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Een ding is zeker, het nieuwe verenigingsjaar gaat ons dingen brengen, die
anders zijn en anders waren dan in andere jaren. Vrijwel al onze producerende
en handelende leden ervaren onzekerheid in inkopen met langdurige levertijden
en stijgende prijzen. Velen oriënteren zich op andere markten, nieuwe contracten,
alternatieve leveranciers en een andere vraag. Energie is nu al fors duurder en gaat
vermoedelijk nog verder in prijs doorstijgen. Voor iedereen heeft dat consequenties
in zijn kostprijs en hoe deze te vertalen naar een goede verkoopprijs. Maar het zal
ook de vraag naar verduurzaming en besparing op energie versnellen.
Het tekort op de arbeidsmarkt is groot. Voor de korte termijn vraagt het veel
creativiteit om de juiste mensen op de juiste werkplek te krijgen. Daarnaast zullen
ondernemers nadenken over verdere automatisering en verdere ontwikkeling van
hun bedrijven. Ieder bedrijf maakt zijn eigen plan.
Bedrijfskring Lelystad:
• behartigt de belangen van bedrijven om succesvol in Lelystad te ondernemen
en te werken,
• levert graag het netwerk om met elkaar van gedachten te wisselen over kansen
en bedreigingen en
• organiseert kennisbijeenkomsten over actuele onderwerpen.
Daarnaast willen we een platform bieden om elkaar te ontmoeten en met
elkaar te netwerken. Het bestuur van de BKL werkt geïnspireerd met passie,
vastberadenheid en in verbondenheid om met jullie een mooi en succesvol
verenigingsjaar te organiseren.
Dirk Jan Verdoorn
Voorzitter Bedrijfskring Lelystad
2 juni 2022
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Belangenbehartiging

Het bestuur vervult graag een actieve rol om ervoor te zorgen dat onze leden
de ruimte hebben, krijgen en nemen om te ondernemen. Met elkaar willen we
op zoek naar nieuwe mogelijkheden om te ondernemen, kansen te vergroten en
bestaande belemmeringen weg te nemen.
Behalve het regulier onder de aandacht brengen van die belangen onder de leden
zelf, spreekt de BKL met de plaatselijke, regionale en zo nodig landelijke politiek.
Wij voeren structureel gesprekken met onze leden om op de hoogte te zijn van de
behoeften en leden kunnen het bestuur te allen tijde vragen belangen voor hen te
vertegenwoordigen.
Formeel voeren wij regulier overleg met de wethouder van Economische Zaken
en nemen we deel aan het gewestelijk bestuur Flevoland van het VNO/NCW. In
corona tijd hebben wij ons sterk gericht op de lokale kracht van onze ondernemers.
We boeken meetbare successen in lokaal inkopen en de verbetering van schone en
veilige bedrijventerreinen.
Belangenbehartiging voor onze leden is een van onze kerntaken. Op dit moment
voorzien wij de volgende actiepunten:
Arbeidsmarkt
Veel van onze leden ervaren het niet
kunnen krijgen van medewerkers als
beperkende factor voor hun groei.
Met elkaar willen en kunnen we ervoor
zorgen dat afgestudeerde scholieren
en studenten in Lelystad een goede job
vinden. Via allerlei media kunnen we
onze leden nadrukkelijk positioneren
als goede werkgevers. Daarnaast
voeren wij campagnes om hen zichtbaar
te laten zijn als werkgever, waarbij
er een goede balans tussen werk/
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privé mogelijk is. We willen de lokale
zichtbaarheid van onze leden vergroten
als potentiële werkgever voor de
Lelystedelingen die nu buiten de stad
werkzaam zijn.
Aanbesteding en duurzaamheid
Overheid, non-profit en bedrijven
besteden regelmatig buiten Lelystad
werk uit. Ook wanneer daar geen
kwalitatieve en/of kostentechnische
argumenten voor zijn. De BKL wil haar
leden en specifiek de

gemeenschappelijk energie in te
kopen, waardoor deelnemende
bedrijven stevig kunnen besparen op
de energiekosten. Deze tijd vraagt nog
meer om met elkaar te werken aan een
goed energiebeleid.

non-profit bedrijven en
overheidsinstellingen uitdagen de
inkopen bewust in Lelystad te doen.
BKL leden willen de lokale economie
maximaal versterken.
Duurzaamheid begint met het vermijden
van onnodige vervoerskosten. Ons
streven is zoveel mogelijk aan te
besteden in Lelystad. Nieuwe economie
is ook delen en gezamenlijk inkopen.
Wat willen onze leden daaraan
bijdragen?

Sport, horeca en toerisme
De vrijetijdsindustrie is verbindend
en verbroederend. Onmisbaar voor
een groeiende stad en onmisbaar
om bedrijven en werknemers te laten
wonen en werken. Analoog aan andere
businessclubs wil de BKL vrijetijd en
zakendoen meer met elkaar verbinden.

Met de BKL App is het mogelijk om
inkoopvragen met het netwerk te delen.
Het zou mooi zijn als de leden daar
intensief gebruik van maken.

Met het Sportbedrijf Lelystad delen
we de mening dat Lelystad meer moet
bewegen. Graag delen we initiatieven
om ondernemers en medewerkers meer
te laten bewegen.

Veiligheid
Zowel Larserpoort, als Noordersluis
zijn in het bezit van het veiligheidscertificaat. De BKL biedt ook graag
ondersteuning aan haar leden op
de andere bedrijfsterreinen om het
certificaat te verkrijgen.

Lelystad Next Level biedt ondernemers
de kans om zich door te ontwikkelen
in de genoemde sectoren. Wij
ondersteunen bijzondere initiatieven
van onze leden om deze kansen in te
vullen.

Gemeente Lelystad heeft een motie
aangenomen waarin het college wordt
opgeroepen om in overleg met de BKL
te zorgen voor veilig bereikbare en
schone industrieterreinen.

Vliegveld
Juist nu moet Lelystad Airport
openen. Wat is er logischer dan op
een kleinschalig vliegveld, met een
korte verblijftijd van passagiers,
vakantievluchten op te starten.
Lelystad Airport brengt veel nieuwe

Energie
De afgelopen jaren heeft een aantal
leden het initiatief genomen om
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bedrijventerreinen moeten weer in de
strooiroutes worden opgenomen.

bedrijven en geeft veel beweging. De
BKL wil haar leden betrekken bij alle
kansen die de doorontwikkeling van het
vliegveld met zich meebrengt.

De openbaar vervoer verbinding naar
de verschillende bedrijfsterreinen laat te
wensen over. Wij vragen vooral betere
busverbindingen naar de verschillende
industrieterreinen.

Lelystad Next Level
In het ontwikkelingsplan van Lelystad
streeft de BKL naar een goed
ondernemingsklimaat in een stad waarin
je plezierig kan werken, wonen en
recreëren.

Onderwijs
Bij een groeiende stad en zich
ontwikkelende bedrijven hoort hoger
onderwijs. Jonge talenten kun je aan je
stad binden wanneer er ook voldoende
scholing is en ze de gelegenheid krijgen
om bij Lelystadse bedrijven stages te
lopen en hierdoor een baan kunnen
vinden.

Wonen
De BKL ondersteunt het initiatief voor
meer woningen in Lelystad. Het is voor
werkgevers en werknemers essentieel
om te kunnen wonen waar je werkt.
Mobiliteit
Doorstroming vanaf de A6 naar de
bedrijventerreinen is goed voor het
milieu, de veiligheid en de economische
ontwikkeling van bedrijven. Het
doortrekken van afslag 9 vanaf de
A6 voor o.a. de bereikbaarheid van
industrieterrein Noordersluis moet zo
snel mogelijk starten.
Ook streven wij naar een verbetering
van de aansluiting van de Zuiveringweg
op de Westerdreef. Deze dient veiliger
gemaakt te worden, rekening houdende
met het vrachtverkeer.
Bedrijven moeten ook in de winter
bereikbaar zijn. Wegen en straten op de
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Netwerken

Bedrijfskringleden willen elkaar kennen en onderling zakendoen. De BKL
organiseert netwerkgelegenheden, waarin de leden elkaar informeel ontmoeten en
een basis leggen voor zakelijke contacten.
BKL App
De BKL app is gelanceerd. Graag willen
wij dat ieder BKL lid de app actief gaat
gebruiken en het grote gebruiksgemak
ervaart. De app maakt onderling contact
en samenwerking makkelijker.

BKL Compact
Leden met 0 tot 5 medewerkers zijn
een belangrijk onderdeel van het
ledenbestand. De BKL faciliteert
deze groep actief in hun wensen en
verwachtingen.

BKL Zomerfeest
Om een mooi moment van
saamhorigheid te creëren organiseren
wij als alternatief voor het BKL Gala 2022
een zomerfeest.

Jonge ondernemers
De BKL wil bijeenkomsten organiseren
voor jonge ondernemers met voor hen
herkenbare thema’s. Jonge ondernemers
zijn niet ouder dan 35 en netwerken vaak
anders en vergaren op andere manieren
kennis dan de meer traditionele
ondernemer. Wij willen ook graag een
platform voor de jonge ondernemers zijn
en verbindend naar de andere leden.

BKL Gala
We gaan voor een groot en vertrouwd
BKL Gala 2023.
Captainsontbijt
Ieder jaar organiseert de BKL een ontbijt
voor de leden van de grotere bedrijven.
Rondom een aansprekend thema leren
de captains elkaar beter kennen en
versterken het netwerk.

MBO Bedrijvenmarkt
In het voorjaar van 2023 willen wij
weer een bedrijvenmarkt organiseren
waar bedrijven potentiële stagiaires en
werknemers kunnen ontmoeten.
Netwerkborrel
Zes keer per jaar is er een netwerkborrel
bij een van onze leden in de horeca of
gekoppeld aan een evenement.

ViZi
Dit netwerk voor vrouwelijke
ondernemers maakt onderdeel uit van
de BKL en organiseert aanstaande jaar
een aantal activiteiten.
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Sportief netwerken
Wij willen een fietsevenement
organiseren rond de Benelux Tour in
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Lelystad. Ook staan we open voor
andere netwerkbijeenkomsten met een
sportief karakter.

Kennis delen

Kennis delen en kennis halen is een van de doelstellingen van de BKL. Onder
de leden is op tal van terreinen veel kennis aanwezig. De BKL speelt een
actieve rol in het samenbrengen en stimuleren van leden om deel te nemen aan
kennissessies.
Bedrijfsbezoeken
De BKL wil de bekende
bedrijfsbezoeken een thematisch
karakter geven. Dus niet alleen
vertellen waar je goed in bent, maar
ook wat je bedrijf bijzonder maakt
in marketing, personeelsbeleid of
bijvoorbeeld kwaliteitsbeleid.

Business Masters
De BKL wil in het komende jaar
ook deze opleiding weer onder
haar leden aanbieden. In een aantal
avonden nemen de leden kennis
van en ontwikkelen zij activiteiten
op gebied van marketing, financiën,
personeelsbeleid en teamontwikkeling.

Maakindustrie
Specialisten in de Lelystadse
maakindustrie komen met regelmaat
samen en bespreken voor hen
belangrijke onderwerpen. Mogelijk kan
deze groep zich verder uitbreiden.

Inkoop/aanbesteding
Inkoopsessies en infomarkt in
samenwerking met de gemeente om
succesvol aanbesteden te verbeteren.

Energie
Wat gaat de komende energietransitie
voor onze leden betekenen en
op welke wijze kunnen we hierin
gezamenlijk optrekken?
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Informatie en contact
Voor meer informatie kun je terecht op www.bedrijfskring.nl.
Vereniging Bedrijfskring Lelystad
info@bedrijfskring.nl
KvK nummer V-40059301
BTW nummer NL003781914B01

