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The future of energy 

Alfen

BIJEENKOMST VEILIGHEID

Dinsdag 8 oktober

We schrijven 1 mei 1937. In 
Hilversum wordt de J. van 
Alfen’s fabriek van hoog– 
en laagspanningsapparaten 
opgericht. 1983 verhuist de 
fabriek van Hilversum naar 
Almere. 

Alfen is een echt business to busi-
ness bedrijf. Ze produceren drie pro-
ductgroepen; transformatorstations, 
laadpalen voor elektrische auto’s en 
energieopslagsystemen. De transfor-
matorhuisjes worden aangepast aan 
de kleur van de omgeving. Staan ze 
in een wijk zijn ze grijs, in weilanden 
hebben ze een groene kleur. Ze staan 
overal, tot aan de bekende peperbus-
sen in Amsterdam aan toe. 
Ook maakt Alfen nu laadpalen. Ze 
zijn één van de grotere spelers op 
dat gebied in Nederland, mogelijk 
ook in Europa. Alfen verkoopt niet 
aan consumenten, maar aan resel-
lers. Voor de laadpalen is een aparte 
productiehal ingericht. “De overheid 
heeft onlangs bekend gemaakt een 
miljoen euro te gaan investeren om 
meer laadpalen in Nederland te gaan 
installeren”, laat hoofd marketing 
Johan de Vries weten.
Een andere productgroep van 
Alfen zijn de energieopslagsyste-
men. Deze worden vaak ingezet in 
de industrie. Er zijn stationaire en 
mobiele opslagsystemen. De Vries: 
“Zo hebben we onlangs bij Tomor-
rowland gestaan, waarbij we een 
deel van Tomorrowland hebben 
voorzien van energie om de pieken 
weg te halen. Heel plat gezegd is 
een dergelijk mobiel systeem een 
zeecontainer met batterijen. Ze 
zijn te leveren in diverse formaten.” 

“Wat je ziet is dat steden als Amster-
dam en Utrecht oude dieselauto’s uit 
de stad weren. Maar als ze een festi-
val hebben, staan er dieselgenerato-
ren die staan te ronken en te roken 
als een gek. Dat is krom,” zegt De 
Vries. “Onze energie opslagsystemen 
worden geladen met groene ener-
gie. Bij het gebruik van een derge-
lijke unit is de vervuiling minder en 
je kunt ook nog zeggen dat het duur-
zaam opgewekt is. Daar zijn we dus 
mee bezig en we zien dat dat steeds 
meer een vogelvlucht neemt.”
 

De VBA werkt op de Bedrijfsterreinen en winkelgebieden in- en om Almere 
samen met de gemeente Almere en als ondernemersvereniging bevelen 
we daarom van harte de Bijeenkomst Veiligheid van dinsdag 8 oktober 
aan. Elders op deze pagina leest u meer daarover.  

Uitnodiging voor Almeerse ondernemers

Laat je er niet door overvallen! 
Tijdens de donkere dagen van het jaar neemt de kans op criminaliteit toe. 
Daarom staat week 41 landelijk in het teken van veiligheid en organiseren wij in Almere  
overvaltrainingen voor ondernemers.  Elke overval is er namelijk een te veel. Niet alleen 
vanwege de schade, maar vooral vanwege de impact die het heeft op uzelf en op uw me-
dewerkers. Het is daarom belangrijk dat u weet wat u zelf kunt doen om de kans op een 
overval te verkleinen. En hoe u het beste kunt reageren als u er toch mee te maken krijgt.

De training ‘Laat je er niet door overvallen‘ wordt georganiseerd door gemeente Almere,
politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en wordt u
kosteloos aangeboden. Komt u ook? 

Datum:  dinsdag 8 oktober 2019 
Locatie: Raadszaal Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Almere
Tijdstip:  1)  van 10.00 uur tot 12.00 uur (inloop vanaf 10 u, start training 10.15 uur)  
 2)  van 19.00 uur tot 21.00 uur (inloop vanaf 19 u, start training 19.15 uur) 

Tijdens de interactieve training leert u:
• kwetsbare punten in de eigen organisatie en verdachte situaties herkennen;
• welke maatregelen u zelf kunt nemen om de kans op een overval te verkleinen;
• veilig en effectief te reageren op een overval door middel van het RAAK-principe;
• wat u moet doen na een overval.

Aanmelden 
Het aantal plaatsen is beperkt. Meld u en/of uw medewerkers direct aan (vóór 4 oktober) 
via www.almere.nl/overvaltraining.

Graag tot ziens op 8 oktober 2019!

Bijeenkomst 
Veiligheid

LIDMAATSCHAP VBA
Gevraagd naar de ervaringen met de 
VBA laat De Vries weten, “we maken 
veel gebruik van de faciliteiten die 
de VBA biedt. Zeker voor het net-
werken. Veel bedrijven weten niet 
echt wat we doen. Zo kunnen we 
alle losse onderdelen van onze pro-
ducten met elkaar laten communi-
ceren. Dat maakt het een geheel 
en dat maakt Alfen uniek. Dat is de 
boodschap die we via het VBA net-
werk aan bedrijven willen vertellen. 
Samenwerking is uiteraard meer dan 
welkom. En ook het werven van per-
soneel blijft een aandachtspunt.” 
Een bekende naam die De Vries 

ook noemt is ‘Almere DEZEWEEK’. 
Deze wordt ingezet voor wer-
ving van personeel. Momenteel 
heeft het bedrijf nog 60 tech-
nische vacatures. Opleiding kan 
intern worden verzorgd. Daarnaast 
is Alfen al meerdere keren uitge-
roepen tot beste leer- werkbedrijf.  
“Kort geleden hadden we een hoog-
tepuntje, ”verteld een trotse De 
Vries. We konden de 400e werk-
neemster verwelkomen. Ook zij gaat 
een interne opleiding volgen.” Op het 
gebied van werkgelegenheid, oplei-
ding en innovatie is Alfen een aan-
winst voor Almere.

column
VBA - Kimberley 
Valentien

Met hart voor Almere
Een van de meest vertrouwde gezichten van 
de VBA is onze relatiemanager, Hank Ydema. 
Iedereen die onze activiteiten en bijeenkom-
sten bijgewoond heeft zal Hank ongetwij-
feld hebben gezien en/of gesproken. Hank 
is enthousiast, vol energie en hij heeft een 
heel breed netwerk opgebouwd gedurende 
de vijf jaren dat hij voor de VBA actief is.
Inmiddels is mij gebleken dat als er iemand 
is die een waardevolle update kan geven 
over de huidige stand van zaken binnen de 
VBA, het Hank is. Daarom, om het nieuwe 
bedrijfsjaar in te luiden, heb ik Hank ge-
vraagd om die update te geven.

“En dat doe ik uiteraard graag! Ook in de 
tweede helft van 2019 zijn onze Thema-
kringen weer zeer actief. In oktober en no-
vember zijn er bijeenkomsten van de HR 
Themakring; de uitnodigingen zijn via het 
VBA Secretariaat al verstuurd. De Evene-
menten Kring en de Themakring MVO van 
de VBA werken samen hard om het Busi-
ness Congres Almere, dinsdag 24 septem-
ber in het KAF in Almere, tot een succes te 
maken. Topsprekers André Kuipers en Ruud 
Koornstra hebben er mede voor gezorgd dat 
er al ruim 250 kaarten aan de ‘mens’ zijn ge-
bracht, maar er is nog ruimte voor meer. Wij 
danken onze sponsoren, die dit mede moge-
lijk maken.

De pas opgerichte Themakring Onderwijs en 
Arbeidsmarkt van de VBA heeft haar pilot 9 
oktober aanstaande. Tijdens die dag maken 
Studenten via een bustour kennis met een 
aantal prachtige bedrijven in Almere. De 
VBA Communicatie Kring is continu in actie, 
heeft maandelijks overleg, en verzorgt sa-
men met het VBA Secretariaat content op 
de website en is verantwoordelijke voor de 
vele uitingen als uitnodigingen en Nieuws-
brieven.

Ruim 70 vrijwilligers zijn positief actief bin-
nen onze vereniging en het aantal leden 
neemt wekelijks toe. Wat een rijkdom en ple-
zier om daar deelgenoot van te mogen zijn. 
En te zien en ervaren dat de verbondenheid 
tussen de leden onderling ook steeds meer 
toeneemt. Dat komt niet alleen door de 
maandelijkse zakenuurtjes vóór en bij VBA-
leden, georganiseerd door een apart team 
binnen de VBA Evenementen Kring, maar 
ook door de samenwerking in de diverse 
Themakringen.

Ook de samenwerking tussen leden in de 
Bedrijfskringen op de diverse Bedrijfsterrei-
nen verloopt steeds soepeler en dat geldt 
ook voor het contact met de Gemeente. 
Steeds vaker weten we elkaar te vinden en 
wordt er gezamenlijk, constructief gezocht 
naar een oplossing. Een goede ontwikkeling, 
die uiteraard nog altijd beter zou kunnen. 
Gesprekken met de top van het gemeente-
bestuur en het VBA bestuur zijn daarover 
gaande. 

Tegen de mensen die ik spreek, ben ik vol-
gens mij duidelijk en ik zou eerlijk gezegd 
ook niet weten hoe ik het anders zou moe-
ten zeggen; het lidmaatschap van de VBA 
is een lange termijn relatie, waarbij je je als 
ondernemer profileert als betrokken onder-
nemer bij je stad. Een stad waarop we trots 
mogen zijn.

Als ondernemer wil je daar toch bij horen?” 

Kimberley Valentien Voorzitter VBA  
& Hank Ydema Relatiemanager VBA 


