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BBQ
Het is bijna zomer en dat betekent bbq-
tijd. Op 5 juli a.s. is er weer de VBA-Zomer-
barbecue mét volleybaltoernooi op het 
strand bij Steel Creek. Het begint een tra-
ditie te worden om met een quasi sportief 
maar spetterend feest de zomervakantie in 
te luiden. Dit jaar hebben we ook de (busi-
nessclub)leden van onze partners zoals de 
AHC en de OVSA uitgenodigd. We hebben 
met de VBA-Zomerbarbecue maar één doel 
en dat is samen met zoveel mogelijk onder-
nemers een zomers feestje bouwen. 
Door dit initiatief wil de VBA verbindingen 
tot stand brengen tussen de vele onderne-
mende verenigingen die Almere rijk is. In 
onze optiek is die nog te beperkt. Wij zou-
den graag samenwerken met andere clubs/
verenigingen om Almeerse ondernemers nog 
meer te ondersteunen op het gebied van 
kunde, kennis, netwerk, in de breedste zin 
van het woord. Onze samenwerkingen met 
individuele partijen verlopen goed en ook 
die met de gemeente Almere versterkt zich 
en breidt zich verder uit, maar we zijn ambi-
tieus. We willen dus heel graag meer samen-
werken en bij deze roep ik hiertoe op.
We blijven net zo ambitieus als het gaat om 
het organiseren van goede evenementen als 
het uitbreiden van themakringen. De the-
makring Onderwijs en Arbeidsmarkt start 
op 9 oktober 2019 met een pilot genaamd 
‘VBA-Bedrijven tour’. Deze tour laat studen-
ten kennismaken met bedrijven, wellicht hun 
toekomstige werkgever. Een initiatief om 
beter te voorzien in vraag en aanbod op het 
gebied van arbeid en onderwijs. 
De VBA stimuleert uitbreiding van themakrin-
gen en doet bij deze ook hier de oproep aan 
VBA-leden die interesse hebben om een the-
makring “Innovatie in vastgoed” op te zetten 
en vorm te geven. Lees over beide onderwer-
pen op deze pagina of op onze website. 
Ik hoop u gauw weer te zien op één van de 
vele bijeenkomsten van de VBA of tijdens 
andere mooie gelegenheden in Almere. Ook 
wens ik u een heel fijne zomer en een ont-
spannen vakantie, want die heeft u zeker 
verdiend.  

Kimberley Valentien
Voorzitter VBA

Eerste initiatief Themakring Onderwijs en Arbeidsmarkt

Pilot VBA Bedrijventour

VBA lid Hollander Techniek denkt out-of-the-box

De doelstelling van de Pilot 
VBA Bedrijventour, het eer-
ste zichtbare initiatief van 
de Themakring Onderwijs en 
Arbeidsmarkt van de VBA, 
is om studenten MBO en 
HBO te laten ervaren welke 
interessante bedrijven er in 
Almere zijn gevestigd door 
korte en krachtige bezoeken 
aan deze bedrijven te orga-
niseren. 

Als we studenten kunnen laten erva-
ren dat in Almere dezelfde mogelijk-
heden aanwezig zijn voor interes-
sante stages (en banen!) als buiten 
Almere, verhogen we de kans dat 
studenten niet alleen lokaal stage 
gaan lopen, maar ook lokaal gaan 
werken.

De achtergrond voor dit initiatief is 
dat op dit moment veel studenten 
MBO en HBO niet op de hoogte zijn 
van het Almeerse bedrijvenaanbod 

en daardoor regelmatig kiezen voor 
bedrijven buiten Almere. De trend 
geeft aan dat binnen de sectoren 
waar enorme tekorten zijn, studen-
ten vaak tijdens hun stage gelijk wor-
den geworven voor een baan. Hier-
door vertrekt veel jong talent uit 
Almere.

De Pilot ‘VBA Bedrijventour’ met Stu-
denten Techniek staat in principe 
gepland voor begin oktober van dit 
jaar. Als de Pilot is geëvalueerd zal 
dit met regelmaat in aangepaste vorm 
worden herhaald voor studenten in de 
Zorg, Horeca, Handel, Leisure, Logis-
tiek etc. etc.

We houden u op de hoogte! 

Tijdens de VBA themabijeen-
komst MVO (Maatschappelijke 
Verantwoord Ondernemen) op 
14 mei j.l. lieten accountma-
nager Kees Jansen, adviseur 
Joost Leferink en engineer Joris 
Hemme de aanwezigen kennis-
maken met de innovatieve en 
duurzame oplossingen die Hol-
lander Techniek te bieden heeft. 
In rap tempo werden technische 
oplossingen op een begrijpelijke 
manier besproken.  

De presentatie stoelde op drie pij-
lers: Energie besparende maatrege-
len, Development en Flexynet.
Om de aanwezigen duidelijk te 
maken wat deze pijlers betekenen 
kwam men met duidelijke voorbeel-
den uit de praktijk. Sommige oplos-
singen waren zo simpel dat menig-
een dacht “waarom heb ik dat nog 
niet geregeld?” Zo is er al veel bespa-
ring te behalen door het vervangen 
van de verlichting in bedrijf of kan-
toor door LED verlichting. Maar ook 
de bekende aanwezigheidsdetectie 
is al een optie. U kent het vast wel, 
je loopt een grote hal in en waar je 
loopt gaat het licht aan. Eenmaal 
een bepaald punt gepasseerd, gaat 
het licht weer uit. Maar het kan nog 
inventiever. 
Zo werd Hollander Techniek gevraagd 
voor de volgende uitdaging. Het 

zwembad T’Bun op Urk moest met 
40% worden uitgebreid maar het 
energieverbruik moest gelijk blij-
ven.

Uiteindelijk bleek de oplossing te 
bestaan uit vier onderdelen:
• Luchtbehandeling met hoog rende-

ment warmteterugwinning
• Warmtepomp
• Warmteterugwinning uit spoel water 

zwembad
• Riothermie (riool thermiek) instal-

latie

Jazeker, om het doel te halen werd er 
zelfs gebruik gemaakt van de rest-
warmte van de onder het zwembad 
lopende riool. 
Het beste van de presentatie van Hol-
lander Techniek werd tot het laatste 
te bewaard: Flexynet, een open & bi-
directioneel warmtenet. Het warm-
tenet 2.0, zoals het werd genoemd, 
komt er in 
het kort op 
neer dat 
omringende 
woningen, 
bedrijven en 
industrieën, 
gebruik gaan 
maken van 
elkaars rest-
warmte en –
koude.

Daarvoor moet het systeem voldoen 
aan de volgende eisen; geschikt voor 
nieuwe energiebronnen zoals omge-
vingswarmte; bodemwarmte, opper-
vlaktewater, rioolwater, restwarmte, 
industriewarmte etc. Het moet ener-
giebesparing stimuleren, uitwisseling 
mogelijk maken tussen de gebruikers 
en per gebruiker temperatuur instel-
baar maken.
Het systeem moet universeel zijn 
of het nu om verwarming of koeling 
gaat. Dit vergt nieuwe architectuur, 
moet maatschappelijk verantwoord 
zijn en het vormen van monopo-
lies voorkomen. Dit duurzame con-
cept moet uiteraard gebruik van 
hernieuwbare energie stimuleren 
en voorbereid zijn op de toekomst. 
Toekomstmuziek? Niet voor Hol-
lander Techniek! Plannen voor een 
pilotproject zijn al in een vergevor-
derd stadium. Reden genoeg om dit 
bedrijf te blijven volgen.

Interesse voor VBA kring ‘innovatie in vastgoed’?
Onze gebouwde omgeving vraagt voortdurend vernieuwing. Duurzaam-
heid, circulariteit, betaalbaarheid, andere woonvormen, andere concepten 
voor kantoren en bedrijfsterreinen zijn de thema’s van vandaag. Almere 
is de stad van pioniers, “het kan in Almere”. Hoe mooi zou het zijn als wij 
daar als VBA ook ons steentje aan bij dragen? De kring is bedoeld voor 
VBA leden die iets toe willen voegen aan de innovatie in, van en voor 
vastgoed in de breedste zin van het woord. 
Vaak komt innovatie voort uit kruisbestuiving en het samenbrengen van 
verschillende disciplines. Daarom aan de investeerders, financiers, ont-
wikkelaars, architecten, bouwers, gebruikers onder ons de oproep: wil je 
bijdragen aan een kring die innovatie in vastgoed concreet maakt, laat 
dit dan weten en stuur een mailtje naar: secretariaat@vba-almere.nl. Er 
wordt dan z.s.m. contact opgenomen. 

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.


