
UPDATE

Lieve BKO-ers,
 

“Elk nieuwjaar wensen we elkaar oprecht geluk en gezondheid toe. Maar 
hoe het nieuwe jaar zich ontvouwt, is altijd weer afwachten.” Zo begon ik 
mijn toespraak tijdens onze nieuwjaarsreceptie.

Wie had kunnen denken dat wij zo’n bijzonder jaar zouden beleven?



Wie had kunnen denken dat wij zo’n 
bijzonder jaar zouden beleven?

2020 blijft voor altijd verbonden aan het coronavirus dat veel mensenlevens eist en het zorgsysteem in 

Nederland compleet op z’n kop zet. De sociale en economische gevolgen zijn enorm. Van een intelligente 

lockdown in het voorjaar naar eigen verantwoordelijkheid in de zomer naar een gedeeltelijke lockdown in 

het najaar. Premier Rutte was deze week duidelijk. “Het is aan ons. Het is aan ons allemaal. Wees niet die 

eigenwijze persoon die de randjes van de regels opzoekt. Wees die realistische Nederlander die opstaat en 

zijn verantwoordelijkheid neemt als het er op aankomt. En dat is nu.” 

In april hebben wij een aantal ondernemers gevraagd hoe het met hen gaat en met hun bedrijven. Het zijn 

geen makkelijke tijden. Voor sommige is de omzet volledige verdwenen. Anderen hebben door ingrepen 

het bedrijf draaiende gehouden. Veelvuldig werd aangegeven dat de beperkingen ook leiden tot nieuwe 

inzichten. In mijn praktijk heb ik de eerste periode veel afstand gehouden van mensen.  Weken voerde 

ik besprekingen via beeldbellen en ook het passeren via beeldbellen behoorde tot de mogelijkheden. 

Een ernstig zieke kan geen contactrisico lopen. Wij hebben onze weg gevonden. Ik voel mij dan ook erg 

bevoorrecht.

Voor 2020 koos het bestuur het jaarthema Van Dichtbij. Wij hadden toen nog niet van 1,5 meter afstand 

gehoord. Met het thema “Van Dichtbij” wilden wij de ondernemers aanmoedigen zich te verdiepen in de nabije 

omgeving. De plannen voor activiteiten liggen helaas nog op de plank. Nou ja, wat in het vat zit….. Gelukkig 

kunnen deze plannen ook in een volgend jaar worden uitgevoerd. Ik hoop u snel weer te ontmoeten. Wie 

weet behoort een nieuwjaarsbijeenkomst tot de mogelijkheden. Wij hebben in ieder geval ideeën. Mocht het 

live niet lukken dan zullen we nadenken over een alternatief.

Ik weet niet hoe u dat ziet, maar ik heb best wel behoefte aan een beetje spontaniteit en menselijk contact. 

Hoe houden we de boel een beetje levend. Door als ondernemers wat losser met elkaar om te gaan. 

Ik hoop dan ook van ganser harte dat de afstand minder mag worden. In de tussentijd wil ik u vragen om als 

BKO-ers om te zien naar elkaar. Een luisterend oor maakt de onzekerheid een beetje dragelijker. 

Van Dichtbij is eigenlijk actueler dan ooit!

Alle goeds en gezondheid wenst jullie,

Carola van der Laan



Dames en heren,
 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik mij voor te stellen 

aan u, de ondernemers van Oldebroek. Voor ik burgemeester 

werd was ik actief in de gemeentelijke politiek, als raadslid 

en wethouder. Maar ook was ik ondernemer, op heel veel 

verschillende vlakken. Het ondernemerschap brengt kennis 

en kunde met zich mee die ik nu, als burgemeester, goed kan 

gebruiken.

 

In oktober vorig jaar ben ik beëdigd als burgemeester van de 

gemeente Oldebroek. Een grote eer! Begin dit jaar ben ik samen 

met mijn man Rolf vanuit Leek, provincie Groningen, verhuisd naar 

’t Loo. We keken, na een periode van verblijven in bed&breakfast 

en heen en weer rijden erg uit naar de verhuizing. Uiteindelijk viel 

deze samen met het begin van de corona-periode. Erg hectisch. 

Gelukkig is het allemaal goed gekomen. Samen met onze pup 

Max genieten we nu van onze nieuwe stek.

 

Rolf en ik hebben twee volwassen zonen. Zij wonen in Den Haag en Groningen, maar komen gelukkig ook 

nog regelmatig even op bezoek. Ook gaan we, als de situatie er naar is, graag samen op vakantie. Al was dat 

de laatste tijd vaker gewoon een weekendje weg. Zelf houden Rolf en ik erg van kamperen. We genieten dan 

van ons mooie Nederland maar gaan ook graag naar, bijvoorbeeld, Frankrijk. Deze afgelopen zomer zijn we 

thuis gebleven om bezoekjes af te leggen en onze nieuwe woonomgeving verder te ontdekken. Niets mis 

mee, want het is hier prachtig!

 

Ondernemers draag ik een warm hart toe. In Oldebroek zie ik veel gedreven ondernemers, echte aanpakkers. 

Ik vind dat mooi om te zien. Natuurlijk koop ik graag lokaal, om ook op die manier de ondernemers te 

ondersteunen. Tot de corona-tijd aanbrak gingen we als college wekelijks op bezoek bij lokale ondernemers. 

We maakten kennis, hoorden over ontwikkelingen, toekomstplannen en soms ook over mogelijke 

verbeterpunten voor ons als gemeente. Hele waardevolle momenten. Ik hoop dat we dat op termijn weer op 

kunnen gaan pakken.

 

Een aantal van u heb ik in de afgelopen maanden al ontmoet. En voor wie dat niet geldt hoop ik zeker dat dat 

binnenkort gebeurt.

 

Tot die tijd wens ik u goede zaken en ook privé alle goeds!

 

Tanja Haseloop-Amsing

burgemeester     

Lees de verhalen van BKO Leden op de volgende pagina’s.



Bart van der Steege van uitzendorganisatie Axxent

Personeelsinzet en Corona.

In een  vorige nieuwsbrief hebben we verteld over het initiatief van de BKO om onderling personeel uit te 

wisselen. Dit wanneer ten gevolge van de corona-perikelen een situatie ontstaat dat personeelsleden niet aan 

het werk kunnen blijven, of dat er misschien juist behoefte ontstaat om extra personeel in te zetten. Axxent 

is destijds gevraagd om dit initiatief te coördineren. Daar hebben ze adequaat vorm aan gegeven. Zie ook de 

uitwerking van dit initiatief in onderstaande linkjes.

https://www.axxent.nl/bedrijvenkring-oldebroek 

https://www.axxent.nl/initiatief-coronavirus

Eén bedrijf heeft daar tot nu toe op gereageerd en op die manier konden we onderling wat voor elkaar 

betekenen. Nu de beperkende maatregelen blijven voortduren willen we de mogelijkheden van uitwisseling 

van personeel nogmaals onder de aandacht brengen. Dus wanneer u tijdelijk personeel niet kunt plaatsen, 

maar het dienstverband niet wil verbreken, kijk dan wat de mogelijkheden zijn om ze tijdelijk bij een ander 

bedrijf onder te brengen.

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bertjan Bos 06-31697733 of Bart van der 

Steege 06-10947440 of per mail: wezep@axxent.nl.

Ferdie van Olst van reclamestudio van Olst 
(interview door Haike Nillesen van STAPKRACHT)

Ferdie van Olst heeft sinds 1997 samen met zijn vrouw Dineke het bedrijf Reclamestudio van Olst in Elburg. 

Dineke doet de administratie en ze hebben 1 vaste medewerker en een stagiaire in dienst. Met dit team 

kunnen ze de diverse, onvoorspelbare orders aan. Klanten willen snel en op korte termijn worden bediend: 

“We lopen dan allemaal een paar passen harder om het op tijd klaar te krijgen”.

Tijdens het telefonisch interview geeft Ferdie aan dat het hen, ondanks corona, goed gaat. Fysiek zijn er geen 

problemen, ook niet in hun directe privé-kring. Zakelijk gezien hadden ze in maart en april een teruggang in 

opdrachten, maar inmiddels is dat weer goed aangetrokken en zitten ze weer op het niveau van afgelopen 

jaar.

Dit typeert het bedrijf en de personen die er werken: niet bij de pakken neerzitten, maar zoeken naar kansen. 

In verband met corona hebben ze talloze instructiestickers verkocht. Daarnaast hebben ze in diverse 

gebouwen looproutes aangelegd met stickers en pijlen. Geen core-business, maar het komt op hun pad en 

dan gaan ze ervoor!

- vervolg op volgende pagina -

Lees meer verhalen van BKO Leden op de volgende pagina.
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Dit is ook wat Ferdie wil meegeven aan andere bedrijven van de BKO. Hij realiseert zich dat elke branche 

nu met andere uitdagingen zit. “Stap uit je comfortzone, kijk breder en durf nieuwe wegen in te slaan. Blijf 

positief!”.

Ook in de vrijetijdbesteding zien we deze positieve houding terug. Voetbal en de tenniscompetitie liggen 

stil. Om die reden heeft Ferdie nu weer meer tijd voor vissen. En wist u dat hij in een coverband speelt als 

drummer? Ze spelen jaren 70-80-90 muziek en treden regelmatig op. Helaas gaat dit momenteel niet door, 

maar samen met zijn bandleden zoekt Ferdie naar mogelijkheden om toch te kunnen repeteren.

 

Arnoud van Guilik van Slagerij van Guilik 

We spraken met Arnoud van Guilik, één van de twee zoons van Jack binnen het bedrijf.

Met de gezondheid van de mensen binnen het bedrijf is het goed gesteld daarbij is Arnoud sinds kort de 

trotse vader van zijn eerste kind, een dochter, het tweede kleinkind van opa Jack!

Gevraagd naar de invloed van de coronacrisis op het bedrijf vertelt Arnoud dat de omzet van de catering de 

afgelopen zomer op 25 % zat van de omzet vorig jaar in dezelfde periode. De omzet in catering is daarna terug 

gelopen tot bijna nul op dit moment. Ook de aanvragen voor de kerstborrels en wat daarbij hoort blijven uit.

Arnoud vertelt dat ze in februari een slagerij-vestiging zijn begonnen in de Boni in Hattem. Doordat dat 

vanaf het begin goed liep konden ze wat schuiven met het personeel. Verder zijn er binnen het bedrijf 

nieuwe initiatieven ontwikkeld onder andere in het aanbieden van maaltijden welke in de vestigingen van de 

slagerijen in Hattem en Zwolle worden aangeboden. Bij bestelling van grotere hoeveelheden worden deze 

ook bezorgd bij de klanten. Verder wordt er meer ingezet op het leveren van kerstpakketten waaronder 

mooie aanbiedingen van vleespakketten. Voor bedrijven kan dit een goed alternatief zijn wanneer de 

traditionele kerstborrels niet kunnen doorgaan.

Deze ontwikkelingen ziet Arnoud ook wel als een positieve kant in de coronatijd. De activiteiten worden zo 

verbreed door meer te denken in creatieve oplossingen.

Dat is ook de boodschap die hij wil meegeven aan collega ondernemers/BKO-leden; 

sta niet alleen maar stil bij wat  nu onmogelijk is; kijk vooral of bedenk wat  wél mogelijk is…..

- vervolg Reclamestudio van Olst -

Lees meer verhalen van BKO Leden op de volgende pagina.



Alaine Kruithof van Buitenplaats Natuurlijk Goed.

We spreken met Alaine Kruithof van Buitenplaats Natuurlijk Goed.

Alaine exploiteert een deel van de prachtig verbouwde boerderij aan de Winterdijk te Oosterwolde als 

vergaderlocatie en luxe Bed & Breakfast. De gezondheid van haar en haar man Gerrit is goed. Ze vertelt: 

“Vanaf het begin van de Corona zijn we zakelijk gezien in een heftige periode beland. En ook privé gebeurde 

er veel vanwege het overlijden van een geliefd familielid. 

Vanaf 16 maart jl. heeft ons bedrijf 10 weken op slot gezeten. Notabene in de drukste periode van het jaar 

geen enkele gast/klant meer mogen ontvangen vanwege de Corona maatregelen. 

Toen de deur weer open mocht op 1 juni bleef het erg stil, het advies was nl. nog steeds, blijf zoveel mogelijk 

thuis. Vanaf eind juni tot heden ben ik gelukkig weer aan de slag en met name de maanden juli en augustus 

brachten een enorme piek in de B&B omdat Nederland op vakantie ging in Nederland en kleinschalige 

locaties buiten de randstad populair waren. Een prachtige zomer dus met veel leuke en bijzondere 

ontmoetingen.

Vanaf half augustus kwamen er ook weer meer reserveringen voor zakelijke bijeenkomsten. Weliswaar is de 

capaciteit van de ruimte gehalveerd (nu nog max. 20 p.) om te kunnen voldoen aan de 1,5 m. richtlijnen.

Ik merk dat er binnen bedrijven erg veel behoefte is aan strategiesessies om de koers te bepalen in deze 

bijzondere tijd, maar ook om elkaar na maanden thuiswerken, weer even te ontmoeten.

Op 14 oktober ging er, door nieuwe beperkingen, weer een nieuwe fase in. Dat had direct tot gevolg dat er 

weer bijeenkomsten en vergaderingen geannuleerd zijn ondanks het feit dat we open mogen blijven in deze 

gedeeltelijke lock down.

We hebben veel maatregelen genomen voor een veilig verblijf en voordat de gast/klant hier binnen stapt 

heeft deze per mail al een heel protocol ontvangen met de do’s en dont’s. Het is allemaal  arbeidsintensiever, 

maar veiligheid boven alles.”

Hoewel dit jaar in financieel opzicht niet zo zal worden als het vorige jaar ziet Alaine in het algemeen ook  

positieve ontwikkelingen:

“We ontzorgen de gast die al maanden thuiswerkt en hier even lekker tot rust kan komen” 

Verder  merkt ze bij de gasten dat er meer bewustwording ontstaat over de waarde van de natuur en de 

onthaasting op het platteland!

En: “Alleen samen ” is nu wel heel belangrijk met al die gedragsregels en social distancing

Woorden die verder in haar opkomen zijn: 

Volhouden, veerkracht en je gezond verstand gebruiken. 

Tijd hebben om te genieten van de mooie omgeving waarin wij wonen draagt hier voor haar persoonlijk ook 

aan bij.”

Tip: Een filmtip  ‘A life on our planet’ van David Attenborough . Indrukwekkende documentaire en een 

bijzondere missie.

Lees meer verhalen van BKO Leden op de volgende pagina.



Haike Nillesen van STAPKRACHT 
(interview door Harry Hollander)

Zij heeft dit bedrijf voor coaching, training, bedrijfsmaatschappelijk werk en interim-management samen met 

haar partner Anco Weijman op ’t Loo Oldebroek. Ze zijn hier 2 jaar geleden komen wonen en hebben hun 

bedrijf aan huis. Ze genieten enorm van de prachtige plek aan de rand van de Veluwe. Privé zijn ze fanatieke 

sporters, maar ze gebruiken het sporten ook in hun werk om mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te 

krijgen. Ze zijn erg blij om zo centraal in Nederland te wonen. Dit heeft hun werkgebied enorm vergroot. Haike 

is sinds kort lid van het bestuur van BKO.

Tijdens de eerste lock down door corona hebben ze het 2 weken financieel lastig gehad. Anco deed een 

project bij een ROC in Friesland dat onmiddellijk werd stil gelegd. Haike mocht geen coachées meer 

ontvangen.  Beide zijn direct in een andere modus gaan staan: wat we deden kan niet meer, maar wat kan 

wel?

Anco heeft een nieuw projectvoorstel gemaakt dat online kon worden uitgevoerd en Haike is haar coachées 

via beeldbellen gaan coachen.

Vanaf juni ontvangen ze wel weer fysiek mensen in hun bedrijf. Ze volgen daarbij de corona-maatregelingen 

die zijn vastgesteld.

Naast bovengenoemde werkzaamheden trainen ze bedrijven en teams op persoonlijke ontwikkeling en 

leiderschap. Deze trainingen hebben in september en oktober coronaproof plaats gevonden, maar de 

verwachting is dat ze de training van november moeten uitstellen naar het voorjaar.

Anco en Haike missen net als ieder ander de evenementen en bijeenkomsten. Ze zien echter ook voordelen: 

doordat het online vergaderen en coachen nu algemeen geaccepteerd is hebben ze veel minder reistijd.

 

“Kijk van een afstand naar de werkzaamheden die je altijd deed. Wat zou je kunnen veranderen? Biedt de huidige 

situatie wellicht nieuwe kansen? En schroom niet om anderen om hulp te vragen. Een buitenstaander ziet wellicht 

weer andere invalshoeken”.  

Dit geven Anco en Haike graag mee aan de leden van BKO en hopen iedereen snel weer te ontmoeten in 

goede gezondheid. 

Lees meer verhalen van BKO Leden op de volgende pagina.



Gerrit Blaauw van Blaauw Bedrijfswagens.

 

Hoe is het met jou/jullie?

Gaat goed, de handel blijft doorgaan en op het moment is er weinig terugval. In de werkplaats is er een kleine 

terugval geweest.

Wat betekent de Corona crisis voor jouw bedrijf?

De Corona betekent dat je bewuster bent met contact en in de gaten houdt dat je gepaste afstand houdt en 

niet veel mensen in bij elkaar laat komen

Zien jullie ook positieve kanten mbt deze crisis en zo ja welke?

Op dit moment niet zo heel veel positieve kanten, wel dat er meer digitaal, op afstand gaat

Welke boodschap heb je voor je collega ondernemers/BKO leden?

Gezond blijven, bewust blijven van de maatregelen en niet bang worden vanwege de situatie. Kansen nemen 

die voorbij komen.

Peter Drost van Drost Instal

 

Hoe is het met jou/jullie?

Goed en gezond, alles loopt redelijk door.

Wat betekent de Corona crisis voor jouw bedrijf?

De Corona betekende in de eerste periode een gat van 10 weken waar het ontzettend rustig was, daarna 

begon alles weer redelijk richting het oude niveau terug te komen. Op dit moment is het weer druk met de 

werkzaamheden.

Zien jullie ook positieve kanten mbt deze crisis en zo ja welke?

Positieve kanten door de Corona is dat de klanten meer gericht komen en serieus op zoek zijn. De 

scoringskans is beduidend hoger. Door bezoekafspraken in te plannen kan je de klant ook veel meer gerichter 

te woord staan.  

Welke boodschap heb je voor je collega ondernemers/BKO leden?

Positief en gezond blijven en blijven investeren, vooruit kijken geeft de beste mogelijkheden om met weinig 

schade door de crisis te komen.  .

Lees meer verhalen van BKO Leden op de volgende pagina.



Nieuw lid: KOK VERHUUR 
Sinds april dit jaar heeft KOK VERHUUR een vestiging aan de Rendementstraat 11 in Hattemerbroek. Al snel daarna 

gaf eigenaar Albert Kok te kennen dat hij graag lid wilde worden van de BKO. In een gesprek in het ruime pand vertelt 

Albert Kok over zichzelf en zijn bedrijf. 

Albert Kok, 54 jaar, woont in Mastenbroek en is zijn carrière begonnen als constructiewerker in Genemuiden. 

In 1996 kocht hij zijn eerste 2 hoogwerkers die hij ook verhuurde. Dat initiatief groeide, náást het 

constructiewerk, uit tot een verhuurbedrijf van allerlei machines voor de bouw, weg- en waterbouw en 

allerlei uit te voeren klussen in en rond huis. Zo verhuurt het bedrijf momenteel 130 hoogwerkers met een 

mogelijke werkhoogte tussen 8 en 43 meter. Het bedrijf telt in totaal 13 medewerkers. Voor de vestiging op 

bedrijventerrein H20 is Alfred Mooiweer verantwoordelijk.

Albert geeft aan dat hij lid is geworden van de BKO om bedrijven en de mensen erachter te leren kennen en 

zo meer deel uit te maken van de gemeenschap in de gemeente Oldebroek. Volgens Albert onderscheid het 

bedrijf zich, doordat het niet héél groot is, dat de klant altijd te woord gestaan wordt door dezelfde mensen. 

Bij eventuele calamiteiten bij de klant kan er door het bedrijf heel snel geschakeld worden. Daarbij zijn er voor 

de klant mogelijkheden voor een huurstop wanneer er sprake is van ziekte of slechte weersomstandigheden 

waardoor machines bij de klant stil komen te staan.  Veel materiaal is opgeslagen op aanhangers zodat de 

klant deze zo kan aanpikken. 

Het complete assortiment in verhuur is te vinden op de website www.kokverhuur.nl.

Lees meer verhalen van BKO Leden op de volgende pagina.
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Nieuw lid: Stickermaster 

Will van de Velden is eigenaar van Stickermaster, een 

full service reclamebureau voor zowel de zakelijke als de 

particuliere markt. Het online assortiment bestaat uit meer 

dan 7500 verschillende producten variërend van diverse 

stickers, houten figuren en letters, speelgoed en decoratie. 

Daarnaast verzorgt Stickermaster alle denkbare reclame-

uitingen, zoals het bestickeren van een wagenpark, muur of 

winkelruit of het produceren en plaatsen van vlaggen, letters 

of naambord. Stickermaster ontzorgt volledig, van ontwerp 

tot realisatie. De dienstverlening vindt plaats op locatie of 

vanuit het prachtige nieuwe pand in Hattemerbroek. 

Kijk voor meer informatie op www.stickermaster.nl.

Cursusavonden

Dit voorjaar hebben we het initiatief bedacht om een tweetal cursusavonden te organiseren met als 

onderwerp: ‘Leiderschap van dichtbij’.

Door de corona-perikelen is het eerst uitgesteld. Binnen de mogelijkheden die er zijn willen we toch proberen 

deze  avonden, ’coronaproof’ in de komende januarimaand te organiseren. Graag horen we van jullie of er 

belangstelling is om op deze manier je ‘skills’ met betrekking tot effectief leiderschap te vergroten.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

• Pro-actief handelen • Doelen stellen • Time management • Feedback en motivatie • Pitchen

De cursus wordt verzorgd door Marco Overdijk van Stoeten & Partners. Voor de leden zijn er geen kosten aan 

verbonden. Willen jullie reageren of je in principe wel of niet komt door op deze link te klikken?

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen we daarna verdere stappen ondernemen wat betreft het 

vastleggen van data en een locatie.

http://www.stickermaster.nl
mailto:info%40bedrijvenkringoldebroek.nl?subject=Cursus%20%27Leiderschap%20van%20dichtbij%27


Terugblik alternatief 
voor BKO-dag.

Eind augustus had het bestuur besloten om de jaarlijkse BKO-dag als 

gevolg van de coronamaatregelen niet door te laten gaan. 

Omdat wij toch graag van ons wilden laten horen hebben wij u persoonlijk 

als bestuur een pakket met lekkernijen van diverse lokale aanbieders 

gebracht. Dit maakte dat we toch even contact konden hebben met 

elkaar. En kennelijk werd dit zeer gewaardeerd concluderen wij uit alle 

positieve reacties.

Helaas lukte het niet om iedereen persoonlijk te spreken. Mocht u om wat 

voor een reden dan ook geen pakket hebben ontvangen, wilt u dit ons 

dan laten weten?

We hopen op betere tijden, zodat we elkaar weer fysiek kunnen 

ontmoeten. In de tussentijd houden we contact!


