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Nieuwe bibliotheek geeft  
LEVENDE BOEKEN een gezicht

V O L G E N D E 
VERSNELLING

• • •

Een nieuw jaar biedt nieuwe uitdagingen. De 

Vereniging heeft haar grote uitdaging bekend 
gemaakt bij de ALV die gehouden is in november 

bij MotracLinde; we gaan naar de volgende 

versnelling. Ik bedenk me dat het gebruik 

van deze metafoor wel eens een aflopende 
houdbaarheidsdatum kan hebben gezien de grote 

opkomst van de elektrische auto’s.

We hebben de volgende versnelling versneld 

ingezet. Soms moet je ook gewoon een beetje 

geluk hebben en kansen pakken die zich op 
onverwachte momenten voordoen.

Per 1 februari 2020 verwelkomen wij Marloes van 

Vugt als Service Manager Key Accounts. Marloes 

heeft communicatie gestudeerd en zij is als  
zelfstandig ondernemer verbonden geweest aan 

de Floriade. Marloes introduceert zich zelf in deze 

AZaken, dus lees zeker haar bijdrage. 

De VBA wil met het aantrekken van Marloes 

een groter bereik creëren. Gebleken is dat dit 

niet haalbaar is voor één man en dat konden 

we ook niet verwachten. Door de komst van 

Marloes hebben we driemaal zoveel kracht 

en wij zijn ervan overtuigd dat we dit jaar de 

snelheid gaan maken, waar we ook allemaal aan 

toe zijn. Voor diegenen onder u die enigszins 

verontrust zijn: “snelheid, ja, maar rent de VBA 

zich nu niet voorbij?” Kan ik zeggen. Wij denken 

van niet, wij verwachten ook van niet, maar als 

ondernemers moeten we risico’s durven nemen, 
gecontroleerde risico’s; dat dan weer wel.

Kimberley Valentien
Voorzitter VBA 

Als je moet kiezen, wat binnen het communicatie vak doe 
je dan het liefste? Waar ligt jouw hart echt? Wat is het 

allerleukste om te doen? Dat zijn vragen die ik enkele jaren 

geleden regelmatig tijdens gesprekken te horen kreeg. 
Waarom kiezen? Ik wil niet kiezen. Mijn hart ligt bij werken 

op een communicatieafdeling én bij netwerken en verbinder 
zijn èn bij het bezig zijn met de Nederlandse taal èn bij 

het mee organiseren van evenementen èn bij projecten 
managen en nog veel meer. En dat is nu precies wat ik de 
afgelopen jaren gedaan heb. Wat fijn om steeds een andere 
kant van mijzelf te mogen laten zien. Om op verschillende 
vlakken kennis en vooral ervaring op te doen. In mijn 
comfortzone en ook daarbuiten. En wat fijn als mensen je 
een kans geven en aangeven vertrouwen in je te hebben.

Dat is precies wat het bestuur van VBA deed toen ze 
mij vroegen voor de functie van Service Manager Key 
Accounts bij VBA. Vereniging Bedrijfskring Almere, 

één van de grootste lokale bedrijvennetwerken van 

Nederland, geeft mij de kans om aan hun netwerk te 
bouwen, om hét gezicht van de VBA te worden. Ik voel mij 

dan ook vereerd, nieuwsgierig, leergierig en energiek. Een 

nieuwe afslag in mijn loopbaan en zeker niet de minste 
kans. Een klein beetje buiten mijn ‘gewone’ straatje, en 
toch helemaal passend bij mij. Ik bloei ervan op om leuke 
gesprekken te voeren, nieuwe inspirerende mensen te 
ontmoeten. En dat is wat ik ga doen bij de VBA. 

Ik kom graag bij jou als ondernemer aan tafel zitten, 
een leuk gesprek voeren waarin wij kennismaken, jij de 
mogelijkheid hebt te vertellen over jouw bedrijf, ik mijzelf 

voorstel en uitleg wat jouw mogelijkheden zijn als je lid 

wordt van de VBA. En ook te vertellen wat jouw bijdrage 

betekent voor de stad Almere. Want dat willen we toch 

allemaal, bijdragen aan Almere, de stad die is uitgeroepen 
tot MKB-vriendelijkste stad van Nederland. Daar zijn 

we toch trots op en daar willen we samen alles aan 
doen om die status waar te maken? Van ondernemers, 

voor ondernemers en door ondernemers. Ook zal je mij 

uiteraard tegenkomen bij VBA-bijeenkomsten. Schiet mij 

aan als je een vraag hebt of een afspraak met mij wilt 
maken. In eerste instantie gewoon voor een kop koffie 
en een vrijblijvend gesprek. Al weet je nooit hoe dingen 
lopen. Dat heb ik nu zelf ook ondervonden door deze 
mooie uitdaging die mij gegund wordt. Ik heb er zin in en 

kijk uit naar onze kennismaking. Tot snel…  <  

VBA zakenuurtjes
De VBA weet als geen ander dat met elkaar in gesprek 
gaan werkt. Vandaar dat er regelmatig zaken uurtjes bij 
leden worden georganiseerd. Menselijk contact en elkaar 

in de ogen kunnen kijken en elkaar op drachten gunnen, 
iets mooiers is er toch niet voor een ondernemer?

Tijdens het eerste Zakenuurtje van 2020 eind januari in 

The Cube op Bedrijfsterrein Veluwse kant West waren 
vele VBA-Leden te gast bij Saporito. 25 februari, in de 

regel altijd op een laatste dinsdag van de maand, zijn we 
welkom bij Only For Men, in het centrum van Almere. Eind 

maart is nieuw VBA-lid About Projects, in samenwerking 

met REGUS, gastheer van het VBA Zakenuurtje, op 
de bovenste verdieping van de hoteltoren, waarin óók 
Restaurant Loetje is gevestigd. Tijdens deze gezellige, 
informatieve en vaak smakelijke Zakenuurtjes krijgen 
niet alleen nieuwe leden de kans zichzelf voor te stellen, 

maar is er ook ruimschoots aandacht voor de ‘host’  
van die dag en andere actuele zaken. U bent als VBA-lid 

meer dan welkom!  <  

Zaken doen is elkaar iets gunnen. Daarvoor moet je 

de ander natuurlijk wel goed kennen. Dat weet VBA 

lid de nieuwe Bibliotheek dan ook als geen ander. De 

activiteiten binnen het imposante gebouw zijn dan ook 
zeer divers en omvatten veel meer dan het beschikbaar 
stellen van (management) boeken.

Een van die activiteiten is de Human Library. Dit van 
oorsprong Deense concept heeft een grote vlucht 
genomen. Het concept is simpel in al zijn eenvoud, 
wil je elkaar leren kennen en vooroordelen toetsen op 
waarheidsgehalte, ga het gesprek aan. En dat gebeurd 
tijdens een editie van de Human Library. De organisatie 
biedt een collectie van ‘levende boeken’ aan die lezers 

kunnen ‘lenen’. In de praktijk is dit een 20 minuten 
durend een-op-een gesprek. Het levende boek stelt 
zich open en kwetsbaar op. Dat is de basis voor vaak 
mooie menselijke interacties en het kweken van begrip. 
De nieuwe Bibliotheek wil het concept in de nabije 
toekomst gaan uitbreiden. Reden genoeg om de publicaties 
hierover te blijven volgen en eens deel te nemen. 

Uit de nog niet uitgewerkte evaluaties die lezers na 
afloop konden achterlaten las men een paar woorden 
die steeds terugkwamen, “mooi gesprek”, “interessante 
ontmoeting”, “ga dit zeker aanbevelen”. Dus vergeet 
eens LinkedIn, Facebook en al die onpersoonlijke Social 
Media kanalen, ga met elkaar in gesprek.  <  
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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
Relatiemanager Hank Ydema:  
06 14 998 429, of Service Manager 
Key Accounts Marloes van Vugt: 
06 24 582 626G
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E V E N  V O O R S T E L L E N : 
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