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Het was een bijzonder jaar en wat gaat het nieuwe jaar brengen? Waar de ene 
ondernemer tientallen procenten heeft gewonnen, heeft de ander er even zo 

veel verloren. Horeca, recreatie, detailhandel en een deel van de dienstverlening 
heeft verloren. Anderen hebben gewonnen.  De een zag alleen maar bedreigingen 
terwijl de ander juist de kansen wist te verzilveren. Nieuwe businessmodellen 
dienen zich aan.

Online-shopping en de daarbij behorende logistieke afhandeling staat in de 
hoogste versnelling. Digitaal of hybride vergaderen is winst in effectiviteit en 
efficiëntie en levert een bijdrage aan duurzaamheid. Wat zijn de gevolgen daarvan 
voor onze bereikbaarheid en mobiliteit?

Op de industrieterreinen zagen we de parkeerplaatsen vol, bij de dienstverleners 
en overheid de parkeerplaatsen leeg. Jarenlange discussies over thuiswerken 
en parttime werken waren op eens geen discussie meer. Gaan we anders 
naar arbeid kijken? Bedrijfskring Lelystad levert graag het netwerk om met 
elkaar van gedachten te kunnen wisselen over kansen en bedreigingen. BKL 
organiseert kennisbijeenkomsten over actuele onderwerpen en behartigt de 
gemeenschappelijke belangen. Daarnaast willen we graag een platform bieden 
om elkaar te ontmoeten, met elkaar te netwerken om kennis over te dragen en om 
connectie te maken

Het bestuur van de BKL heeft er goede hoop op dat in het aanstaande 
verenigingsjaar weer veel mogelijk is. Laten we er met elkaar een mooi jaar van 
maken.

Dirk Jan Verdoorn
Voorzitter Bedrijfskring Lelystad
5 juni 2021
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Belangenbehartiging1

Het bestuur vervult graag een actieve rol 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 met en ontwikkeling van initiatieven 
met de collega bedrijfskringen 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.
Voor het zichtbaar maken van vacatures 
moeten we veel herkenbaarder zijn 
met initiatieven als 0320werkt en onze 
plaatselijke arbeidsbemiddelaars en 

nieuwe initiatieven. 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.



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?

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

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.

Met het Sportbedrijf Lelystad delen we 
het streven dat Lelystad vitaler moet 
worden. Graag delen we initiatieven om 
ondernemers en medewerkers meer te 
laten bewegen.

Lelystad Airport  
Juist nu moet Lelystad Airport 
open. Wat is er logischer dan op 
een kleinschalig vliegveld, met een 
korte verblijftijd van passagiers, 
vakantievluchten op te starten. Wij 
vragen de informateur en de formateur 

de opening van Lelystad Airport 
voor vakantievluchten in het coalitie 
akkoord op te nemen. 

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.

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 krijgen.  

Floriade 
De Floriade gaat volgend jaar plaats 
vinden. Wij hopen dat ook een aantal 
van onze leden zich daar positief 
kunnen presenteren en dat Lelystad 
kan profiteren van de te verwachten 
bezoekers.

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.

Win 4 All 
Op provinciaal niveau in samenwerking 
met VNO/NCW en de andere 
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Flevolandse bedrijfskringen maken 
we een strategisch plan om de ruimte 

tot ondernemen voor Flevolandse 
bedrijven te optimaliseren.

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. 
BKL leden kunnen aansluiten

Wonen 
De BKL ondersteunt het initiatief om 
meer woningen in Lelystad te bouwen. 
Het is voor werkgevers en werknemers 
essentieel om te kunnen wonen waar je 
werkt.

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.

Maakindustrie 
Specialisten in de Lelystadse 
maakindustrie komen met regelmaat 

samen en bespreken de voor hen 
belangrijke onderwerpen.

Energie 
Wat gaat de komende energietransitie
(in 2050 aardgasvrij) voor onze leden 
betekenen en op welke wijze kunnen 
we hierin gezamenlijk optrekken.

Business Masters  
De BKL wil in het komende jaar ook 
deze opleiding weer onder haar leden 

Kennis2

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. Het afgelopen jaar vonden deze kennissessies via 
videoverbindingen plaats. We onderzoeken deze en andere mogelijkheden voor 
de aankomende periode.



aanbieden. In 7 avonden nemen de 
leden kennis van en ontwikkelen zij 
activiteit in onderwerpen als: marketing, 
financiën, personeelsbeleid en 
teamontwikkeling. 

Inkoop/aanbesteding 
Inkoopsessie in samenwerking met 

de gemeente om succesvol 
aanbesteden te verbeteren.

Thuiswerken 
Houding. Vitaliteit en faciliteiten. 
Preventief adviseren over gebruik 
van de thuiswerkplek en adviezen op 
gebied van houding en vitaliteit.

Netwerk3

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 september nemen we een besluit 
hoe we het BKL gala van 2022 vorm 
geven.

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 zij hun netwerk.

ViZi 
Vrouwen in Zaken inspireren. Dit 
netwerk voor vrouwelijke ondernemers 
maakt onderdeel uit van de BKL en 
organiseert het aanstaande jaar een 
aantal activiteiten. 

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.

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 
graag een platform voor de jonge 
ondernemers zijn en verbindend zijn 
naar de andere leden.
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Bedrijvenmarkt 
In het voorjaar van 2022 willen wij 

weer een bedrijvenmarkt organiseren 
waar bedrijven potentiële stagiaires en 
werknemers kunnen ontmoeten.

Netwerkwandelen 
We zullen een aantal keren per jaar 
een netwerkwandeling organiseren om 
ongedwongen met elkaar kennis te 
maken.

Walking dinner 
Na de zomer willen we met een 

aantal van onze horeca leden, binnen 
de mogelijkheden van dat moment,  
lopend netwerken met tussendoor 
een hapje en drankje op verschillende 
locaties.

Kwartaalborrel 
Ieder kwartaal is er een netwerkborrel 
bij een van de aangesloten BKL leden.

Sportief netwerken 
Voor komend verenigingsjaar hebben
we zowel een kart als een tennis/padel
evenement gepland.

Voor meer informatie kun je terecht op www.bedrijfskring.nl.

Vereniging Bedrijfskring Lelystad
info@bedrijfskring.nl
 
KvK nummer V-40059301
BTW nummer NL003781914B01

Informatie en contact


