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Dit jaarplan, gecombineerd met het jaarverslag, blikt enerzijds terug op de 
gebeurtenissen bij en ondernomen activiteiten van de BKL in het bestuursjaar 2016-
2017, dat loopt van juli 2016 tot juli 2017 en anderzijds beschrijft het het beleid en 
de activiteiten van de BKL voor het komende jaar.  
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BEDRIJFSKRING LELYSTAD  

De Bedrijfskring Lelystad is de vereniging van ondernemingen die in Lelystad gevestigd en /of actief zijn. 
De BKL zet zich voortdurend in om waarde aan het lidmaatschap toe te voegen door de BKL meer een 
belangengemeenschap te laten zijn. Concreet betekent het dat we ons vooral richten op business-to-
business activiteiten. 
 
De BKL kent drie hoofddoelstellingen, de 3 V’s: 

• Vertegenwoordigen (belangenbehartiging) 
• Versterken (verstrekken van informatie en kennisdelen) 
• Verbinden (netwerken en stimuleren lokale business) 

 
Op basis van deze doelstellingen, hebben we als kernwaarden gedefinieerd: 

• Elkaar helpen en het elkaar gunnen 
• Samen sta je sterk 
• Geven en nemen 

 
Deze kernwaarden gelden als leidraad voor de activiteiten van de BKL en zeker ook als leidraad in de 
omgang tussen leden. De BKL bestaat door de leden. Belangrijk hierbij is het woordje “door”. De BKL 
verwacht van zijn leden een actieve betrokkenheid.  
 
De Bedrijfskring Lelystad richt zich op drie taken: belangenbehartiging, kennisdeling en netwerken. De 
belangenbehartiging krijgt gestalte in het directe contact met overheden en de deelname aan het bestuur 
van o.a. VNO-NCW Flevoland. Voor wat betreft kennisdeling is gekozen voor enerzijds het organiseren 
van kennissessies en anderzijds aandacht voor de aansluiting onderwijs – bedrijfsleven.  
Alle bijeenkomsten bieden altijd gelegenheid tot netwerken, maar bij BKL Meeting Points staat het 
netwerken centraal.  
 
Ook dit jaar is onze directeur Irene Medema met veel leden in gesprek geweest om hun wensen ten 
aanzien van de BKL te vernemen en van gedachten te wisselen. 
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BESTUUR EN DIRECTIE 

Bestuur en directie 
De samenstelling van het BKL bestuur is als volgt:  
Voorzitter  Andries Greiner 
Secretaris  Hans Blom (Okkerse & Schop) 
Penningmeester  Edwin Visser (MTH accountants en adviseurs Lelystad)  
Bestuurslid  Jack Schoone (JaLo Interim Solutions)  
Bestuurslid  Marcel van Dongen (Sportbedrijf Lelystad) 
Bestuurslid  Gert Klein (Shield Security/Pallet Centrale) 
Bestuurslid  Dennis Grimbergen (Grimbergen Beheer) 
Bestuurslid  Andre Opdam (River Communications)  
Bestuurslid   Corinne Groenenberg (Flow Media) 
 

BKL Directie 
De directie van de BKL wordt gevoerd door Irene Medema (Dualhanded). Voor de administratieve en 
communicatieve ondersteuning maakt zij gebruik van verschillende BKL-lidbedrijven.  
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BKL LEDEN 
 
Ledenmutaties 
De BKL heeft op dit moment bijna 400 leden.  
Persoonlijke acquisitie van bestuur en directie zorgt ervoor dat er nieuwe leden zijn geworven. Nog steeds 
melden zich geregeld nieuwe leden aan, omdat voor hen duidelijk is dat het lidmaatschap een unieke 
meerwaarde biedt. 
Persoonlijke acquisitie voor en door leden is nog steeds de beste werkwijze. We worden daarin prima 
ondersteund door het ledenpanel. Het komend jaar gaat een ledenwerfcampagne van start. Het doel is 
door te groeien naar 400 leden. 
 
Nieuwe leden 
Alle nieuwe leden worden uitgenodigd tijdens de eerstvolgende Meeting Point te pitchen. Hiervan wordt 
veel gebruik gemaakt. Zowel via Facebook, Twitter, LinkedIn als via de nieuwsbrief wordt het nieuwe 
lidmaatschap aangekondigd en onder de aandacht gebracht. Het is erg van belang dat nieuwe leden 
zich meteen welkom binnen de club voelen en daarnaast zo snel mogelijk hun netwerk binnen de BKL 
opbouwen.  
 
Naast deze persoonlijke pitch en de hiervoor genoemde communicatiemomenten worden alle nieuwe 
leden vermeld op de BKL website. De leden ontvangen een inlogcode waarmee ze een eigen 
bedrijfspagina kunnen aanmaken, voorzien van logo, gegevens contactpersoon en tekst om hun producten 
of diensten te omschrijven. Het doel is beter zaken met elkaar te kunnen doen.  
Bovendien ontvangen nieuwe leden een imposant welkomstpakket, gevuld met attenties en 
kortingsbonnen, beschikbaar gesteld door leden.  
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BKL ORGANISATIE 
 
Financieel gezond 
Ons doel is om een kostendekkende organisatie te hebben waarbij fluctuaties in inkomsten opgevangen 
kunnen worden zonder de contributie substantieel te verhogen.  
Alle inkoop wordt gedaan bij BKL-leden en uitgaven worden steeds onder de loep genomen. De vraag 
wordt altijd gesteld: is het nodig en wat levert het op? 
De kosten voor bestuur en directie zijn beperkt en we hebben geen vestigingskosten. 
 
Communicatie 
Centraal staat het persoonlijk contact. De website is actueel en afgestemd op de  uitstraling en 
functionaliteiten waaraan we behoefte hebben  
Ook de nieuwsbrief en andere communicatiemiddelen sluiten erop aan.  
 
Social media 
Het afgelopen jaar zijn de social media sterker ingezet bij de BKL. Zowel de Linkedin groep van de 
Bedrijfskring als het Twitter en Facebook account zijn goed gebruikt.  
 
Interviews 
Het afgelopen jaar gaf de BKL-directeur een zevental interviews bij Omroep Flevoland, die als 
terugkerend thema “Bedrijfskringen’ koos. Diverse BKL leden zijn tijdens deze uitzending betrokken. 
Daarnaast was er ruimte voor actualiteiten uit het Lelystadse bedrijfsleven. Het is jammer dat de omroep 
het programma onlangs heeft laten vervallen. 
 
Nieuwsbrief 
Elke week komt de BKL nieuwsbrief uit. Deze wordt goed gelezen. Er is een aantal vaste items bijgekomen 
zoals “Nieuwe leden” en “Aanbiedingen van leden voor leden”.  
 
Column Flevozine 
BKL-directeur Irene Medema heeft een column over de Bedrijfskring Lelystad geschreven voor de website 
van Flevozine. Dit keer ging het over de vraag: waarom zou je als ondernemer een lidmaatschap BKL 
willen. De voorzitter van de BKL Andries Greiner en BKL-directeur Irene Medema zullen het komende jaar 
regelmatig een column leveren aan Flevozine.  
 
Persberichten 
Het afgelopen jaar heeft Irene diverse persberichten opgesteld naar aanleiding van BKL-nieuws en -
evenementen. Ook het komende jaar zal de pers bij de BKL betrokken worden.   
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VERTEGENWOORDIGINGEN 
Vertegenwoordiging is een speerpunt van de BKL. Dit krijgt gestalte in het directe contact van het bestuur 
en directie van BKL met overheden, zowel formeel als informeel. Alsmede via de diverse andere 
commissies en groepen. 

Vertegenwoordigingen vanuit de BKL 
De bestuursleden van de BKL hebben in 2016-2017 zitting gehad in: 

1. De SBBF (de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland).  
De BKL is momenteel niet vertegenwoordigd in het SBBF-bestuur; er is een vacature. Vanuit 
Lelystad zijn 220 bedrijven bij de SBBF aangesloten. 
 

2. Vakcollege 
Andries Greiner is voorzitter van de begeleidingsgroep van het Vakcollege, een nieuwe vorm van 
technisch beroepsonderwijs, dat bij Scholengemeenschap Arcus gestalte krijgt. De Vrienden van 
het Vakcollege ondersteunen deze nieuwe vorm van beroepsonderwijs met advies en allerhande 
hand- en spandiensten. 
Van de groep maken zeven BKL-leden deel uit. Te weten: Bert Winters (Olde Rikkert), Andries 
Greiner (voorzitter), Luc van der Feer (Van der Feer), Francine Rosier (Rechtaan), Leen Schaap 
(Schaap Shipcare), Joop van Campen (Van Campen), Marco Buzeijn en Marco Stekelenbos 
(Verkaart). 
 

3. Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Lelystad 
Afgevaardigde is bestuurslid Jack Schoone.  
 

4. City Marketing 
Voorzitter Andries Greiner heeft zitting in de Raad van Toezicht. 
Directeur Irene Medema heeft regelmatig contacten met de directeur. Tijdens deze overleggen 
wordt steeds gekeken naar de mogelijkheden om elkaar te versterken.  
 

5. VNO-NCW Flevoland 
Alle Bedrijfskringen in Flevoland hebben een vertegenwoordiger in het VNO-NCW regiobestuur 
Flevoland. Vanuit de BKL is Andries Greiner onze vertegenwoordiger. Jack Schoone is zijn 
vervanger.  

 
6. Professionals Overleg Flevoland (POF) 

Directeur Irene Medema participeert in het POF dat iedere twee maanden plaatsvindt op 
wisselende locaties. Naast de Flevolandse bedrijfskringen neemt ook VNO-NCW deel aan dit 
overleg.  

 
7. Toeristisch platform CMLelystad 

Vanuit zijn functie als voorzitter van de BKL Commissie Toerisme & recreatie neemt bestuurslid 
Marcel van Dongen deel aan dit initiatief van CMLelystad.  

 
8. Straatnamencommissie 

In de gemeentelijke straatnamencommissie heeft de heer Bob Witte namens de BKL zitting. 
 

9. Lokale Educatieve Agenda 
Een van de werkgroepen die de lokale educatieve agenda van de gemeente helpen uitvoeren 
richt zich op de relatie onderwijs-arbeidsmarkt. Namens de BKL nemen Marcel Burger (Burger 
Support) en Yorick Lindeman (Hanzewerk) deel 
 

10. Charter Floriade 
De BKL neemt samen met de vijf andere bedrijfskringen deel aan de chartergroep Floriade. Onze 
vertegenwoordiger is Ineke Masterbroek (OMFL). Zij heeft een zgn. Volggroep bestaande uit 
Sylvain Ligtenberg (Enodes), Jerry Hekken (Spaces4You) en Maarten IJssel (Syscon).  
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11. Vrienden van de Voedselbank 
Een aantal leden van de BKL heeft nagegaan hoe ze een bijdrage konden leveren aan de 
Voedselbank en vormden de stichting Vrienden van Voedselbank Lelystad.  
 
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door: Andrew Vosselman, Bob Jannink, Bert-Jan 
Bakker, Rhode de Heer en Irene Medema. Deze stichting richt zich op het werven van 
(geld)middelen voor Voedselbank Lelystad.  
Fenneke Koster heeft het bestuur om niet geadviseerd en begeleid met de oprichting van de 
stichting, Sanne van Ommen en Thirza Kluen van freshfocus hebben kosteloos de website 
ontwikkeld en Edwin Visser van MTH gaf de stichting advies op financieel vlak. Vorig jaar is in 
korte tijd een bedrag van €10.000 bijeengebracht en overhandigd aan de voorzitter van de 
voedselbank tijdens ons BKL Meeting Point.  
 
Het komende jaar zal de Stichting Vrienden van Voedselbank Lelystad zich op een nieuwe 
noodzakelijke investering van de Voedselbank richten.  

 
12. Lelystadse Uitdaging  

Bedrijfskring Lelystad is mede-grondlegger van de Lelystadse Uitdaging en heeft het afgelopen 
jaar een belangrijke rol gespeeld in het oprichten en op gang brengen van de Lelystadse 
Uitdaging. Dit initiatief is erop gericht vragen van non-profitorganisaties te koppelen aan 
bedrijven, die met gesloten beurzen kunnen in de behoeften te voorzien.  
 
Het komende jaar zullen we ons richten ons op het onder de aandacht brengen van de Lelystadse 
Uitdaging en het bij elkaar brengen van partijen. Niet op het werven van funding.  
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PORTEFEUILLES (AANDACHTSGEBIEDEN) 
Om de belangenbehartiging en vertegenwoordiging optimaal vorm te kunnen geven hebben we 
verschillende portefeuilles en commissies met een verantwoordelijke vanuit het bestuur. Er zijn de volgende 
portefeuilles en commissies: 

• Onderwijs en arbeidsmarkt 
• Toerisme en Vrijetijdsbesteding  
• Bedrijven in de foodsector 
• Luchthaven: Airport in ontwikkeling 
• Duurzaamheid 
• BKL Trofee & Award 
• Economie en ruimtelijke ordening 
• Bedrijven en Omgeving 

Onderwijs en Arbeidsmarkt 
DENNIS GRIMBERGEN 

 
De portefeuille Onderwijs en Arbeidsmarkt is in 2016 behartigd door Dennis Grimbergen in goede 
samenwerking met voorzitter van de BKL Andries Greiner. Tevens is er aandacht besteed aan de 
portefeuille ZZP als onderzoeksonderwerp binnen BKL. 
 
Vanuit deze portefeuille is de aandacht gericht op diverse onderwijsvraagstukken waaronder de vorming 
van het nieuwe Voortgezet Onderwijs Lelystad en een aanzet tot onderzoek naar de vraag naar arbeid 
in samenwerking met de Hogeschool Windesheim. De BKL had graag de synergie tussen VMBO en MBO 
dichter op elkaar gezien waarbij vooral de fysieke scheiding als een potentiële belemmering van de 
doorlopende leerlijn voor (technisch) talent wordt gezien. Daarbij steunen wij de gedachte van een 
actieve rol voor het bedrijfsleven in het onderwijs volledig. Wij zullen ons hard blijven maken voor onze 
leden in relatie tot de vraagarticulatie op de arbeidsmarkt en de aansluiting van het onderwijs hierop. In 
samenwerking met de commissie Luchtvaartontwikkeling/Lelystad Airport is er ruim aandacht geweest 
voor deze nieuwe economische trekker, ook in relatie tot onderwijs en arbeidsmarkt ontwikkeling. De 
toekomstige vraag naar arbeid en de aanzuigende werking van deze ontwikkeling zal ook voor de 
lokale ondernemers positief gevolg moeten kennen. Met de Hogeschool Windesheim willen wij deze 
verkenning verder uitbreiden waar mogelijk. 
 
BKL kent een groep arbeidsmarkt, samengesteld uit leden intermediairs. Een actieve groep deelnemers 
met hart voor ondernemend Lelystad. Het platform komt 6 keer per jaar bij elkaar en deelt daarbij 
vraag en aanbod vanuit synergie. Doelstelling is te komen tot een lokaal gezonde arbeidsmarkt waarin 
kansen voor ondernemer en lokale werknemer maximaal rendement oplevert voor de klant (altijd leden 
van BKL). De BKL-arbeidsmarktgroep heeft inmiddels twee succesvolle banenbeurzen in het stadhuis 
georganiseerd. 
 
Reeds in 2015 is aangekondigd aandacht te willen vestigen op de ZZP’ers in Flevoland. Naar aanleiding 
van genoemd onderzoek in de rapportage van 2015 is het ZZP platform vormgegeven en voor de leden 
opengesteld. Eerst in juli 2017 zal de eerste specifieke ZZP bijeenkomst BKL plaatsvinden. Deze 
doelgroep krijgt geen aparte status maar maakt als zodanig wel deel uit van ons ledenbestand en onze 
lokale economie. Samenwerken en leren van elkaar zullen kernthema’s zijn tijdens de bijeenkomsten.   
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BKL Banenbeurs 
 
De portefeuille Onderwijs en Arbeidsmarkt is een portefeuille met “potentie”.  
Aandachtspunten voor dit jaar is de aantrekkende economie en kansen voor lokaal ondernemerschap. 
Hierbij hoort een gedegen aanbod van arbeid. Samen met de leden zal gekeken worden naar 
vraagarticulatie en afstemming met het onderwijs teneinde de juiste kwaliteit uitstroom te realiseren. 
Het ZZP platform zal inhoudelijk verder vorm gegeven worden. 
Het platform arbeidsmarkt wordt geïntensiveerd in de aanloop naar Lelystad Airport, Kustontwikkeling en 
OMALA-terrein. 
Tot slot zal de portefeuille zich maximaal inspannen voor onderwijskwaliteit en kansen in het MBO en 
HBO gericht op co-makerships en integraal (beroeps-)onderwijs.  

Toerisme en Vrijetijdsbesteding 
MARCEL VAN DONGEN 

 
Diverse leden namen regelmatig deel aan overleggen en evenementen in het vrijetijdsdomein waardoor 
overlap zoals in het verleden werden voorkomen. De samenwerking met ECL (Evenementen Commissie 
Lelystad) is verder uitgebouwd en evenementen worden op met elkaar afgestemd c.q. uitgebouwd. Met 
50 jaar Lelystad in 2017 zijn er in de stad veel extra activiteiten deze wijze beter waar onze leden op 
een of andere wijze steeds nauw bij betrokken zijn maar met een aantrekkende economie en een 
toenemende belangstelling voor het toeristisch product Lelystad is er nog genoeg ander werk te verzetten. 
De ontwikkeling aan onze kust is een goed voorbeeld ervan en de Floriade komt ook steeds dichter bij. 
Het bestuur van de BKL heeft daarom besloten om Bert Gijsberts als ambassadeur en ‘verbindingsofficier’ 
voor ons Lelystads bedrijfsleven aan ons te verbinden. 
 
In de media zijn de diverse activiteiten van de toerismeproducten (o.a. Oostvaardersplassen, Bataviawerf 
en Batavialand, Aviodrome, Kubus, Bataviahaven, en De Koploper als onderdeel van het Sportbedrijf 
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Lelystad) goed en veelvuldig in beeld geweest en is de media- en bijhorende economische waarde 
duidelijk toegenomen. Citymarketing Lelystad vervult in toenemende mate een belangrijke coördinerende 
factor en is de juiste spin in het toeristisch web. Veel aandacht was er in het afgelopen jaar voor de 
ontwikkeling van de Markerwadden en op deze wijze komt Lelystad steeds meer in beeld als toerisme 
trekpleister. Een goede ontwikkeling en een uitstekende basis voor het verschaffen van omzet en 
werkgelegenheid. Daar gaan we zeker in 2017 mee door! 
Het gemeentelijk ”Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie 2016 – 2026” wil Lelystad tot een 
vanzelfsprekende vrijetijdsbestemming brengen. Die ambitie onderschrijft en ondersteunt de BKL van 
harte. 

Bedrijven in de foodsector 
CORINNE GROENENBERG 

 
Hoe kunnen we gezamenlijk optrekken om gekwalificeerd personeel te trekken? Wat zijn onderwerpen 
waar we als bedrijven in de foodsector tegenaan lopen?  Op welke actuele ontwikkelingen kunnen we 
inspringen? Dit zijn vragen die aan bod komen tijden bijeenkomsten van de BKL Foodgroup. De 
bijeenkomsten worden gecombineerd met een bedrijfsbezoek en afsluitende borrel. 
De groep is divers en bestaat uit voedselproducerende bedrijven, enkele toeleveranciers en regelmatig 
worden gasten uitgenodigd om aan te sluiten. Onlangs is door middel van een enquête aan de leden 
gevraagd hoe zij de BKL Foodgroup de komende jaren verder willen invullen. Afhankelijk van de 
resultaten zal Corinne Groenenberg (als contactpersoon/facilitator) nieuwe contactmomenten inplannen. 

Luchthaven: Airport in Ontwikkeling 
JACK SCHOONE 

 
Het afgelopen jaar was een bewogen jaar op en rondom de Luchthaven. De BKL was vertegenwoordigd 
in overleggen als de CROL(http://www.crollelystad.nl), waarin de belangen van de omwonenden worden 
behartigd, en in de Luchthaventafel. Die laatste is een nieuw fenomeen, waarin de economische aspecten 
van de luchthavenuitbreiding centraal staan. De BKL heeft samen met VNO-NCW bij de oprichting ervan 
een kritische brief geschreven, waarin werd aangegeven dat de scope van de Luchthaventafel niet alleen 
de bedrijvenvestigingen bij de luchthaven kan zijn, maar dat het vooral ook om de belangen van het 
gevestigde bedrijfsleven in de stad en regio gaat. 
Opnieuw organiseerden we een grote bijeenkomst, dit keer onder de titel ‘Airport under construction’. 
Sprekers vanuit de luchthaven, van de bedrijven die de aanleg en ontwikkeling van de vernieuwde 
luchthaven ter hand hebben genomen en de luchthaventafel verzorgden onder voorzitterschap van Jack 
Schoone een aansprekend programma en directeur Irene Medema wist – in afwachting van de komst van 
de burgemeester die de bijeenkomst zou afsluiten – een spontane informatie-uitwisseling met de zaal tot 
stand te brengen. Enkele honderden ondernemers uit de wijde regio waren bij de bijeenkomst aanwezig. 
   
Een aandachtspunt voor het komende jaar is het functioneren van de luchthaventafel. Blijft het vooral een 
bestuurlijke aangelegenheid of draait het meer om ondernemerschap. We zijn zoekende naar wat de 
meerwaarde moet zijn voor deze tafel. De BKL dringt erop aan dat een economisch programma wordt 
ontwikkeld, waarin systematisch wordt aangegeven hoe de beoogde economische effecten, zoals in tal 
van onderzoeken zijn voorspeld, ook daadwerkelijk worden ‘gescoord’. 
De Alderstafel, die het hele proces van de voorbereiding van de luchthavenuitbreiding begeleidde, is aan 
het einde van de cyclus en is alle werkstromen aan het monitoren, kijkend naar een vorm voor de 
toekomst. Ook de luchtverkeersleiding en het in- en uitvliegen behoeft nog veel aandacht. Maar zoals 
iemand het laatst mooi aangaf: wat zal het mooi zijn als je straks binnen 1 uur weg bent vanuit onze regio 
en met 2 uur op de bestemming bent binnen Europa. 
Er zijn zeer veel werkzaamheden op en rond de luchthaven in uitvoering en ook op het OMALA-
bedrijfsterrein gaat veel gebeuren, nu Inditex, een groot bedrijf met veel lokale kansen daar gaat 
bouwen. 
In november komt er in Almere (op initiatief van en in samenwerking met VBA) een grote bijeenkomst, 
waarin opnieuw over de laatste ontwikkelingen met  betrekking tot de luchthaven – dit keer in combinatie 
met de Floriade als onderwerp – zal worden geïnformeerd. 
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Duurzaamheid 

ANDRE OPDAM  

 
Tijdens de ALV van 2016 lanceerde het bestuur van de BKL een initiatief voor een zonnecollectief 
Lelystad. De reacties van de leden waren enthousiast. Door de benodigde publiciteit bereikten we 
daarmee ook nieuwe bedrijven, die graag lid wilden worden van ons netwerk. Het zonnecollectief 
Lelystad komt er. De samenwerking tussen leden, bestuur BKL en gemeente Lelystad heeft geresulteerd in 
een aanvraag SDE + subsidie voor 50.000 m2 zonnepanelen op daken van Lelystadse bedrijven in maart 
2017. Begin juni 2017 hebben wij de toezegging van het ministerie van Economische Zaken ontvangen. 
Dit is een enorme impuls voor de verduurzaming van Lelystad. En ook voor de werkgelegenheid. De 
installaties moeten immers op daken geplaatst worden, onderhouden en de zonnepanelen worden jaarlijks 
geïnspecteerd en gereinigd.  Tevens biedt het zonnecollectief kansen om de samenwerking met het 
onderwijs in het kader van techniek en duurzaamheid te verstevigen. 
  
De volgende leden zijn onderdeel van het zonnecollectief:  Hoens Formule, Top Exploitatie BV, Vlint 
Holding, Flevo Rubber Compounding, Martinair Flight Academy BV, Zilverparkkade (VVE Dominior), IB 
Properties BV, Sportbedrijf Lelystad, MC Zuiderzeeland, Lelystad Airport. 
  
Het zonnecollectief Lelystad richtte zich voornamelijk op de grotere ondernemingen. Dit laat onverlet dat 
er nog veel meer ondernemers zijn die graag investeren en meedoen om Lelystad te verduurzamen. Met 
de reacties en de gesprekken zijn wij tot het onderstaande initiatief gekomen. Indien u als ondernemer 
over duurzaamheid mee wil denken en er samen de schouders onder wil zetten om tot innovaties en 
nieuwe samenwerkingsvormen te komen, dan nodigen wij u van harte uit. Er zijn verschillende ondernemers 
die graag een duurzaamheidstafel opzetten om zo vanuit een collectief op te trekken. Dit sluit uitstekend 
aan bij de gedachte van de BKL: elkaar inspireren en versterken. 
Voor het komend jaar staat een volgend initiatief op stapel: MKB Energie 2017. 



 

Pagina 12 BKL Jaarplan en jaarverslag 2016-2017-2018  

Er is nog veel te winnen op het gebied van energiebesparing bij het MKB en maatschappelijk vastgoed. 
Door energiemonitoring van gebouwen tussen de 500 en 4.000 m2 bruto vloeroppervlak. Vanuit de 
monitoring volgen initiatieven om daadwerkelijke verbeteringen door te voeren. Bijvoorbeeld door 
gezamenlijk inkoop van energie of toepassing van LED verlichting in plaats van traditioneel. 
Wij nodigen leden uit om aan dit project deel te nemen. Het gaat om een beperkte groep van zes 
ondernemers. Vervolgens starten we met hen de monitoring. Hieruit trekken we lering en komen met een 
aanpak om besparingen door te voeren. De zes bedrijven worden Energie ambassadeurs, die hun kennis 
vervolgens delen met andere leden. 
 
Ons doel is door deze samenwerking zoveel mogelijk leden te laten profiteren van a) inzichten b) 
gezamenlijke inkoop initiatief en c) mogelijke concrete maatregelen. 

Het initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met DEON, gemeente Lelystad, bestuur BKL en 
Enodes. Wordt u één van de zes energie-ambassadeurs?  
 

Bedrijven en Omgeving 

GERT KLEIN  

 
Na eerdere bijeenkomsten over de naamgeving van Flevopoort, was er begin maart een meeting dat in 
het teken  stond van het onderwerp naamgeving voor het bedrijventerrein  Flevopoort en de mogelijkheid 
deze te vernieuwen. 
 
De reeds ingediende naam “Wings Business Park” is door de naamgevingscommissie beoordeeld. Daarbij 
is de naam Wings Business Park niet als positief ontvangen echter heeft men wel aangegeven open te 
staan voor een nieuwe naam voor het bedrijventerrein. In de meeting van maart 2017 heeft dhr. Klooster 
van de gemeente Lelystad een toelichting gegeven op bovenstaand besluit. Daarbij aan de ondernemers 
uitleg gegeven dat een nieuwe naam niet (volledig) afhankelijk dient te zijn van de komst van Airport 
Lelystad. Door de ligging t.o.v. Airport Lelystad en kan dit verwarring die dit met zich mee brengen voor 
de bezoekers.  
 
Tijdens deze meeting is met elkaar gesproken over mogelijke alternatieven en wensen. Afgesproken is dat 
de ondernemers onderling met elkaar  in gesprek gaan en terugkomen met een 2 tot 3 tal nieuwe opties 
voor een nieuwe naam voor het bedrijventerrein Flevopoort. Deze opties zijn vervolgens centraal 
aangeleverd aan Gert Klein om zodoende 1 verzamelpunt te organiseren. 
 
Op 24 maart 2017 troffen de ondernemers en de afvaardigingen van de gemeente, 
naamgevingscommissie en BKL elkaar weer bij Vlint met als doel om uit de 2-3 opties een keuze te maken 
voor een nieuwe naam voor het bedrijventerrein. Deze naam zal dan worden ingediend bij de 
naamgevingscommissie. 
 
Kijkende naar de doorlooptijd van indienen tot daadwerkelijke aanpassing van de naam van het 
bedrijventerrein dient ongeveer 6 maanden te worden aangehouden. Doelstelling is in ieder geval voor 
het einde van 2017 een nieuwe naam voor het bedrijventerrein te hebben gerealiseerd! 
 
Tijdens het overleg kwamen tevens de onderwerpen bereikbaarheid, wegbewijzering, veiligheid voor 
fietsers en de ontwikkeling van Flevopoort aan de orde. 
 
Inmiddels heeft de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte heeft in de laatste vergadering ons verzoek 
besproken. Zij staan positief t.o.v. ons verzoek. 
 
Gemeente Lelystad is nu bezig met het in kaart brengen van de (financiële) consequenties. Een belangrijk 
onderdeel is de bewegwijzering. Hier zijn verschillende partijen bij betrokken NBd (Nationale 
Bewegwijzeringsdienst), Provincie Flevoland , gemeente Lelystad en particuliere uitvoeringsdiensten. Het 
inzichtelijk en beschikbaar krijgen van de informatie en consequenties met zoveel partijen vraagt enige 
tijd. 
Zodra alle info beschikbaar is legt de gemeente het verzoek ter besluitvorming voor aan het college. 
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BKL Trofee en Award  
HANS BLOM 

 
De Commissie BKL Trofee kent, mede op basis van een raadgevende stem van de leden van de BKL, de 
BKL Trofee toe aan een ondernemer en nomineert een drietal ondernemingen voor de door de leden toe 
te kennen BKL Award. Daartoe is de commissie ook in 2016 weer een aantal keren bij elkaar gekomen.  
De commissie bestaat thans uit Hans Blom (voorzitter), Arnoud Booij en Rinkje Tromp.  

Geschillencommissie 
Ook dit jaar heeft de geschillencommissie geen conflicten voorgelegd gekregen. De leden zijn Theo 
Afman, Bart Jan Binnerts (Hak & Rein Vos) en Dirk van Oostveen (Rotaform). 

Werkgroep Maakindustrie 
Dit jaar is de Werkgroep Maakindustrie opgericht bestaande uit Albert Breukink (Artiplast), Chris Heynen 
(Heynen Systems), Suzanne Berghuis (Uxem), Marco Weernink (Werkcon). Irene Medema (directeur BKL) is 
hier samen met Chris Heynen de trekker van.  
De werkgroep is het afgelopen jaar 6 keer bijeen geweest. Iedere meeting was bij 1 van de werkgroep 
leden.  De meeting startte met een rondleiding door het bedrijf waarna inhoudelijk kennis werd gedeeld. 
Het komende jaar wil de werkgroep kennis en ervaring blijven delen. Het is een hechte groep waarin veel 
inside kennis wordt uitgewisseld.  
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Externe uitnodigingen 
Aan externe uitnodigingen tracht de BKL zo veel mogelijk gehoor te geven. Steeds kijken we wie er 
namens de BKL aanwezig kan zijn. Zo was BKL vertegenwoordigd tijdens de opening van Illy, opening 
nieuwe locatie AH Voorhof, Jubileum GSF Glasgroep 25 jaar, benoeming van de nieuwe burgemeester, 
Oliebollen overleg met de andere Flevolandse bedrijfskringen, opening van het nieuwe gedeelte van 
Batavia Stad, het 20-jarige jubileum van MAC³PARK, Flevopenningengala, Event BurgerSupport MTH 
Rabobank Loko it, Ondernemersplein startersbeurs, Aspergediner van Lelystadse Uitdaging, Oltimerdag. 
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BIJEENKOMSTEN VOOR LEDEN VAN DE BKL 
BKL staat voor business-to-business, waarbij het doel is dat leden meer zakelijk profijt van het 
lidmaatschap kunnen hebben. Deze focus leidt tot succesvolle bedrijfsbezoeken en Meeting Points met 
inhoud. Door vooral de focus te leggen op netwerken en elkaar (leren) kennen binnen zakelijk Lelystad, 
weet je wat iedere ondernemer doet en kun je zaken met elkaar doen en weten bedrijven elkaar te 
vinden.  
Het komende jaar staat een groot aantal activiteiten en evenementen op de planning. 

BKL Meeting Point 
Tijdens het BKL Meeting Point ligt de nadruk op zakelijk netwerken, binding met elkaar en elkaar als 
ondernemer (leren) kennen.  
Het BKL Meeting Point is maandelijks op de 3e donderdag van de maand en vindt plaats op wisselende 
locaties van BKL leden. Dit jaar waren de meeting points alleen op een locatie bij een BKL Lid. In een 
aantal gevallen organiseerden we voorafgaand aan Meeting Point een bedrijfsbezoek of een 
kennissessie. We bezochten Aanhangwagenbedrijf Van de Burgwal, Albert Heijn Voorhof, Bouwbedrijf 
Noordersluis, Stadhuis, MAC3, Vuurwerkland, Extreme Media, Kart Centrum Lelystad en het Golf Event 
Center.  
Tijdens iedere Meeting Point worden enkele pitches gehouden. Nieuwe leden krijgen de kans zichzelf en 
hun bedrijf onder de aandacht te brengen bij de leden. Dat geldt ook voor degene die een drankje 
aanbiedt en de gastheer krijgt eveneens de gelegenheid iets te vertellen over zijn horecagelegenheid of 
bedrijf. 
De opkomst bij alle Meeting Points was hoog en er is veel nieuwe aanwas van bezoekers. Irene Medema, 
de bestuursleden, de leden van het panel leggen actief verbindingen tussen leden met mogelijk parallelle 
belangen.  

 

BKL Kart Event 
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Bedrijfsbezoeken  

Regelmatig staat  een bedrijfsbezoek op de BKL kalender, waarbij de gastheer naast het verzorgen van 
een presentatie over het bedrijf tevens de gelegenheid biedt tot een rondleiding en een gezellig drankje 
na afloop. De bedrijfsbezoeken worden zowel op initiatief van de BKL als op initiatief van de leden zelf 
georganiseerd.  
Bedrijven die in het afgelopen jaar bezocht zijn: AIS, Omroep Flevoland, Cloudcarrier en KFC.  
Voorts in combinatie met Meeting Point zoals eerder genoemd: Aanhangwagenbedrijf Van de Burgwal, 
Bouwbedrijf Noordersluis, Stadhuis, MAC3, Vuurwerkland, Extreme Media, Kart Centrum Lelystad en het 
Golf Event Center.  

City Marketing kwartaalbijeenkomsten 
Als partner van City Marketing Lelystad nodigt de BKL ieder kwartaal zijn leden uit voor de City 
Marketing Live bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten, die op wisselende locaties worden georganiseerd, 
bieden een terugblik op en inzage in de te organiseren activiteiten van CML. De bijeenkomsten zijn alle 
door de directeur en voorzitter bezocht en mede door een aantal bestuursleden.  

Miljoenennota  
Op 22 september werd in samenwerking met MTH accountants en adviseurs Lelystad onze traditionele 
Miljoenennotabijeenkomst georganiseerd. Het is onze gewoonte deze bijeenkomst helemaal in het 
perspectief van het ondernemersbelang te plaatsen: wat betekent de miljoenennota precies voor de 
individuele ondernemers, helpen die maatregelen ons, wat geven we de werkgeversvertegenwoordigers 
in Den Haag mee, etc.  
Mr. Otto Brands - partner en fiscaal adviseur bij MTH accountants en adviseurs Lelystad en voorzitter van 
het fiscaal vaktechnisch bureau voor alle vestigingen van MTH accountants en adviseurs Lelystad– gaf zijn 
visie op de nota. Keynote spreker was prof. dr. Arnout Boot. Hij nam ons in een boeiend betoog mee over 
de mondiale Europese en nationale economische ontwikkelingen en wist die te betrekken op Flevoland en 
Lelystad. De Miljoenennota werd dit jaar georganiseerd bij Giant. De bijeenkomst werd goed bezocht, 
was informatief en bood volop de ruimte voor vragen en discussie. Voorzitter Andries Greiner leidde de 
bijeenkomst. 

 
 



 

BKL Jaarplan en jaarverslag 2016-2017-2018 Pagina 17 

Themabijeenkomsten (kennissessies) 
Om zaken te kunnen doen is het van belang duidelijkheid te geven over je dienst of product. Hiervoor 
faciliteren we workshops van leden die voor een geïnteresseerd publiek hun product of dienst willen 
presenteren. De insteek is altijd: kennis delen! 
Voor het bevorderen van deze kennisuitwisseling wordt ook het komende jaar een aantal 
themabijeenkomsten georganiseerd. Leden kunnen input leveren om interessante andere onderwerpen op 
de agenda te zetten.  
Dit jaar zijn er verschillende themabijeenkomsten georganiseerd:  

Lezing over Inkoop met Leo Stoelinga 
Aan de hand van deze lezing wordt aangetoond welke voordelen bedrijven kunnen ondervinden van een 
professionele inkoopfunctie. Er wordt aandacht besteed aan directe kostenbesparingen, risicomijdend 
inkopen en actuele thema's als contractmanagement en circulair inkopen. 

Voorlichting BKL Zonnecollectief 2017 
Deze kennissessie ging over: Hoe werkt het collectief, wat erbij komt kijken en wat de ervaringen 
zijn? Hoe is de financiering geregeld? En hoe kun je deelnemen? 

Bereikbaarheid van je bedrijf door Cloudcarrier 
Michael Linszen, eigenaar van Cloudcarrier, heeft aan de hand van praktijkvoorbeelden laten zien hoe je 
als organisatie wel en niet om kunt gaan met je voicemails, wachtrijen en telefoonbezetting. De 
kennissessie speelde in op bedrijven die een telefooncentrale hebben als ZZP’ers met alleen een 06 
nummer. Michael heeft de aanwezigen met een andere visie naar de huidige bereikbaarheid van hun 
organisatie laten kijken.  

Kennissessie over TWI door Rene van Amersfoort 
Je personeel of uitzendkrachten in minder dan 80% van de tijd die je nu nodig hebt trainen zodat ze hun 
werk daarna perfect uitvoeren..."  
Dát is wat de methode TWI in de praktijk doet! René van Amersfoort (vABC) en Remco Rijssenbrij (Johma) 
vertellen graag over de manier waarop deze methode in verschillende branches is toe te passen. 
Successen, valkuilen, inzichten... Ze zullen niet schromen om op een open en enthousiaste manier alle kanten 
van de TWI methode te belichten. 

Kennissessie over financiële keuzes door Ab Flipse 
Deze kennissessie ging over het maken van de juiste keuzes op financieel gebied. Op micro- en macro-
economisch niveau werden onderwerpen besproken als: 

• Euro: Is de eurozone nog te redden? 
• Rente: Kunstmatige rente en stijgende inflatie, wat gaat de echte rente doen? 
• Beleggen: Sparen of nog meer risico? 
• 15 maart: Zwevende kiezers of zwalkende politici? 

Naast Ab Flipse was ook Edin Mujagic aanwezig (macro-econoom, publicist, spreker en schrijver van o.a. 
de boeken ‘Geldmoord’ en ‘Boeiend en Geboeid’). Hij nam iedereen mee in zijn contraire visie op o.a. het 
beleid van de ECB. 

Meet & Greet Comakership Windesheim  
Als bedrijf loop je regelmatig tegen vraagstukken aan die je wilt oplossen of die je beter wilt 
onderzoeken. Misschien is de juiste kennis niet in huis of heb je er simpelweg geen tijd voor. De studenten 
van Windesheim bijten zich graag vast in jouw opdrachten en/of projecten. Tijdens de Meet & Greet op 
30 maart hebben we de allerlaatste theoretische kennis en inventieve ideeën van studenten te horen 
gekregen om te bepalen of een Comakership iets voor de BKL ondernemers kan zijn.  
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ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN VOOR LEDEN VAN DE BKL 

BKL Kart Event 
Meteen na de zomer is het BKL kart event gehouden. Een mooie combinatie van gezelligheid, het elkaar 
beter leren kennen en presteren met elkaar. Door samen in een team te racen en de competitie aan te 
gaan leren leden elkaar op een andere manier kennen en weten leden met elkaar te ‘teamen’. Naast de 
wedstrijd is er meer dan genoeg gelegenheid om te netwerken en kennis te delen.  

BKL Galafeest 
Ook dit jaar is het BKL Gala goed bezocht en positief ontvangen door de leden. Het BKL Gala staat in 
een grootse traditie, is het topevenement van het Lelystadse bedrijfsleven en mag zich nog steeds het 
grootste gala van Flevoland noemen.  
Veel dank gaat uit naar alle sponsoren. Ook verdient Peter Rijsenbrij Producties een groot compliment 
voor het welslagen van dit zo succesvolle evenement.  
Het officiële gedeelte in de Scarletzaal werd gepresenteerd door directeur Irene Medema. Voorzitter 
Andries Greiner hield de nieuwjaarstoespraak en overhandigde de BKL Trofee aan het winnende bedrijf: 
Loading Systems. De Eetalage won de  ledenprijs: de BKL Award.  
Het volgende jaarlijkse BKL gala staat op 13 januari 2018 gepland. Het gala wordt net als alle 
voorgaande jaren stellig weer een onvergetelijk feest voor ondernemers. 
 

 
BKL Gala 

Flevopenningengala 
Ongeveer 500 Flevolandse ondernemers en bestuurders waren vrijdagavond 19 mei getuige van, dat 
Loading Systems uit Lelystad heeft gestreden voor de felbegeerde Flevopenning voor Toponderneming 
2016. KFC won de Partcipatiepenning voor zijn personeelsbeleid, waarbij ook mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt goede kansen krijgen. Dit jaar was Balk Shipping op Urk het podium voor de 
Flevopenningen. De Flevopenningen werden uitgereikt door gedeputeerde Economie Jan-Nico Appelman 
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van de provincie Flevoland en wethouder Froukje de Jonge van Almere. Namens de BKL waren voorzitter 
Andries Greiner, directeur Irene Medema en bestuursleden Edwin Visser en Hans Blom aanwezig.  

Ontbijt voor de Captains of Industry  
Ieder najaar wordt het Captains Ontbijt georganiseerd, bedoeld voor de directie van de grotere BKL 
lidbedrijven. Elk jaar willen wij graag ondernemer aan het woord hebben. Tijdens dit ontbijt, dat 
plaatsvond op Bataviawerf, nam rasondernemer Arko van Brakel ons mee in zijn visie ondernemerschap.  
Volgens Arko zijn ondernemerschap, een ondernemende manier van denken en werken juist nu 
noodzakelijk. De wereld om ons heen verandert immers sneller dan ooit van een MEconomy in een 
WEconomy. Welke keuzes maken succesvolle leiders in de WEconomy? Hoe wordt een ondernemer een 
game-changer? Wat is het antwoord op de exponentiële vraagstukken in onze wereld? Hoe maak je 
snelheid door vertrouwen te geven? Hoe blijf je vitaal in de ratrace? Wat zijn de businessmodellen van 
morgen waar je vandaag al mee aan de slag kunt? Op deze en andere innovatie- en 
ondernemersvraagstukken gaf Arko van Brakel antwoord. 

BKL Golf Event 
Dit jaar is door een projectteam, bestaande uit Joyce Oostweegel, Peter Moes, Lars Louman en Irene 
Medema, de BKL Golf Cup weer georganiseerd.  
Op 15 juni vond deze plaats. Tijdens de BKL Golf Cup kunnen BKL leden (en hun eventuele introducé) die 
in het bezit zijn van een golfvaardigheidsbewijs (GVB) meedoen aan de Golf Cup. Leden die wel eens 
een balletje willen slaan, maar niet in het bezit zijn van een GVB, kunnen zich aanmelden voor de Golf 
Clinic. 
Heerlijk een balletje slaan en netwerken. Enkele BKL-leden hebben mooie prijzen ter beschikking gesteld.  
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Vaste programma onderdelen 
Naast de bedrijfsbezoeken, netwerkbijeenkomsten en andere ‘vaste’ programmaonderdelen zijn de 
volgende activiteiten voortgezet: 

1. Ledenpanel 
Het ledenpanel komt om de 8 weken bijeen en wordt voorgezeten door Irene Medema. Het 
ledenpanel bestaat op dit moment uit: Linda van Kemenade, Neeske Abrahamse (later vervangen 
door Tessa Diependaal), Thierry de Jager (later opgevolgd door Christian Snoek), Joyce 
Oostweegel en Peter Moes. Onderwerpen die aan de orde kwamen, zijn: ledenwerving en -
binding met de BKL. 
Het ledenpanel dient als klankbordgroep voor de directeur. Aan het einde van het jaar zal (een 
deel) van de zittende leden het stokje overdragen aan andere BKL leden. 

2. Beursvloer 
Verschillende BKL leden hebben deelgenomen aan de Beursvloer die Welzijn Lelystad 
organiseert, waarbij ondernemingen aan maatschappelijke doelen worden gekoppeld. Dit jaar 
was de beursvloer gekoppeld aan de Lelystadse Uitdaging.  

3. BKL Adviseurs 
Enkele ervaren ondernemers hebben zich beschikbaar gesteld om BKL-leden die worstelen met 
vraagstukken op het gebied van continuïteit, financiering, personeel, enz. een luisterend oor te 
bieden en zo mogelijk van advies te dienen. Via het bureau kunt u contact met een van hen 
leggen. 

4. Kosteloos spreekuur 
Begin 2013 is gestart met het kosteloos spreekuur. Op dit “spreekuur” kunt u kosteloos uw 
vraag voorleggen aan een notaris, advocaat of accountant. Spreekuur staat tussen 
aanhalingstekens: u kunt via de directeur op elk moment een afspraak met een adviseur 
maken.  
We hebben daarvoor de medewerking verkregen van Meeuwsen & Ten Hoopen (accountants), 
Okkerse & Schop (advocaten), Hak & Rein Vos (juridisch adviseurs en notarissen), Smart Tenders 
(aanbestedingen), Het Vergunningenhuis (advies), Burger Support (werving en selectie), Bennema 
Consultancy (zwaar weer management), Klaassen, Moolenbeek & Partners (bedrijfskundig en 
bancair advies), Manetti (IT advies). 
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OVERIGE INFORMATIE 

Ondernemersplein 
In het stadhuis is – met een eigen ingang – het Ondernemersplein gevestigd. Ondernemers kunnen er 
terecht voor alle vragen met betrekking tot wet- en regelgeving. De BKL is een van de dragende 
partners. Het afgelopen jaar was Irene Medema als directeur BKL spreker tijdens een van de 
bijeenkomsten. 
 
Lelypas 
De BKL steunt de introductie van de Lelypas, een loyaltykaart waarmee de klantentrouw van Lelystadse 
consumenten wordt beloond. 
 
MKB Doorstart 
Ondernemers die tegen financiële problemen aanlopen, maar een in de kern gezond bedrijf hebben, 
kunnen door MKB Doorstart daadwerkelijk geholpen worden. De BKL verwijst door naar MKB Doorstart.  


