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Goed ondernemerschap vraagt 
om aandacht voor de omgeving. 
En dat begint natuurlijk bij 
uw eigen, directe omgeving. 
Bedrijfskring Lelystad (BKL) 
biedt alle mogelijkheden voor 
een stevige lokale en regionale 
verankering van uw onderneming. 
Zowel voor het grote bedrijfsleven 
als voor het midden- en 
kleinbedrijf en de zelfstandige 
professional. 

Kennis over en nadere kennismaking met 
uw thuismarkt. Over en van uw collega-
ondernemers. Over en van het lokale en 
regionale onderwijsaanbod. En natuurlijk kennis 
over de gebiedsontwikkelingen, inclusief de 
politieke context. Maar ook met elkaar kennis 
delen in leerzame kennissessies.

Kortom: kennis en kennismaking over en met uw 
directe omgeving. Kennis en kennismaking die 
direct en indirect uw ondernemerschap raken en 
bijdragen aan standvastigheid en ontwikkeling; 
dàt is de verankering die u vindt bij BKL.

Bedrijfskring Lelystad
Verankering op vele fronten

Over de BKL

5



6



Versterking via collectiviteit
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Wij willen voor onze leden een zo 
optimaal mogelijk onder nemers-
klimaat creëren in Lelystad en, 
waar mogelijk, de regio. 

Dat doen we al sinds 1975, toen de klei van 
Nederlands jongste polder nog maar net 
droog was. BKL is dan ook diep geworteld in 
de cultuur en identiteit van de Flevolandse 
provinciehoofdstad.

We leggen verbindingen. We creëren, in en 
door collectiviteit, kansen die individueel niet of 
met veel meer moeite zouden ontstaan. 

Natuurlijk is het collectief versterkend in 
het contact met de overheden. Voor het 
bedrijfs leven relevante beleidsstukken 
worden zo nodig geannoteerd op basis 
van de lokale ondernemersgeluiden. 
BKL is bovendien namens het in Lelystad 
gevestigde bedrijfsleven tweemaandelijks 
de gesprekspartner voor het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente. We agenderen daar onderwerpen 
die onze leden aandragen. En we halen daar 

actief informatie over gebiedsontwikkelingen 
en ondernemersklimaat in de breedste zin. 
Uiteraard kunnen er zo nodig ook individuele 
kwesties worden besproken. Verder is er regel-
matig contact met de besturen van de provincie 
Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland. Via 
deelname aan het VNO-NCW-bestuur zijn er 
tevens lijnen met de rijksoverheid. 

Omdat goed opgeleide mensen cruciaal zijn 
voor het bedrijfsleven, en andersom input 
vanuit het bedrijfsleven cruciaal is voor een 
goed onderwijscurriculum, faciliteren wij 
structurele inhoudelijke dialoog tussen deze 
twee sectoren. BKL heeft warme contacten 
met het MBO College Lelystad, de Hogeschool 
Windesheim Flevoland en andere Flevolandse 
onderwijsinstellingen.

Wij participeren daarnaast in:
•  Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen 

Flevoland (SBBF); 
•  Commissie Regionaal Overleg Luchthaven 

Lelystad; 
• City Marketing Lelystad;
• Toeristisch Platform Lelystad; 
• Lokale Educatieve Agenda; 
• Vrienden van de Voedselbank. 



Verankering en ontwikkeling…  
    op vele fronten

BKL Meeting Point
Soms draait het niet om wat je kent, maar om 
wie je kent. En soms levert informeel contact net 
die informatie of kennismaking op die anders 
niet tot stand gekomen zou zijn en juist zo nuttig 
blijkt te zijn. Ons maandelijkse, goed bezochte en 
gezellige Meeting Point biedt onze leden en hun 
introducés de mogelijkheid om ongedwongen te 
netwerken en de vinger aan de pols te houden bij 
wat er in het lokale bedrijfsleven speelt. Steeds is 
een ander BKL-lid gastvrouw/-heer.

Themabijeenkomsten en bedrijfsbezoeken
Ook wat inhoudelijke bedrijfsinformatie 
betreft, blijft u via BKL goed op de hoogte. 
Maandelijks heeft u de mogelijkheid om een 
specifieke themabijeenkomst/kennissessie 
of een bedrijfsbezoek bij te wonen. Dat 
biedt u de gelegenheid om even uit de 
hectiek van uw eigen dagelijkse praktijk te 
stappen en u thematisch of sectoraal te laten 
informeren, inspireren en wie weet, ook 
bezinnen. Sectoraal, want de BKL kent ook 
groepen als de foodgroep, de maakgroep en 
de arbeidsmarktgroep, waarin leden uit een 
bepaalde sector elkaar ontmoeten en kennis/
ideeën uitwisselen.

MiniMaster
Voor ondernemers met uitdagingen, dromen 
en ambities is er de BKL-MiniMaster. In acht 
bijeenkomsten komen de meest relevante 
bedrijfsthema’s aan bod. Daarover gaat u in 
gesprek met gelijkgestemde ondernemers. 
Inzicht en verdieping, dat is wat u uzelf en uw 
bedrijf gunt als u kiest voor de BKL-MiniMaster.

Miljoenennotabijeenkomst
Uiteraard laten we de derde dinsdag in 
september niet onopgemerkt voorbij gaan. 
Wij bieden u in samenwerking met MTH 
accountants & adviseurs en een derde partner, 
een bijeenkomst aan met de voor ondernemers 
relevante highlights, analyse en bespreking van 
de gevolgen. 

Kosteloos advies
Aanbesteding, belastingen, arbeidsrecht, 
financieel beheer, werving en selectie, 
verzekeringen, zwaar-weermanagement, 
ondernemingsplanning, verzuimmanagement, 
debiteurenbeheer of ICT … Maandelijks kunt 
u er als BKL-lid advies over krijgen bij ons 
‘spreekuur’. Ook niet onbelangrijk: dit  
is kosteloos! 
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Publiciteit en nieuwsbrief
Uw persberichten ontvangen wij graag. 
Deze plaatsen we op onze website en in de 
tweewekelijkse, goed gelezen nieuwsbrief, die 
naar alle BKL leden wordt gestuurd. 

 Bijeenkomst Captains of Industry  
(25 medewerkers of meer)
De grotere ondernemers nodigen we één à 
twee keer per jaar uit voor een ontbijt. Een 
gerenommeerde spreker geeft de toon aan bij 
de dis. Al tafelend beginnen de aanwezigen 
hun dag met ontmoeting en kennisverdieping; 
een goed begin is het halve werk... 

Social events
In de maanden juli en augustus is er een  
korte zomerstop van onze bijeenkomsten.  
Wij sluiten het verenigingsjaar na het laatste 
BKL Meeting Point altijd bijzonder af met 
de BKL Golf Cup, BKL Kartevent of het BKL 
Zeilevent. Sportief bezig zijn en netwerken 
tegelijk! In september starten we het seizoen 
met het eerste Meeting Point dat we 
combineren met de Miljoenennotabijeenkomst. 



1010



In de maand januari luiden wij het 
jaar feestelijk in tijdens het BKL 
Gala. Het is in de loop der jaren 
niet voor niets uitgegroeid tot het 
grootste ondernemersfeest van 
Flevoland. De nieuwjaarstoespraak 
van de BKL-voorzitter is een 
vast onderdeel en is niet zelden 
spraakmakend!

Tijdens het gala worden twee prestigieuze Lelystadse 
ondernemersprijzen uitgereikt: de BKL Trofee 
en BKL Award. De Trofee is een juryprijs. Onder 
voorzitterschap van onze secretaris heeft de jury de 
eer om uit alle aangemelde bedrijven drie bedrijven 
te nomineren die in aanmerking komen voor de BKL 
Trofee. De BKL Award is een publieksprijs, waarvan 
de winnaar op het gala door de bezoekers wordt 
gekozen.

Flevolands grootste 
   ondernemersfeest
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Vóór, maar zeker ook
    door de leden
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BKL draait om elkaar helpen, 
kansen gunnen, geven en 
nemen… Voor de leden en door 
de leden. Wij moedigen uw 
actieve deelname en inbreng aan; 
alleen samen staat uw bedrijf, en 
staan wij als vereniging sterk! 

Portefeuilles en commissies
Een BKL-bestuurslid heeft een eigen 
aandachtsgebied, zoals bedrijfsomgeving, 
toerisme en vrijetijdsbesteding, onderwijs –  
arbeidsmarkt, duurzaamheid, Luchthaven 
Lelystad, of begeleidt een sectorgroep. We 
moedigen onze leden aan hun ervaring en 
expertise in te brengen. Zo kunnen er gericht 
stappen worden gezet door en voor onze leden. 
Schroom dus niet om uw interesse hiervoor 
kenbaar te maken.

Ledenpanel
Het ledenpanel is voor ons heel belangrijk. 
Het vertegenwoordigt de leden en fungeert 
als klankbord voor de directeur. Het voorziet 
het bestuur en de directeur gevraagd en 
ongevraagd van adviezen, tips, suggesties 
en commentaar. Het panel denkt mee en 
adviseert over tal van zaken, zoals ledenbinding, 
ledenwerving en het jaarlijkse BKL Gala. De 
leden nemen een jaar deel aan het ledenpanel 
en zorgen zelf voor opvolging.

Een leuk idee?
Voor een leuk idee is altijd belangstelling! 
Heeft u een idee voor een interessante 
activiteit en wilt u samen met andere leden de 
organisatie hiervan voor uw rekening nemen? 
Of wilt u een onderwerp onder de aandacht 
brengen? Laat dit aan ons weten! Wij versturen 
geregeld een nieuwsbrief naar onze leden 
waarin de activiteiten worden aangekondigd. 



“ We wilden graag in contact komen met mede-ondernemers in 
Lelystad en besloten ons daarom aan te sluiten bij de BKL. Het bevalt ons 

uitstekend. De BKL is een dynamische club. Het ‘leeft’ hier echt. ”
- Jan Hannink, Vlint

“ Wij zien de BKL echt als een platform om mensen te ontmoeten, 
kennis te delen en met lokale ondernemers te praten. Hoe lossen zij 

problemen op en wat kunnen wij daarvan leren? ”
- Suzanne Berghuis, UXEM

“ Het fijne aan de BKL is dat het een hele directe organisatie 
is, met korte lijnen. Als je de directeur, Irene, wilt spreken, heb je 

haar in no time aan de telefoon. Je moet elkaar als gemeenschap in 
stand houden, elkaar ondersteunen én expertise delen. Dit alles is via de 

BKL erg eenvoudig te realiseren. ”
- Gert van der Linden, eigenaar De 4 Linden

“ De ervaringen die wij bij de BKL hebben opgedaan zijn enorm 
goed bevallen. Het delen van informatie en vraagstukken met 

medeondernemers in andere branches helpt ons met het maken van 
beslissingen. De BKL is voor ondernemers een verlengstuk voor 

 bepaalde vraagstukken. Ik raad het daarom iedere  
Lelystadse ondernemer aan om zich bij de BKL aan te sluiten!”

- Marco Weernink, Werkcon

“ Dankzij de BKL verbreden wij ons netwerk en nemen wij regelmatig 
tijdens de bedrijfsbezoeken een kijkje in de keuken 

bij collega-ondernemers. Dit is leerzaam, interessant en leuk.”
- Marian van de Burgwal, Aanhangwagens Van de Burgwal1414



Kijk voor de voorwaarden voor 
lidmaatschap en voor inschrijving 
op www.bedrijfskring.nl. 

Welkom!

Versterking van uw bedrijf via het collectief. 
En verankering van uw bedrijf in uw directe 
omgeving. Dat is hoe we de meerwaarde 
van lidmaatschap van BKL in het kort kunnen 
omschrijven. 

Die meerwaarde bewijzen wij u graag in de 
praktijk. Daarom kunt u op een laagdrempelige 
manier kennis maken met alles wat BKL te 
bieden heeft. Nieuwe leden betalen in het 
eerste lidmaatschapsjaar slechts 250 euro voor 
twaalf maanden, ongeacht de omvang van het 
bedrijf. Hierbij zijn twee toegangskaarten voor 
het BKL Gala inbegrepen. Zet u daarna uw 
lidmaatschap voort, dan gaat uiteraard  
het normale contributiebedrag gelden.
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Informatie en contact

Vereniging Bedrijfskring Lelystad
Het Ravelijn 1
8233 BR Lelystad

I www.bedrijfskring.nl
E info@bedrijfskring.nl
T 0320 – 286 201
 
KvK nummer V-40059301
BTW nummer NL003781914B01
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