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GROEI 
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.

Ondernemers moeten zich goed voelen 
in Almere. Daardoor blijven zij in Almere 
gevestigd en daardoor floreert de econo-
mie van de stad, want werkgelegenheid 
wordt gecreëerd, onderwijs gestimuleerd, 
de koopkracht stijgt enzovoort.  Dit heb ik 
natuurlijk zelf niet verzonnen, maar ik zie 
wel degelijk het verband en daarmee het 
belang.

De gemeente Almere heeft grotendeels 
de sleutel om het ondernemersgeluk te 
bespoedigen en het is heel prettig om te 
merken dat zij die sleutel gebruikt. Het be-
wijs daarvoor is de mooie titel die Almere 
enkele weken geleden ontving, met daarbij 
de uitreiking van het certificaat door MKB-
Nederland: MKB-vriendelijkste stad van Ne-
derland 2019 en 2020. Die titel wordt om 
de twee jaar uitgereikt.
 
Het verdient aandacht dat Almere deze titel 
heeft gekregen, doordat zij naar de mening 
van ondernemers in Almere en daarbuiten, 
heel goed scoorde op een aantal pijlers. Een 
paar van die pijlers waren toegankelijkheid/
communicatie en reputatie. Zo is de ge-
meente Almere digitaal goed bereikbaar via 
www.ikonderneeminalmere.nl met daarin 
opgenomen het ondernemersloket én een 
portal waar ondernemers kunnen aange-
ven waar zij vast lopen, als het gaat om de 
dienstverlening van de gemeente Almere. 

Daarnaast is er een fysiek Ondernemerslo-
ket waaraan op dit moment ook hard wordt 
gewerkt om dit verder te verbeteren. Ook 
werd aan ondernemers buiten Almere ge-
vraagd waar zij zich zouden willen vestigen, 
als zij dit elders zouden moeten doen dan 
hun huidige vestigingsplaats. Almere werd 
verrassend vaak genoemd en dit betekent 
dat de reputatie van Almere stijgende is.
 
De prijs is in ontvangst genomen door wet-
houder Maaike Veeningen. Zij was trots, 
maar ook prettig realistisch; immers het kan 
altijd beter. Wethouder Veeningen voelt 
zich door de prijs gestimuleerd om het on-
dernemersklimaat verder te ontwikkelen, te 
verbeteren en uit te breiden. Vanuit de VBA 
dragen wij graag daaraan bij, want wij zet-
ten ons in voor blije en tevreden leden in 
een mooie en fijne stad. 
 

Kimberley Valentien
Voorzitter VBA

Almere MKB-
vriendelijkste stad

Tijdens ontmoetingen bij de 
opening van het Upcyclestation 
in Almere Haven en korter gele-
den tijdens een platformbijeen-
komst Circulair Flevoland in het 
gebouw bij de Stadreiniging op 
De Steiger (ook in Haven) met 
Paul Kragten, directeur Van 
Duijnen en Eduard Van Winger-
den (Manager Service Organi-
satie) wordt snel duidelijk dat 
Van Duijnen veel meer doet dan 
‘alleen maar koffie’!

Koffie en zwammen
De deelname van Van Duijnen aan 
het Upcyclestation bestaat uit het 
leveren van een voor de hand lig-
gende grondstof: namelijk koffieprut, 
zoals ze het zelf ook noemen. En dan 
ontstaat er een mooie samenwer-
king tussen drie Almeerse bedrijven. 
Na een ontmoeting met Tjibbe Win-
kler van het Grondstoffencollectief, 
momenteel bestaande uit 15 part-
ners, besloot Van Duijnen te gaan 
faciliteren en de koffieprut bij haar 

klanten op te halen voor verdere ver-
werking. De koffieprut wordt onder 
meer gebruikt door de start-up 
Upzwam voor het kweken van hoog-
waardige culinaire zwammen. Dat 
doen ze onder het motto: ‘Wij upcy-
clen koffiedik tot oesterzwammen’ 

Succesvol webfleet inzetten
Van Duijnen bedrijf is zich bewust 
van de noodzaak om zuinig om te 
gaan met grondstoffen door her-
gebruik, maar ook duurzaamheid 
staat hoog in het vaandel. Zo halen 
ze sinds 2016 enorme winsten uit 
het gebruik van webfleet software. 
Daar is uiteraard wel de inzet en 
het enthousiasme van alle mede-
werkers voor nodig is. Dat is won-
derwel gelukt. “Hoe dan,” zult u 
zich afvragen. Het is namelijk nogal 
wat wanneer je werkgever ineens 
in staat blijkt om al je verrichtin-
gen tijdens de ritten te monitoren. 
Dat roept vaak protest op. Het ant-
woord is positieve beloning. Anders 
gezegd, wanneer een bedrijf dit zou 
gaan invoeren om vervolgens mede-
werkers op het matje te roepen, zal 
het niet werken en is het project 
gedoemd te mislukken. 
Van Duijnen heeft uiteinde-
lijk gekozen voor Optidrive 360 
van TomTom. Paul Kragten ver-
woordt het in een artikel als volgt:  
“Optidrive 360 helpt onze medewer-

kers om zuiniger te rijden én om hun 
afspraken efficiënter te plannen. Zo 
besparen we brandstof en rijden we 
aanzienlijk minder kilometers. Bijko-
mend voordeel is dat we nu op elk 
moment van de dag kunnen zien 
waar onze monteurs zich bevinden, 
wat soms handig is als zich bij een 
van onze klanten een acute storing 
voordoet. Maar het mooiste is dat 
onze mensen met nu zelf gebruik 
kunnen maken van een app waarop 
ze precies hun eigen ritten en rijp-
restaties kunnen inzien. Die bewust-
wording is het allerbelangrijkst.”

Om de medewerkers te motiveren 
heeft Kragten een interne wedstrijd, 
de rijstijlcompetitie georganiseerd 
om zuinig rijden te belonen. Alleen 
bij een score van 7 of hoger worden 
de medewerkers vermeld. Opvallend 
aan deze werkwijze is, dat medewer-
kers elkaar op een leuke manier aan-
spreken op het rijgedrag. Optimale 
zelfregulatie dus. In de eerste helft 
van het jaar 2016 behaalde men al 
zo’n 17 procent brandstof besparing 
en in 2017 en 2018 bleven die per-
centages stijgen.

Meer over het zuinig rijden:  
www.natuurenmilieu.nl/het-nieuwe-
rijden-met-ict/ en www.vanduijnen.
nl/natuur-milieu-lovend-nieuwe-rij-
den-duijnen/

Een kopje zwammen iemand?
VBA in gesprek met Van Duijnen Horeca Service

De VBA heeft besloten om in 
plaats van de traditionele Mil-
joenennota middag een Busi-
ness congres te organise-
ren  rondom  een actueel of 
belangrijk thema. Het allereer-
ste Business Congres Almere 
vindt plaats op 24 september 
2019 in KAF en heeft als thema 
’The future is now’. 

Reden voor dit thema is de nood-
zaak om nu echt in beweging te 
komen. Voornamelijk op het gebied 
van duurzaamheid, circulariteit, 
arbeidsmarkt en onderwijs in Almere 
is er veel te winnen, te delen en 
vooral ook samen te werken.

We kunnen alvast verklappen dat 
we niemand minder dan  astro-
naut André Kuipers hebben gecon-
tracteerd!  Hij neemt ons vanuit zijn 
visie en ervaring mee op een reis 
naar de toekomst. Het spreekt van-
zelf dat óók de miljoenennota en de 
daarmee samenhangende uitdagin-
gen voor u als ondernemer een plek 
krijgen tijdens dit congres. 

Voor dit jaarlijks terugkerend con-
gres worden ook ondernemers en 
managers uit de regio uitgenodigd. 
Niet alleen om kennis te maken, 
maar vooral ook om te inspireren 

met een prachtig programma. Het 
wordt een bijzondere middag waar-
bij u van 15.30 uur tot 19.30 uur 
geheel wordt verzorgd, inclusief hap-
jes en drankjes. 

Als VBA lid geniet u uiteraard van 
extra voordeel; vergeet dus vooral 
niet uw lidmaatschap te vermelden 
bij uw aanmelding.  Bent u nog geen 
lid en wilt u wel lid worden of wilt u 
meer dan 10 kaarten bestellen, stuur 
dan een mail naar: secretariaat@vba-
almere.nl

 
Let op: Gezien de grote belang-
stelling dit jaar, is bijtijds reser-
veren belangrijk. U kunt nu al 
early bird tickets bestellen op   

 
Partners van Business Congres 
Almere zijn tot nu toe: Rabobank 
Almere, Countus Accountants/
Adviseurs, Lentink Accountants/
Belastingadviseurs, MTH Accoun-
tants/Adviseurs en de gemeente 
Almere!

Miljoenennota middag wordt onderdeel van het 
Business Congres Almere ‘The Future is now’
(powered by VBA)


