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Positief kritische
reflectie
Om vooruit te komen in het bedrijfsleven
is het belangrijk om regelmatig kritisch te
kijken naar de eigen bedrijfsvoering en alles wat daarmee samenhangt. Dat is niet
altijd gemakkelijk, zeker wanneer blijkt dat
bepaalde conclusies die voort zijn gekomen
uit die kritische blik, niet overeenkomen
met de gekoesterde wens of verwachting.
Toch adviseer ik om niet de ogen te sluiten
en om die confrontatie steeds weer aan
te gaan. Het komt uiteindelijk de onderneming én de ondernemer ten goede. De VBA
is weliswaar formeel geen onderneming,
maar ook hier is een regelmatige, positief
kritische zelfreflectie op zijn plaats. Om
exact dezelfde redenen als hierboven genoemd.
Het is een gegeven dat ook onze bestuursleden, overigens altijd met positieve intentie, zeer regelmatig op- of aanmerkingen
hebben, over het voortvaren van onze vereniging. Dit laatste is noodzakelijk, omdat
we vooruit willen, want anders staan we
stil. U kunt zich voorstellen dat we tijdens
onze bestuursvergaderingen altijd veel te
bespreken hebben.
Positief kritische zelfreflectie leidt ook tot
tevredenheid over bepaalde onderdelen. Ik
heb zelf wel eens de neiging om daar snel
over heen te stappen met de gedachte:
“Daar hoef ik me geen zorgen over te maken.” Daar ging ik echter de mist in, want ik
vergat te kijken naar de reden waarom ik
tevreden mocht zijn. Die reden zou echter
best wel eens toepasbaar kunnen zijn op
een andere situatie, waarover ik minder tevreden ben; met als doel dat deze situatie
ook verbetert.
In die val trap ik, hoop ik uiteraard, nu niet
meer. Mocht dit toch gebeuren, dan hoop ik
dat dit snel boven komt drijven als ik weer
eens kritisch terugblik.
Wat u zojuist las, heeft volgens u wellicht
weinig te maken met praktisch handelen
of actief ondernemen. Toch kan ik iedereen
aanraden om af en toe eens spreekwoordelijk stil te staan. Tussen alle actieve handelingen is er altijd een moment waarop dit
mogelijk is. Daarna kun je met volle kracht
efficiënt vooruit. Ik spreek uit eigen ervaring dat ondernemen daardoor nog steeds
aantrekkelijker wordt.
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Voorzitter VBA
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Wilt u lid worden van de VBA en met
ons meegroeien?
Laat het weten via ons secretariaat
036-5338393, info@vba-almere.nl of
bel onze relatiemanager Hank Ydema:
06-14 998 429, of mail hem:
relatiemanager@vba-almere.nl.
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Verantwoordelijk voor:

verbinding onderwijs en bedrijfsleven
Ruim 7 jaar ben ik als directievoorzitter van onze scholen
(ROC ’s) werkzaam in Almere
en de laatste 3 jaar heb ik het
genoegen deel uit te maken van
het bestuur van de VBA. In die
7 jaren heb ik een ongelofelijk
zwak gekregen voor de ambitie,
ondernemersgeest en innovatie
van onze provincie en met name
Almere als bijzondere stad.
Ik woon hemelsbreed nog geen 10
km buiten de gemeentegrens van
Almere, in Eemnes, en als fervent
fietser maak ik bij mooi weer wekelijks kilometer in Flevoland. Het is
altijd weer een feest de schoonheid
van de polder te ervaren, helemaal
als het wind mee is.
In de afgelopen 7 jaar hebben we
in onze stad niet altijd de wind mee
gehad. De crisis heeft ook zijn impact
gehad op het beroepsonderwijs. Stageplaatsen en banen waren schaars.
In die periode was het bijzonder te
ervaren dat er veel Almeerse ondernemers zijn die, ondanks de tegenwind, hebben geïnvesteerd in onze
jongeren. Dat zegt veel over de mentaliteit van de stad. Iets om trots op
te zijn!
Het laatste jaar waait de wind vanuit
een hele andere en positieve hoek.
Het vinden van geschikte medewerkers is voor veel bedrijven een complexe opgave geworden. Dat geldt
ook voor ons als (beroeps)onderwijs. Goed opgeleide mensen worden schaars. Voor ons als onderwijs
geldt dat de kwaliteit die wij leveren van grote invloed is voor de stad
Almere. Wij voelen dat als een grote
verantwoordelijkheid!
Al in 2014, ten tijde van de crisis,

hebben wij als ROC van Flevoland
de keuze gemaakt fors te investeren in de kwaliteit van ons onderwijs. We hebben de keuze gemaakt
om ons aanbod in drie onderscheiden scholen te positioneren met een
eigen herkenbare identiteit. Zo zijn
we herkenbaarder voor student en
bedrijf en kunnen we ook de aansluiting met het HBO – Windesheim
Flevoland – beter vormgeven. Het
sluitstuk van deze herpositionering
was de realisatie van ons moderne
nieuwe schoolgebouw in Poort en de
renovatie van onze campus in Buiten.
Onze studenten beschikken nu allemaal over een modern en goed geoutilleerde onderwijsomgeving.
Dat is nu allemaal mooi en we zijn
trots op de kwaliteit, die goed en
zoveel verbeterd is. Echter iedere
ondernemer weet dat rendementen
uit het verleden geen enkele garantie bieden voor de toekomst. De
komende jaren zal het hybride opleiden van jongeren telkens belangrijker worden. Samen met de bedrijven
investeren in onze jongeren en dus
telkens meer samen opleiden. Omdat

het een meerwaarde heeft en omdat
het niet anders meer kan.
Om die reden ben ik ook blij dat we als
VBA de studenten uit het beroepsonderwijs in Almere de kans geven
om gratis lid te worden van de VBA.
Omdat we in de nieuwe generatie
geloven, omdat we ervan overtuigd
zijn dat zij een meerwaarde zijn voor
Almere en onze economie. We zien
ze voor vol aan. Hoe mooi is dat?
Op de komende ALV, hier bij ons in
het nieuwe ROC in Almere Poort,
introduceren we dit en zal er een
inspirerende bijdrage zijn over hoe
en wie onze jongeren zijn, wat ze
drijft en wat dat voor ons – soms iets
minder jongere – betekent. Grijp je
kans om daarbij te zijn!
De slogan van onze mooie stad is:
“het kan in Almere”, is zeker waar,
maar wellicht sterker is nog: “het
gebeurt in Almere”. En laten we het,
waar het onze jongeren en het grootste potentieel voor onze betreft,
het komende jaren nog meer laten
gebeuren!

Gezamenlijke glasvezelactie UNET en VBA
Werken in de Cloud, Big Data en
the Internet of Things: technologische ontwikkelingen volgen
elkaar in razendsnel tempo op.
De digitale transformatie biedt
ondernemers ongekende kansen, maar ook nieuwe uitdagingen. Uw internetverbinding wordt steeds belangrijker.
Het zorgt ervoor dat uw mensen, applicaties en data altijd
met elkaar in verbinding staan
en dat u sneller, efficiënter en
flexibeler kunt werken.
Om de digitale transformatie te kunnen faciliteren heeft u steeds meer
bandbreedte nodig en is stabiliteit essentieel. Doordat uw onderneming zich in de best verglaasde
stad van Nederland bevindt, kunt
u hier optimaal van profiteren. Met
Zakelijk Glasvezel beschikt u over
een veilig, stabiel netwerk met lage
latency, symmetrische snelheden en
een hoge beschikbaarheidsgarantie
van 99,9%.

Exclusief aanbod
In samenwerking met de VBA biedt
UNET u nu de mogelijkheid om extra
voordelig de basis te leggen voor uw
digitale transformatie. Bent u lid of
wilt u lid worden van de VBA, dan
bent u, vanaf slechts € 500,- eenmalige kosten, al aangesloten op
het glasvezelnetwerk van UNET.

En vanaf slechts € 199,- per maand
kiest u zelf uw internetsnelheid en
aanvullende diensten.
Meer informatie? Neem dan contact
op via 036 - 845 36 00 of kijk op
www.unet.nl/glasvezel-almere.
Dit exclusieve aanbod geldt tot 15
november 2018.

