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Het aanstaande jaar is een bijzonder jaar voor iedere ondernemer in Lelystad.
Bijna ieder lid van de BKL ondervindt op enige manier schade en omzetverlies
vanwege de gecontroleerde lock down. Lang niet iedereen is in de gelegenheid
om volle bak te ondernemen, produceren, diensten te verlenen. Allemaal hebben
we te maken met grote onzekerheden en veranderende structuren. Kansen en
bedreigingen. Ook het nieuwe verenigingsjaar gaat er anders uitzien dan tot nu toe.
Wel weten we zeker dat we vasthouden aan onze 3 pijlers:
1
2
3
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Belangenbehartiging

Voor het bestuur staat het vast dat we alles willen doen wat mogelijk is om er voor te
zorgen dat onze leden de ruimte hebben, krijgen en nemen om te ondernemen. Met
elkaar willen we op zoek naar nieuwe ruimtes 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, gaat de BKL het gesprek aan met de
plaatselijke, regionale en soms landelijke politiek. Wij voeren structureel gesprekken
met onze leden en leden kunnen het bestuur ten alle tijden 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 is er ook veel meer afstemming en ontwikkeling van
initiatieven met de collega bedrijvenkringen in Flevoland.
Belangenbehartiging voor onze leden is een van onze kerntaken. Op dit moment
voorzien wij de volgende actiepunten:
Arbeidsmarkt
In het post corona tijdperk ligt het nog
meer voor de hand om de inkomende
en uitgaande pendel van werknemers
in balans te brengen. Wanneer volgens

verwachting minder mensen met het
openbaar vervoer gaan reizen en de
filetijden op zullen lopen, moeten we als
werkgevers een aantrekkelijk alternatief
zijn voor de uitgaande pendel.
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Met het Sportbedrijf Lelystad delen we
dat Lelystad meer moet bewegen. Graag
delen we initiatieven om ondernemers
en medewerkers meer te laten bewegen.

Voor het zichtbaar maken van vacatures
moeten we veel herkenbaarder zijn
met initiatieven als 0320werkt en onze
plaatselijke arbeidsbemiddelaars en
nieuwe initiatieven.

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

Inzet van onze leden is hierbij essentieel.
Aanbesteding en duurzaamheid
Overheid, non-profit en bedrijven
besteden regelmatig werk uit buiten
Lelystad. Ook wanneer daar geen
kwalitatieve en/of kostentechnische
argumenten voor zijn. De BKL wil
haar leden en specifiek de non-profit
bedrijven en overheidsinstellingen
uitdagen de inkopen bewust in Lelystad
te doen. BKL leden willen de lokale
economie maximaal versterken.

Vliegveld
Juist nu moet je Lelystad Airport
openen. Wat is er logischer dan op
een kleinschalig vliegveld, met een
korte verblijftijd van passagiers en
vakantievluchten op te starten.
Lelystad Airport brengt veel nieuwe
bedrijven en geeft veel beweging. De
BKL wil haar leden betrekken bij alle
kansen die de doorontwikkeling van het
vliegveld met zich meebrengt.

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 vrije tijds industrie is verbindend en
verbroederend. Onmisbaar voor een
groeiende stad. Onmisbaar om bedrijven
en werknemers te laten wonen en te
werken. Analoog aan businessclubs wil
de BKL vrije tijd en zakendoen meer met
elkaar verbinden.

3

Veiligheid
Zowel Larserpoort, als Noordersluis zijn
in het bezit van het veiligheidscertificaat.
De BKL biedt ook graag ondersteuneng
aan haar leden op de andere
bedrijfsterreinen om het certificaat te
krijgen.
Lelystad Airport moet door
Deze stichting, opgericht door leden
van de BKL, hoopt zich komend jaar op
te heffen, omdat zij het geluid van de
voorstanders voor vakantievluchten van
Lelystad Airport niet meer hoeven laten
horen.

Floriade
De Floriade bevindt zich in een cruciale
fase. De BKL ondersteunt de VBA en
VNO/NCW in initiatieven om de Floriade
verantwoord door te laten gaan.
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.
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Win 4 all
Op dit moment zijn we aan het
brainstormen om het na corona
tijdperk te gebruiken om met de
gemeenschappelijke bedrijvenkringen
initiatieven te ondernemen om de
mogelijkheden van de ruimte in
Flevoland maximaal te benutten.
Energie
Een aantal leden hebben met
elkaar het initiatief genomen om
gemeenschappelijk energie in te
kopen, waardoor deelnemende
bedrijven stevig kunnen besparen op
de energiekosten. In het aanstaande
verenigingsjaar zullen we de BKL leden
vragen of ze aan willen sluiten.

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 in het samenbrengen en stimuleren van leden om deel te nemen aan
kennissessies. Voorlopig vinden deze kennissessies vooral via videoverbindingen
plaats. We onderzoeken ook andere mogelijkheden.
Bedrijfsbezoeken
De BKL wil de bekende
bedrijfsbezoeken een thematisch
karakter geven. Dus niet alleen
vertellen waar je goed in bent, maar

ook wat maakt je bedrijf bijzonder
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 avonden nemen de
leden kennis van en ontwikkelen zij
activiteit in onderwerpen als: marketing,
financiën, personeelsbeleid en
teamontwikkeling.

Maakindustrie
Specialisten in de Lelystadse
maakindustrie komen met regelmaat
samen en bespreken voor hen
belangrijke onderwerpen.
Energie
Wat gaat de komende energietransitie
voor onze leden betekenen en op welke
wijze kunnen we hierin gezamenlijk
optrekken.
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Netwerken

Bedrijfskringleden willen elkaar kennen en onderling zaken doen. De BKL organiseert
netwerkgelegenheden, waarin de leden elkaar informeel ontmoeten en een basis
leggen voor zakelijke contacten.
BKL gala
Per 1 juli nemen we een besluit hoe we
het BKL gala van 2021 vorm gaan geven.

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

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.

Jonge ondernemers
De BKL wil bijeenkomsten organiseren
voor jonge ondernemers met voor hen
herkenbare thema’s.

Woman to woman
Dit netwerk voor vrouwelijke
ondernemers maakt onderdeel uit van
Bedrijfskring Lelystad.
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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

