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Trots
U ziet voor u een trotse ondernemer en 
de nieuwe voorzitter van de VBA. Ik ben 
trots op het feit dat ik onderdeel ben van 
dit VBA-bestuur dat voortgaat op de weg 
die het met elkaar is ingeslagen. Wij pak-
ken nu de kans om die weg te plaveien en 
gezamenlijk met de leden een route verder 
uit te stippelen naar de toekomst. Vóór, 
door en met elkaar, geldt te meer voor de 
VBA. 

Ik zie het oprecht als een voorrecht om me 
in deze rol in te zetten voor een vereniging 
die op geheel eigen, maar krachtige wijze 
bijdraagt aan de maatschappelijke ontwik-
keling van onze stad Almere. Daarvan word 
ik blij en ik hoop dat u er, net als ik, veel 
positieve energie van gaat krijgen. De VBA 
is in beweging en als ik mag afgaan op de 
grote opkomst tijdens onze Algemene Le-
den Vergadering, eind november in de Bier-
fabriek in het centrum van Almere, merkt u 
dit ook. 
Trots ben ik ook op het feit dat steeds 
meer leden zich thuis voelen bij de VBA. 
Dat is te zien in de groei die ontstaat op 
allerlei vlakken. We groeien niet alleen in 
omvang, maar ook in diversiteit en kwali-
teit. Dat is ook te merken aan de Thema-
kringen die als het ware de ledematen zijn 
van de VBA. Het bestuur ziet dat leden er 
plezier en energie van krijgen om zowel 
binnen als buiten hun eigen vakgebied ac-
tief te zijn voor de vereniging. Belangrijk 
vind ik steeds dat het plezier om je voor de 
VBA in te zetten voorop blijft staan. Vanuit 
die energie ontstaan de mooiste dingen. 
Dat er steeds nieuwe Themakringen als 
paddenstoelen uit de grond komen, is daar 
het levende bewijs van.
Als laatste, maar wellicht als belangrijk-
ste, ben ik trots op de andere bestuursle-
den van de VBA. Zij zijn allen uniek in hun 
kracht, kennis en ervaring. Zij versterken 
elkaar niet alleen in functie, maar ook qua 
persoonlijkheid en achtergrond. Het VBA-
bestuur bestaat uit een sterke mix van on-
dernemende mensen variërend in functie, 
van ZP-er tot directeur.  
In ons Jaarplan 2018 gaven we al onze 
speerpunten aan die blijk geven van onze  
ambitie om te groeien en om door te ont-
wikkelen. Enthousiasme en inzet is de 
brandstof  en positieve energie  die we 
daaruit zullen terugkrijgen. Rest mij niets 
anders dan u voor 2018 alleen maar goeds 
te wensen.

Kimberley Valentien
Voorzitter VBA

Hoe vergroen ik mijn bedrijf?

Almeerse onderneming Hemubo 
heeft een slimme stap gezet
Je bedrijf vergroenen; het klinkt 
heel aaibaar. In dit artikel wordt 
kort uitgelegd wat dat betekent 
en waarom het vanuit econo-
misch oogpunt slim is.

Energieverbruik is te categoriseren in 
drie facetten: elektra, warmte en mo-
biliteit. In Nederland als geheel ieder 
voor grofweg een derde. De mate van 
milieuvervuiling, de emissie, is voor 
bedrijfsverbruik meer nauwkeurig te 
bepalen via https://co2emissiefac-
toren.nl. Los van de morele kompas 
geldt soms dat opdrachtgevers de 
mindset en in toenemende mate ook 
de ecologische “footprint” van het be-
drijf meewegen bij het gunnen van 
opdrachten. Hier komt de economi-
sche factor om de hoek kijken.
Hemubo, VBA-onderneming van het 
jaar 2014, heeft haar CO2-footprint 
voor elektraverbruik onlangs in één 
klap teruggebracht naar nul en gaat 
daar aanbestedingen mee winnen.
Hemubo – gespecialiseerd in nieuw-
bouw, renovatie en onderhoud van 
vastgoed en civiele objecten – heeft 
een samenwerkingsovereenkomst 
getekend met VBA-lid Almeerse 
Wind voor de afname van duurza-
me, lokaal opgewekte energie voor 
al haar bedrijfsonderdelen. Niet al-
leen het hoofdkantoor in Almere, 
maar ook het kantoor in Amsterdam 
van het onlangs overgenomen bouw-
bedrijf Hillen & Roosen stapt over op 
groene energie.
Daarnaast zal Almeerse Wind ook 
groene stroom gaan leveren aan alle 
circa 150 bouwplaatsen en -projec-
ten per jaar door heel Nederland, 
waar Hemubo en Hillen & Roosen ac-
tief zijn. Met Almeerse Wind gaat He-
mubo naar een volledige CO2-neutra-
le footprint voor haar elektraverbruik. 
Ook levert Almeerse Wind groen ge-
compenseerd gas, waarmee tevens 
de warmtevraag CO2-neutraal wordt 
ingevuld. 

Duurzaam denken én 
duurzaam doen
Duurzaam zijn betekent voor He-
mubo niet alleen vergroening van in-
terne processen, middelen en milieu 
maar ook dat zoveel mogelijk mede-
werkers thuis ook groene energie ge-
bruiken. Daarom zal Hemubo tevens 
financieel in Almeerse Wind parti-
ciperen en het rendement daarvan 
inzetten om de circa 350 Hemubo-
medewerkers hun eigen huishou-

den voordelig te kunnen laten ver-
groenen. 
Almeerse Wind Is een lokale energie-
coöperatie waarvan iedereen lid kan 
worden. Met deze coöperatie wordt 
eigen groene stroom geproduceerd 
met eigen windmolens in Almere-
Pampus. Meer informatie over kos-
tenneutraal vergroenen via www.
almeersewind.nl of neem contact op 
met voorzitter John van Diepen op 06 
212 612 68.

Links John van Diepen van Almeerse Wind, rechts Willem van Tongeren van Hemubo. 
(Foto: aangeleverd)

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. (Foto: aangeleverd)

De VBA groeit in kwaliteit, di-
versiteit en kwantiteit. Dat 
komt het meest tot uiting in 
het ledental dat blijft groeien 
en de hoeveelheid Themakrin-
gen die recent onder de paraplu 
van de VBA zijn ontstaan. 

De HR Kring organiseert al een paar 
jaar op rij zeer interessante bijeen-
komsten en Workshops, de ICT 
Kring kende kort geleden een zeer 
succesvolle Kick Off. De Communi-
catie Kring staat mede aan de ba-
sis van de groei van de VBA, maar 
ook een vernieuwde ZP Kring, een 
MVO Kring en wellicht binnenkort 
een Goede Doelen Kring en Politie-
ke Kring staan op het punt van ont-
wikkeling. Wilt u deel uit maken van 

die groei en deelgenoot zijn van die 
ontwikkelingen? Hebt u zelf ideeën 
hoe u een positieve inbreng kunt 
hebben in de groei van de Vereni-
ging Bedrijfskring Almere, of wilt u 
lid worden? Laat het ons weten via 
het secretariaat van de VBA: 036-
5338393 – info@vba-almere.nl of 
geef een seintje aan onze relatie-
manager Hank Ydema via 06-14 998 
429, of mail hem: 

relatiemanager@vba-almere.nl.
Hij maakt graag kennis met u!

VBA Stadse Zaken
Hét actuele overzicht van evene-
menten die voor het bedrijfsleven 
van belang zijn vindt u op vba-al-
mere.nl/agenda. Wilt u uw evene-
ment of heeft u nieuws op de VBA 
Stadse Zaken Agenda: stuur een be-
richt aan redactie@vba-almere.nl

VBA Themakringen & groei


