om vergaarde kennis en netwerken zo goed mogelijk over te
dragen, hebben Bouke Wielenga en Liesbeth Zonderland van
het oude bestuur nog zitting in het huidige bestuur. Wielenga
vertelt hoe de stichting in 2007 van onderop tot bestaan
kwam, toen de publiek-private samenwerkingsconstructie
Glastuinbouw Luttelgeest-Marknesse geen succes bleek te
zijn. “Daar had de overheid teveel bemoeienis mee. Er was
veel subsidie beschikbaar, maar dan hing er ook een pakket
van eisen aan. Dat maakte het financieel niet interessant voor
tuinders om zich hier te vestigen. En daar kwam bij dat de
algemene gedachte was dat glastuinbouw in het westen hoort,
vanwege het klimaat en het aantal zonuren.” Frank Voorn,
huidig voorzitter van NieuwLand, vult aan: “Dit gebied stond
destijds op een kantelpunt. De sierteelt ging achteruit en er

Stichting NieuwLand is nu de belangenvertegenwoordiger
van zo’n 35 glastuinders in een gebied van in totaal 750 hectare groot. De glastuinbouwsector is, volgens het bestuur, de
meest innovatieve sector van Nederland. De verzamelde glastuinbouw in Noordoostpolder draait een omzet gelijk aan de
akkerbouw en veeteelt samen. En op het gebied van energie
wordt nu 75 procent van de benodigde warmte in Ens en eind
2021 60 procent in Luttelgeest-Marknesse duurzaam opgewekt. “Er worden op gebied van duurzaamheid goede stappen
gezet”, zegt Voorn. Daarom richt het bestuur de focus nu veel
meer naar binnen. “Want dat verhaal moet wel verteld worden”, merkt Harm Hoogendoorn op, “We moeten de mensen
die hier wonen en werken laten zien wie we zijn, waar we voor
staan en wat dat onder meer aan werkgelegenheid oplevert”.
Frido Wouters vult aan: “Glastuinbouw is veel meer, dan met je
handen in de aarde zitten. Wij bieden ook veel geavanceerde
banen in onder meer de ict, logistiek, verkoop en marketing.
We zullen dus veel meer inzetten op educatie en voorlichting.”
Want maatschappelijk draagvlak is essentieel, besluit Wielenga.
“Vooral als er in de toekomst behoefte zou zijn om het gebied
uit te breiden. Dan moet de omgeving daar achter staan.”
www.nieuwlandflevo.nl
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Nieuwe kans

Wie ben je
en wat voor werk doe je?
Ik ben Kim Busker, ben 25 jaar en
woon in Emmeloord. Sinds mei 2019
ben ik dierenverzorger bij Boerderij De
Boterbloem in Tollebeek.

Wat deed je daarvoor?
Ik heb de diploma’s dierenverzorging
niveau 2 en dierentrimopleiding niveau
3, maar ik kon daar geen werk in krijgen.
Dus zat ik thuis en kwam in de bijstand.
Via de WerkCorporatie heb ik toen meegedaan aan het jongerenproject Pak je
Kans. Maar het was financieel niet haalbaar om iets voor mezelf te beginnen.
Ze zijn toen met me op zoek gegaan
naar andere mogelijkheden. Zo kon ik
een werkervaringsplaats krijgen in de
techniek, maar dat was niet mijn ding.
Iedere dag was anders en het was voor
mij niet duidelijk wat er van me verwacht
werd. Er waren teveel onzekerheden,
waardoor ik heel erg aan mezelf ging
twijfelen.
Wilt u binnen uw bedrijf ook
iemand een nieuwe kans geven?
Neem contact op met de
WerkCorporatie, via 0527-633 543 of
werkgeversteam@werkcorporatie.nl.

Wat deed dat met je?
Ik kwam steeds meer vast te zitten. Bij
de WerkCorporatie deden ze wel heel
erg hun best voor me, maar het lukte

gewoon niet. Na gesprekken met begeleiders en de huisarts, kwam ik in een
diagnosetraject terecht en daar kwam
uit dat ik autistisch ben. Dat verklaarde
veel! Door mijn autisme vatte ik dingen
verkeerd op, waardoor ik steeds onzekerder werd.

Hoe ben je geholpen?
Door onder begeleiding aan mezelf te
werken. Ik zat al in het WeCoFit programma Youth Reboot. Ze zeiden dat als
je sport je lekkerder in je vel gaat zitten.
Dat was ook zo! Je komt weer onder de
mensen en dat drie dagen in de week.
Wat ik ook fijn vond was dat mijn sportbegeleider ook mijn persoonlijke begeleider is, vanwege mijn autisme. Ik ken
haar en weet wat ik aan haar heb.

Wat heeft het je gebracht?
Ik leerde veel meer voor mezelf op te
komen en mezelf te presenteren en zo
bemachtigde ik een werkervaringsplaats
bij De Boterbloem. Dat is vorig jaar oktober omgezet in een contract van 16 uur
en dat is pas weer verlengd. Dat bevalt
me heel goed en het geeft me zekerheid. En ik zou daarnaast iets voor mezelf
kunnen beginnen, want die ambitie heb
ik ook.

Polder vergroenen smaakt naar meer
Martin Dröge van Objeqtive Recruitment heeft een ‘groene missie’. Naast het vergroenen van gebieden in Kenia en
Tanzania via Stichting Justdiggit, zocht hij naar mogelijkheden
om ook lokaal impact te maken. Samen met Anton Boertje
van gemeente Noordoostpolder werd het plan opgevat om
onbenutte stukken grond te vergroenen. Inmiddels is de eerste aanplant gerealiseerd in Espel. De aanplant bij het nieuwe
looppad nabij De Bun beslaat circa 1.700 m2 bomen, planten
en bloemen. “We hadden nog geen bestemming voor deze
delen grond langs het pad en grepen het initiatief van Martin
dan ook met beide handen aan. Je ziet het er nu nog niet aan
af, maar vanaf volgend jaar al bloeien hier de mooiste bloemen
en bomen en krijgt het pad meer sfeer”, aldus Boertje. Dröge
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en Boertje willen dit project een vervolg geven en roepen
andere ondernemers op om er samen een groter collectief van
te maken.
Voor meer informatie:
martin@objeqtive.nl of a.boertje@noordoostpolder.nl
Martin Dröge (l) en Anton Boertje

Vijf tips van..
Jolanda Nagelhout
Ik houd me vooral bezig met ontwikkelingen in de vrijetijdssector. Op economischeagenda.nl lees je welke ontwikkelingen op de agenda staan. De volgende tips wil ik
ondernemers graag meegeven.

1

Stimuleringsregeling Vrijetijdsproducten
Er is een stimuleringsregeling voor het vergroten
van de belevingswaarde toeristisch/recreatieve producten
in Flevoland. De regeling ‘Vergroten van de belevingswaarde in Vrijetijdsproducten’ vind je op de website van de
provincie. Heb je een goed idee? Neem contact op!

2

Recreatieve fietsroutes
Dit jaar is beoordeeld hoe we het fietsknooppuntennetwerk kunnen optimaliseren. Het aanpassen van de
routes start voorjaar 2021. Het is nog mogelijk om belevingen toe te voegen aan het routenetwerk. Heb je ideeën?
Laat het ons weten.

3

Website visitnoordoostpolder.nl
De huidige VVV-website wordt vervangen door
een nieuwe toeristische website visitnoordoostpolder.nl.
Wil je goed vindbaar zijn voor bezoekers? Zorg dan dat
de website actuele informatie bevat. Zijn er wijzigingen
geweest? Laat dit weten aan Visit Flevoland.

4

Perspectief Bestemming Flevoland 2030
Het aantal bezoekers naar Flevoland groeit. In
‘Perspectief Bestemming Flevoland 2030’ staan toeristische kansen en ontwikkelopgaven benoemd. Wil je
betrokken zijn bij de verdere uitwerking van deze kansen?
Neem dan contact met ons op.

5

Groeiplannen of ideeën?
Heb je plannen voor uitbreiding van je toeristische
onderneming of wil je nieuw aanbod ontwikkelen en past
dit niet binnen het geldende bestemmingsplan? We denken graag mee over mogelijkheden voor een omgevingsvergunning of wijziging van het bestemmingsplan.
Vanwege zwangerschapsverlof van Jolanda Nagelhout
kunt u tot 1 april 2021 voor vragen en ideeën terecht bij
Bianca Rozeboom, b.rozeboom@noordoostpolder.nl.

Column

Samen voor elkaar
Ongeacht welke beroepssector, we hebben allemaal te dealen met corona. Ondernemers in Noordoostpolder doen er alles aan om hun personeel en klanten te beschermen en dat verdient een compliment.
Deze bijzondere tijd maakt ons bewust van de kwetsbaarheid van onze samenleving en het belang van goede gezondheidszorg.
In Noordoostpolder en op Urk werken veel partijen in de
zorg samen aan een innovatief gezondheidscluster. In
2022 staat er - naast de huidige locatie van de Antonius
Zorggroep aan de Urkerweg - in Emmeloord een heel
nieuw en toekomstbestendig gezondheidscentrum, waarin die partijen ook fysiek samenwerken. Er wordt gewerkt
met zorgpaden van huisarts tot specialist tot thuiszorg of
verzorgingshuis, waarbij de overdrachten goed op elkaar
aansluiten. Samenwerking in huisvesting en zorginhoud is
echt innovatief en nog weinig vertoond in Nederland.
Fysieke zorg is dus goed geregeld, maar net zo belangrijk
is welzijn. Sinds september heeft de gemeente een sociaal
loket waar mensen met al hun zorg- en ondersteuningsvragen terechtkunnen, dus ook met financiële problemen.
Het is de bedoeling dat het loket nauw gaat samenwerken
met het gezondheidscentrum. We creëren daarmee een
gezondheidsplein waar gezondheid en welzijn integraal
kunnen worden aangepakt. Als je bijvoorbeeld de hele
dag hoofdpijn hebt, dan is het voor een effectieve behandeling ook goed om te weten of er sociale of financiële
problemen spelen. Want als je de echte oorzaak niet aanpakt, kun je ook de klachten niet oplossen. Daarom is het
zo belangrijk dat ook welzijn een onderdeel wordt van het
gezondheidsplein.
In economisch opzicht is het gezondheidscentrum een
voorbeeld van effectieve zorgverlening. Het wordt daarnaast een centrum van innovatie en dus veel goede
werkgelegenheid. Naast een foodcluster en het innovatiecluster in de maakindustrie, zien we hier een derde
innovatiecluster ontstaan. Ik ben
blij dat de gemeenteraad dit onderkent en dit ook zo benoemd
heeft. De gemeente draagt
daar graag aan bij.

Marian Uitdewilligen
wethouder
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Grenzeloos ondernemen

Sander Mars

Vestiging Vanquish Yachts in voormalige panden MCM

‘Marknesse biedt ons de
ruimte om te groeien’
Lang hebben de oude panden van MCM Marknesse aan de Expansie niet leeg gestaan. Vanquish Yachts uit Steenwijk is er
ingetrokken. De 4.000 vierkante meter biedt de jachtbouwer perspectief om de productie op te voeren. “Het is bijna een
vervijfvoudiging van onze ruimte”, zegt directeur Sander Mars. Hij complimenteert de gemeente: “Die heeft ons heel actief
benaderd in onze zoektocht”.
10

Vanaf het moment dat Mars aantrad als directeur bij Vanquish
Yachts in Steenwijk zocht hij naar een groter pand. “Groei en
professionalisering en dat in een rap tempo, is onze boodschap
naar de aandeelhouders.” In de dertien jaar daarvoor had hij als
directeur Wajer Yachts in Heeg laten groeien van 18 naar 150
medewerkers. “Dat willen we bij Vanquish niet. Al zaten we op
1 januari, toen ik hier begon, op acht fte en nu op dertig. We
hopen volgend jaar bouwvak op vijftig fte te zitten en de rest
huren we in.” Vanquish is een nog betrekkelijk jong bedrijf.
“Zeven jaar slechts en we zijn daarmee de jongste superjachtbouwer ter wereld. Met onze ambitie hebben we eigenlijk geprofiteerd van de pandemie. Met name vermogende
Amerikanen zijn reislustig, maar zij moeten nu vertier zoeken in
eigen land. Tom Steentjes, de grondlegger van Vanquish, was al
naar Amerika gegaan om daar de sales aan te jagen. Mede door
de omstandigheden heeft hij daar in een paar maanden tijd
een heel productiejaar verkocht, waaronder superjachten. We
verkopen meer dan we kunnen bouwen. Dat heeft ons doen
besluiten om versneld te verhuizen.”

“we hebben
hier de ruimte
iets moois te
laten zien”
Bedrijfsverplaatsing

om iets langer te reizen.” Met het oog op verdere uitbreiding
ziet Mars ook voordelen: “De werkethiek hier in het noorden is
super.” Daarnaast kijkt hij voor toeleverantie naar samenwerking met bedrijven in Marknesse.

Unieke motorjachten
‘Not for everyone’, is de lijfspreuk van Vanquish Yachts. “Veel
mensen linken dat met de kostprijs, maar dat is niet wat we
bedoelen. Wij zijn heel specifiek qua design en vormgeving en
dat is smaakgebonden.” De jachten worden casco geleverd en
in eigen bedrijf afgebouwd. Wat opvalt zijn de strakke, harde lijnen en het relatief minimalistische uiterlijk. “Het zijn functionele
boten, wat ze een heel futuristisch uiterlijk geeft. En bijzondere
details, zoals het gepatenteerde anker, maken dat het ook heel
innovatieve modellen zijn.” Vanquish onderscheidt zich tevens
door het materiaalgebruik. “Binnen deze lengte bouwt de
concurrent in composiet, maar wij in aluminium. Aluminium is
lichter en sterker en je bent niet malgebonden. We kunnen dus
klantgericht bouwen.” De Vanquish yachts zien er niet alleen
snel uit, maar zijn het ook. “Een 24-meterboot en daarboven
vaart 51 knopen, dat is bijna 90 kilometer per uur. Het zijn in
principe luxe dagboten, bedoeld voor een warm klimaat. Onze
clientèle vaart in gebieden als de Middellandse Zee en voor de
kust van Florida. En daar worden ze voornamelijk gebruikt als
dagboten, maar ook als tenders - bijboten - bij superjachten.”

Uitstraling
Om de regio bij Vanquish te betrekken wil Mars Vanquish
inrichten op ontvangsten. “Bij Wajer had ik bijna tweewekelijks
een rondleiding. Dat waren businessclubs, maar ook scholen
en omwonenden. Dat deden we niet zozeer in de hoop dat
er iemand tussen zat die een boot koopt, maar vooral voor de
mond-tot-mondreclame. Die mogelijkheid had Vanquish in
Steenwijk echt niet, maar hier kunnen we straks wel wat moois
laten zien.”
www.vanquish-yachts.com

Qua logistiek dacht Mars niet meteen aan Marknesse. “Aan het
IJsselmeer zou voor ons ideaal zijn, maar daar hebben we niets
kunnen vinden. Uiteindelijk kwamen deze panden op de markt
en die zijn voor de situatie waarin wij nu zitten ideaal.” De directie van Vanquish wil groeien van nog geen 10 motorjachten
in 2019 naar 35 in 2024. Voor proefvaarten op het IJsselmeer,
kunnen de boten aan de overzijde van de weg bij de werf van
Mertrade te water worden gelaten. “De 115-footers - 35 meter
lang - zijn echter te groot voor de sluis in Marknesse. Die zullen
waarschijnlijk aan de kade aan het Zwarte Meer te water worden gelaten. Dus er komt straks ook heel bijzonder transport
over de weg. 6,5 meter breed en 35 meter lang is voor menig
transporteur een uitdaging.” De ligging van de nieuwe vestiging
ten opzichte van Steenwijk, maakt dat het personeel bij het
bedrijf blijft. “We hebben wat dat betreft een haalbaarheidsonderzoek gedaan, want als je personeel niet meegaat ben je al je
expertise kwijt. Maar voor tachtig procent was de afstand gelijk
of zelfs beter en de overige twintig procent vindt het niet erg
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Van de sectortafels

Opdracht procesbegeleider onderwijs/arbeidsmarkt
Is de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven in de Noordoostpolder toekomstbestendig? Om hier een
duidelijk beeld van te krijgen laat de gemeente een analyse maken.
Manon Schijnemaekers gaat namens de gemeente een analyse
maken van de huidige situatie op het gebied van de aansluiting
van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Want hoewel er al veel
mooie initiatieven zijn ontstaan op het gebied van de Human
Capital Agenda, kan de afstemming tussen het onderwijs
en het bedrijfsleven beter. Dit blijkt uit signalen die zijn ontvangen vanuit de sectortafels. Een goede aansluiting van het
onderwijs op het bedrijfsleven is essentieel voor een sterke
economie. Dat geldt vooral in Noordoostpolder waar bedrijven
en inwoners sterk van elkaar afhankelijk zijn. Ruim 70 procent
van de werknemers van de gevestigde bedrijven komt hier
vandaan en is dus gebaat bij passend onderwijs.

Het doel van het onderzoek is het benoemen op welke
terreinen en/of concrete projecten kansen ontstaan door
meer samenwerking. Schijnemaekers komt met een advies
over de structuur waarbinnen de aansluiting van het onderwijs
op de arbeidsmarkt het best gerealiseerd kan worden, en welke
rol de gemeente hierin speelt. Ze start op 1 januari met haar
onderzoek. In juni 2021 worden de resultaten opgeleverd.

Schijnemaekers heeft ervaring als instroom- en aansluitingscoördinator Techniek op Hogeschool Windesheim en is
coördinator voor de verbinding tussen het voortgezet
onderwijs en het bedrijfsleven in de regio. Als kwartiermaker
Techniekeducatie heeft ze een stakeholdersanalyse gemaakt en samenwerkingen opgezet. Ze start haar onderzoek
in Noordoostpolder met deskresearch. Maar daarna vinden
vooral veel gesprekken plaats met onderwijsinstellingen, ondernemers en andere initiatiefnemers op gebied van arbeidsmarkt
in de Noordoostpolder.

Direct contact met de gemeente?
Heeft u vragen over ondernemen in Noordoostpolder? Denkt u na over het vestigen, uitbreiden of nieuwbouwen van uw bedrijf?
Heeft u groeiambitie, of bent u bezig met innovatieve productontwikkeling? Wij adviseren u graag over gemeentelijke regelgeving,
maar ook over interessante ontwikkelkansen en regelingen.

Jacob Korterink
T: 06 48 13 46 73
E: j.korterink@noordoostpolder.nl

Henk Romkes
T: 06 48 13 46 46
E: h.romkes@noordoostpolder.nl

Wij wensen u goede feestdagen
en een succesvol 2021
ONDERNEMER CENTRAAL IS EEN UITGAVE VAN GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER
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