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B L I J V E N 
B E W E G E N

• • •
Een succesvolle ondernemer zei ooit, lang 
geleden tegen mij: “Blijf bij alles wat je doet, 
dicht bij jezelf. Dan is de kans om je doelen te 
bereiken het grootst.” 
Een wijze raad die ik me goed in de oren heb 
geknoopt. In goede ti jden helpt die raad om 
je niet te verliezen in betekenisloze klussen 
en in slechte ti jden helpt die raad me om 
betekenisvol door te zett en. 
Van zowel goede ti jden als slechte ti jden weet 
je nooit hoe lang die voortduren. Slechte 
ti jden slepen natuurlijk alti jd té lang voort, 
maar gelukkig ontstaan er ook dan alti jd weer 
 initi ati even die geheel los staan van een crisis. 
Logisch, want we moeten door. Achter de 
wolken schijnt alti jd de zon.
Achter de schermen is het bestuur van de 
VBA aan het broeden, aan het overleggen, 
bruggen aan het bouwen en verbindingen 
aan het verstevigen. Met onze themakringen 
sti muleren we om hun bijeenkomsten vooral 
te houden, waar mogelijk fysiek. Uiteraard 
volgens de gegeven richtlijnen.
Provinciale kansen zijn er en die pakken 
we samen met andere parti jen zoals (één 
van) de Flevolandse bedrijfskringen en/of 
VNO-NCW. Door verder te kijken dan de 
horizon vergeet je (even) de beperkingen en 
de onmogelijkheden dichtbij. Zo maken we 
toch stappen vooruit. Rusti g aan blijven we 
bewegen.

Kimberley Valenti en
Voorzitt er VBA 

Wilt u lid worden van de VBA en 
met ons meegroeien?

Laat het weten via ons secretariaat: 
036 533 83 93, info@vba-almere.nl
of onze relati emanager 
Hank Ydema: 06 14 998 429, 
relati emanager@vba-almere.nlG
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Binnen de VBA wordt een nieuwe themakring ‘Young 
Professionals’ opgezet om startende ondernemers – 
ondernemers die in de eerste vijf jaar van het ondernemen 
zitten – een steuntje in de rug te geven. Essenti eel 
hierbij is het bestaande netwerk van ervaren onder-
nemers die al aangesloten zijn bij de VBA. Leren van 
elkaar staat centraal, want ervaren ondernemers 
kunnen starters ontzett end veel leren, maar starters 
hebben ook weer nieuwe kennis die ze ervaren 
ondernemers kunnen bijbrengen. Die wisselwerking 
is niet alleen handig, het is ook ontzett end leuk. We 
werken hard om alle ballen hoog te houden; hoe 
kan je onderneming groeien, hoe houd je je klanten 
tevreden en hoe zorg je ervoor dat je zelf ook nog 
genoeg eet en slaapt?

Investeren in jezelf
We durven vaak geen ti jd in onszelf te investeren, want 
dat levert heel direct natuurlijk geen geld op, zonde. Neem 
wat ti jd voor jezelf en ga eens in gesprek met die ervaren 
ondernemer, die alles al eens heeft  meegemaakt waar jij 
tegenaan loopt. Maar neem als ervaren ondernemer ook 
eens de ti jd om te luisteren naar wat de nieuwkomer te 
zeggen heeft , want ken jij je blinde vlek?

Door twee tot vier keer per jaar een bijeenkomst te 
organiseren, dit kan een netwerkbijeenkomst, maar juist 
ook kennis deling of workshopsessie zijn, wil de themakring 
starters (ondernemers en zakelijke professionals) een 
handje helpen. Momenteel wordt alles voorbereid, zodat 
in februari 2021 de eerste bijeenkomst plaats kan vinden, 
waar het programma voor het hele jaar bekend gemaakt 
wordt. Voor deze bijeenkomst ben je van harte welkom. 

Ben je nu aan het nadenken over het opstarten van een 
business, op zoek naar inspirati e om je bedrijf opnieuw 
uit te vinden of wil je starters helpen door je ervaringen 
te delen? Dan zien we je graag bij de eerste bijeenkomst.
De exacte datum, ti jd en locati e worden later bekend 
gemaakt. Lijkt het je leuk om mee te denken over de 
invulling van het programma en andere ondernemers 
en professionals verder te helpen? Sluit je dan aan bij 
de organisati e van de themakring door te mailen naar 
secretariaat@vba-almere.nl <

Sinds 1978 is de Reimert Groep lid van de VBA. Beide 
parti jen hebben gebruik gemaakt van de enorme 
ontwikkeling die Almere heeft  doorgemaakt. Bij 
de VBA was het mogelijk om je ambiti es te delen 
en gezamenlijke initi ati even vorm te geven. Voor 
de Reimert Groep is het VBA lidmaatschap een 
toegevoegde waarde.

“Pionieren in Almere.” Dat is wat Reimert Bouw en 
Infrastructuur al sinds het aannemen van het eerste 
werk in de polder in 1974 aan het doen is. Het begon 
met bouw- en woonrijp maken van grond en inmiddels 
bestaat de portefeuille uit een breed scala aan inno-
vati eve projecten binnen de sectoren van bouw en 
infrastructuur. 
Het DNA van Reimert is in de afgelopen 52 jaar niet 
veranderd. We zijn nog steeds een familiebedrijf, 
alleen is de familie wat meer uitgebreid,” zegt directeur 
Bas Reimert. “Hoewel we al jaren in Almere gevesti gd 
zijn met ons hoofdkantoor, hebben wij inmiddels ook 
vesti gingen in Lelystad, Beilen, Hoevelaken en Paasloo 
en zijn onze diensten uitgebreid met civiele betonbouw, 
zandhandel, en een civieltechnisch ingenieursbureau. 
Bouwkundig begeven wij ons met Ubink succesvol op 
de business tot business onderhoudsmarkt en samen 
met Groenleven wordt een zonnepark geëxploiteerd 
van 40.000 panelen op een uitgewonnen zuigerplas in 
Drenthe”

Circulaire economie
Allemaal ontwikkelingen van de verschillende bedrijven 
die vallen onder de Reimert Groep. Maar ook binnen 
Almere gaan de ontwikkelingen gewoon verder. De 

Reimert Groep is mede-
eigenaar van Cirwinn, waar  -
mee het opereert in de keten 
van afval naar grondstof, 
en Reimert Groep is tevens 
partner van het Grond stoff en 
Collecti ef Almere. Dit is een 
open innovati eplatf orm waar 
de deelnemers innovati eve oplossingen bedenken voor 
het creëren van waarde uit Almeerse reststromen. Deze 
samenwerking is geënt op de circulaire economie: het 
streven naar een zo groot mogelijk waarde behoud van 
grondstoff en. Dat kan door hergebruik, maar ook door de 
grondstoff en te verwerken in een receptuur voor geheel 
nieuwe producten. 

Lokale samenwerking
“Een mooi voorbeeld van een nieuw product is de 
realisati e van twee circulaire bruggen voor de Floriade, 
door Reimert Bouw en Infrastructuur. Deze bruggen, 
‘Rondje Weerwater en de ‘Beverbrug’, worden grotendeels 
gemaakt van materialen uit Almeerse reststromen,” 
aldus Reimert. “De bruggen zijn ontworpen door de 
Almeerse architect René van Zuuk, Cirwinn zorgt voor 
de gerecyclede grondstoffen en het cementloze beton 
komt van de lokale duurzame betoncentrale. Allemaal 
Almeerse parti jen die de krachten bundelen. Door deze 
lokale samenwerking vallen de resultaten terug in de 
Almeerse economie. Hoe circulair wil je het hebben?”. 
Het vergroten van kansen voor lokale marktparti jen 
draagt bij aan het versterken van de lokale economie. 
Een duurzame ontwikkeling die inmiddels hoog op de 
politi eke agenda staat. Om te zorgen dat dat zo blijft , is 
er de VBA. Met contacten op de juiste niveaus hebben 
ze zich ontwikkeld tot een vereniging die staat voor alle 
Almeerse ondernemers. <  

C O L U M N

VBA THEMAKRING YOUNG 
PROFESSIONALS

Startende ondernemers doorlopen allemaal on geveer hetzelfde proces: het bedenken van je product 
of dienst, het inschrijven bij de KvK en dan de zoektocht naar klanten. Leuk, spannend maar soms 
ook gewoon lastig. Want hoe zit het met je belastingaangiften, waar vind je goede klanten en hoe 
krijgt je bedrijf die vliegende start?

LANG ZULLEN ZE LEDEN: REIMERT GROEP
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  CIRCULAIRE BRUGGEN VOOR DE FLORIADE.Fo
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