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Komkommertijd = 
Evaluatietijd

Komkommertijd is bijna voorbij. De voetbal 
eredivisie is weer begonnen en de televi-
sie zendt niet meer vooral herhalingen uit, 
maar frisse nieuwe programma’s. We heb-
ben de botterrace en het Haven festival in 
Almere-Haven net achter de rug, maar het 
programma van de VBA lag tot eind augus-
tus even stil. Daarna startte ook voor ons, 
als het ware, het nieuwe evenementensei-
zoen. In mijn vorige column heb ik hier uit-
gebreid aandacht gegeven. 

Tot die tijd was er gelegenheid om de waar-
devolle bijdrage die door de leden is gele-
verd op de ALV van 29 mei 2018 te evalu-
eren. We hebben u toen een aantal vragen 
voorgelegd: 
1)  Hoe kunnen we het ledenaantal vergro-

ten;
2)  Mogen derden, niet- VBA-leden tegen 

een vergoeding seminars verzorgen; en
3)  Is het VBA-bestuur voldoende zichtbaar 

naar de leden.

Op de eerste vraag kregen we een aantal 
keren het advies om op het Ondernemers-
plein zichtbaar aanwezig te zijn. Dit is 
een goed idee en ik kan u verklappen dat 
we hiermee bezig zijn. We onderzoeken 
ook hoe we nieuwe ondernemers, die nog 
geen lid zijn van VBA, kunnen feliciteren 
en verwelkomen. Een mooie kennismaking 
meteen met de VBA en dat moet nieuwe 
leden opleveren. Het advies van een lid om 
samenwerking te zoeken met de KvK sluit 
hier ook op aan. Ik nodig degenen die deze 
ideeën hebben gegeven van harte uit om 
hierover mee te denken. Veel antwoorden 
hadden betrekking op ambassadeurschap, 
mond-op-mondreclame en de aanstekelijke 
werking van enthousiasme. Wij hopen door 
het organiseren van goede evenementen 
en waardevolle bijeenkomsten u enthousi-
ast te maken en te houden, maar we blijven 
alert en zoeken steeds naar kwaliteitsver-
betering. Een bekend adagium is hierop van 
toepassing: “Bent u tevreden, vertel het an-
deren. Bent u dat niet, vertel het ons.”

De tweede vraag werd door de meeste le-
den beantwoord met: “Ja, want dit spekt de 
kas in het voordeel van de leden.” Persoon-
lijk ben ik het hier ook mee eens, want hoe 
cliché, een gevuldere kas biedt nu eenmaal 
meer mogelijkheden.

Op vraag 3 gaven de leden aan dat het be-
stuur voldoende zichtbaar is, maar wij den-
ken dat dit nog wel consequenter kan. Wij 
nemen dit ter harte en dit betekent dat er 
altijd minimaal één bestuurslid aanwezig 
zal zijn bij VBA-Zakenuurtjes en thema-
kringbijeenkomsten. Deze toezegging geldt 
meteen voor het nieuwe evenementensei-
zoen.

Kimberley Valentien
Voorzitter VBA

“Sinds twee jaar ben ik bestuurslid bij 
de VBA. Hierin ben ik verantwoordelijk 
voor de vertegenwoordiging van de 15 
bedrijfskringen in Almere. Deze kringen 
omvatten de verschillende bedrijven-
terreinen in Almere. De verschillende 
kringen, hun ligging en hun afvaardi-
ging zijn terug te vinden op onze web-
site. (www.vba-almere.nl) 

Almere is voor mij in meerdere opzich-
ten waardevol. Als ondernemer heeft 
Almere mij veel gebracht bij de ontwik-
keling van Reimert Bouw en Infrastruc-
tuur, dat dit jaar haar 50 jarig bestaan 
viert en al 40 jaar in Almere is geves-
tigd. Daarnaast is Almere belangrijk 
voor mijn persoonlijke ontwikkeling. 
Vanuit mijn bedrijf en mijn bestuurs-
functies heb ik vele interessante men-
sen ontmoet, die net als ik bij willen 
dragen aan de ontwikkeling van onze 
stad. Ook als bewoner geniet ik al jaren 
met vrouw en kinderen iedere dag 
van de kwaliteiten van onze groene/
blauwe stad. 

Almeerse bedrijven dragen bij aan 
de lokale economie. Uiteraard is dit 
belangrijk voor de ontwikkeling van 

Almere. Voor al deze ondernemers is 
de VBA niet alleen de spreekbuis naar 
de lokale politiek en ambtenaren, maar 
ook naar de handhavers en hulpdien-
sten. De laatste jaren zijn er successen 
geboekt door de inzet van de vele aan-
spreekpunten die we op de verschil-
lende bedrijventerreinen hebben. 

Zo is op het Poldervlak na veel overleg 
een noodontsluitingsroute aangelegd 
richting de Hoge Ring, voor de bereik-
baarheid bij calamiteiten. Op bedrijf-
sterrein de Vaart is flink geïnvesteerd 
in het oplossen van parkeerproblema-
tiek door vrachtwagens en is de bus-
dienst aangepast aan wensen van 
de ondernemers. Op de Veluwsekant 
Oost is er ruim baan gemaakt voor het 
aanleggen van parkeerpockets, waar-

bij inmiddels door de toekenning van 
provinciale subsidie, de realisatie kan 
versnellen.
Uiteraard is dit slechts een greep uit 
meerdere successen, die we gezamen-
lijk hebben gerealiseerd. 

Almere krijgt zo langzamerhand 
geschiedenis. Voor ons als onderne-
mers brengt geschiedenis binding 
en maakt samenwerking makkelijker 
mogelijk. Ik ben van mening dat de 
onderlinge samenwerking van jonge 
ondernemers in Almere volwassen 
trekken begint te krijgen. Vanaf hun 
jeugd zijn deze ondernemers betrokken 
bij wat er in Almere leeft en daardoor 
weten zij elkaar gemakkelijk te vinden 
en kunnen zo succesvol zijn. Dat ver-
dient Almere en haar bedrijfsleven.

De binding op de bedrijventerrei-
nen is te vinden bij de bedrijfs-
kringen van de VBA. Draagt u ook 
uw steentje bij aan de verbetering 
van het ondernemersklimaat op uw 
vestigingslocatie? Ik verneem het 
graag. We maken het samen tot een 
succes! 

VBA-bestuurslid Bas Reimert  Verantwoordelijk voor: bedrijfskringen

Meerdere successen gezamenlijk gerealiseerd

(Foto: Mona Alikhah)

Zo stil als het was tijdens de zomerse 
vakantieperiode, des te drukker is het 
de komende weken en maanden voor 
de vele vrijwilligers, die actief zijn in de 
diverse Themakringen van de VBA.

De EVEnEMEntEnKring van de VBA 
is al lange tijd druk bezig met de organi-
satie van de traditionele Miljoenenno-
tamiddag, op woensdag 19 september, 
daags na de 3e dinsdag in september. 
Tijdens die middag in het KAF (Schouw-
burg Almere) krijgt u updates en opi-
nies over de MiljoEnEnnota 2018. 
Jort Kelder zit aan tafel met topeco-
nome Barbara Baarsma en diverse 
Almeerse stakeholders en praat over 
de impact van de miljoenennota op het 
Almeerse bedrijfsleven. Ruim een week 
later, op dinsdag 25 september is het 
eerste VBA zakenuurtje na de zomer 
bij Stichting aaP. Een aanrader! 

Op donderdag 18 oktober organiseert 
de hr Kring van de VBA, in samen-
werking met USG Restart de bijeen-
komst: ‘Werk… om over na te denken’. 
Een kleine 3 weken daarna, op woens-
dag 7 november, is de HR Kring nog-
maals actief en organiseert een bij-
eenkomst met als onderwerp: Human 
Being Management “the circle of 
change” (persoonlijke ontwikkeling, 
teamontwikkeling en organisatieont-
wikkeling). huMan BEing ManagE-
MEnt gaat een stap verder dan Human 
Resources Management: ‘Wat beweegt 
de mens om de dingen te doen zoals 

hij ze doet? Hoe een verandering in 
de rolverdeling op de werkvloer een 
flow geeft aan motivatie en duurzaam-
heid.

De volgende bijeenkomst van de MVo 
Kring van de VBA is op donderdag 1 
november. De titel van deze zeer actu-
ele meeting is: ‘Afval: van kosten naar 
kans’ en zal na een plenair gedeelte 
worden opgesplitst in twee prikkelende 
workshops, die als werktitel hebben 
meegekregen: ‘Hoeveel afval koopt u 
in?’ en ‘Hoeveel grondstoffen gooit u 
weg?’. 

Materie die ons allemaal raakt, want 
wist u bijvoorbeeld dat wij met z’n allen 
de grondstoffen, die door onze planeet 
in één jaar wordt geproduceerd, afgelo-
pen 1 augustus jongstleden al hebben 
opgemaakt?  Eigenlijk hebben we de 
grondstoffen van 1,7 aarde nodig! Dat 
houdt onze aarde niet lang meer vol. U 
bent van harte welkom bij deze interac-
tieve, praktische bijeenkomst. 

Op donderdag 8 november wordt de 
BEurSVloEr alMErE gehouden. 
Een beursvloer is een bekend concept 
dat in heel Nederland lokaal wordt 
georganiseerd. In Almere zijn de initi-
atiefnemers: Gemeente Almere, Stich-

ting de Schoor, VMCA, Rabobank, VBA 
en de Almeerse Uitdaging.
 
Een beursvloer is een evenement van 
een paar uur, waar lokale vragen van 
non-profit organisaties worden verhan-
deld. Wat de één over heeft’, of graag 
wil aanbieden, is voor de ander zeer 
gewenst. Doel is om in een informele 
sfeer contacten en matches tot stand 
te brengen tussen bedrijfsleven, over-
heid en maatschappelijke organisaties 
(zorg, onderwijs, sport, kunst, muziek, 
enz.). Het aanbod kan bestaan uit ken-
nis, goederen of personele inzet. Hoek-
mannen helpen bij het maken van een 
match. De aanbieder kan onderhande-
len over een (eventuele) tegenpresta-
tie van de ontvanger. 
Binnenkort meer info over al deze eve-
nementen via nieuwsbrief, uitnodiging 
en www.vba-almere.nl. 

VBa groEi, thEMa- & 
BEDrijFSKringEn 
De VBA groeit op allerlei terrein. 
Dat komt het meest tot uiting 
in het groeiend aantal leden, de 
diversiteit en het aantal Thema-
kringen en de goede resultaten 
die zijn behaald binnen de diverse 
Bedrijfskringen. Wilt u deel uit 
maken van die groei en deelgenoot 
zijn van die ontwikkelingen? Hebt 
u zelf ideeën hoe u een positieve 
inbreng kunt hebben in de groei 
van de Vereniging Bedrijfskring 
Almere, of wilt u lid worden? Laat 
het ons weten via het secretariaat 
van de VBA: 036-5338393 – info@
vba-almere.nl of maak contact met 
onze relatiemanager Hank Ydema 
via 06-14 998 429, of mail hem:  
relatiemanager@vba-almere.nl . Hij 
maakt graag kennis met u!

actiEVE thEMaKringEn & BEurSVloEr alMErE


