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Wees zuinig op 
ons hart
U kunt niet meer om de VBA heen. Als u een 
ondernemer vraagt: wat is de VBA? Dan we-
ten de meesten meteen dat het gaat om dé 
Bedrijfsvereniging van Almere. Maar als u 
aan diezelfde ondernemer vraagt: wié zijn 
de VBA? Dan zal deze zijn schouders opha-
len en een vragend gezicht trekken. Dat is 
begrijpelijk, want de vraag is een beetje een 
vreemde. Toch omvat het antwoord op die 
vraag juist alles wat de VBA is.
De VBA bestaat en leeft actief door al haar 
leden. Die leden zijn dus de VBA. Zonder de 
leden, is de VBA een lichaam zonder hart. 
Dit lichaam heeft gelukkig wel een hart en 
dit hart klopt: stevig en vol vertrouwen op 
weg naar een goede toekomst. We zijn dus 
zuinig op dit hart.
Wij waarderen daarom al onze leden en we 
blijven ze waarderen. Steeds meer leden 
zijn als enthousiast vrijwilliger actief voor 
de vereniging en zij organiseren mede na-
mens de VBA symposia en evenementen. 
Al deze activiteiten geven (weer en meer) 
zichtbaarheid aan de VBA. Een belangrijke 
bijkomstigheid is dat ook de leden (de be-
drijven) meer zichtbaarheid krijgen en wie 
wil dat nu niet? 
Zichtbaar zijn en van waarde zijn op alle 
fronten staat hoog in het vaandel bij de VBA. 
Nog steeds biedt de VBA een platform voor 
leden, waar zij zich kunnen manifesteren en 
profileren. Het fundament dat we aan het 
bouwen zijn richting toekomst krijgt steeds 
meer vorm, maar het is nog lang niet af. Ik 
heb er vertrouwen in dat we met z’n allen 
blijven bouwen om de VBA een onmisbare 
schakel te laten blijven. Niet alleen voor de 
Almeerse ondernemers, maar voor alle on-
dernemers in Flevoland. 
Namens het bestuur bedank ik u als lid. We 
zullen zuinig op u zijn.

Kimberley Valentien
Voorzitter VBA

Op donderdag 7 juni 2018 organiseert de VBA in samenwerking 
met de gemeente Almere een bijeenkomst waarbij de gekozen 
marktpartij wordt gepresenteerd aan wie de ontwikkeling van 
het evenementen terrein van de Floriade is vergund. Deze bij-
eenkomst wordt gehouden in KAF en is dé kans voor lokale on-
dernemers om kennis te maken en in contact te komen met de 
gekozen marktpartij, die de volledige bouw en ontwikkeling van 
het Floriade terrein op zich neemt. 

Doel
De bijeenkomst dient alle onder-
nemers in heel Flevoland inzicht te 
geven ten aanzien van het aan- en 
uitbesteden van dienstverleningen, 
werkzaamheden en productie(s) 
ten aanzien van de ontwikkeling 
van het evenementen terrein Flo-
riade 2022.

Waarom
Om alle ondernemers uit de regio 
niet alleen méér, maar zeker ook 
gelijke kansen te bieden om actief 
deel te nemen aan de ontwikkeling 
van het Floriade terrein! De interes-
se vanuit het regionale bedrijfsleven 
is een beetje weggezakt, maar dient 
door deze bijeenkomst weer op een 
goed en positief peil te komen.

Hoe
Tijdens deze bijeenkomst wordt in-
zicht gegeven hoe de processen met 
de marktpartij gaan lopen en wel-
ke afspraken er zijn gemaakt om 
zoveel mogelijk regionale bedrijven 
hierbij te betrekken. Zo kunnen alle 
Flevolandse ondernemers duidelijk-
heid krijgen wat hun mogelijke rol 
zou kunnen zijn in wat zij bij kunnen 
dragen. Tevens wordt de Flevoland-
se ondernemer door deze vernieuw-
de inzichten geïnspireerd en gemoti-
veerd om actief deel te nemen.

Binnenkort krijgt u meer info via 
de diverse communicatiekanalen 
van de VBA.

Final opportunities Floriade 2022!
Regionale bijeenkomst voor alle Flevolandse ondernemers

“Mijn naam is Ruud Buurma en 
tot 1 januari jl. werkte ik voor 
de Rabobank. De laatste twee 
jaar als directeur Bedrijven, in 
de jaren daarvoor als directeur 
bedrijfsmanagement. Sinds 
2013 ben ik werkzaam in Al-
mere. Woonachtig in Hilversum 
heb ik Almere in de afgelopen 
tientallen jaren zien groeien 
vanuit het niets”. 

Onbekend terrein was Almere dus 
niet, maar sinds 2013 heb ik de stad 
beter leren kennen en ook waarde-
ren. Vooral de enorme dynamiek, de 
werklust van bewoners en onderne-
mers spreekt mij zeer aan. Koppel 
deze kwaliteiten aan de no-non-
sens houding en je voelt je al gelijk 
thuis. Ik vind het opvallend aan de 
stad dat, ondanks de omvang met al 
ruim 200.000 inwoners, de cultuur 
ook iets dorps heeft. Je komt overal 
makkelijk binnen, bij bedrijven, ge-
meente, etc. en iedereen lijkt ieder-
een te kennen en toont een grote 
betrokkenheid.
Dat merk ik ook als penningmees-
ter (en overigens binnenkort voor-
zitter) van de Stichting Parkhuysen. 
Wij zijn zeer afhankelijk van dona-
ties of andere vormen van hulp van 
inwoners en ondernemingen en de 
vanzelfsprekendheid waarmee wij 
belangeloos worden ondersteund 
is hartverwarmend. 
Vanuit de functie van de Rabo-
bank was ik al bekend met de VBA 
en de uitstekende rol die zij speelt 
in “Almeers ondernemersland”. 
Zij vervult een belangrijke scha-
kel tussen tal van belangengroe-
peringen en is een platform waar-
van elke onderneming in Almere 
lid zou moeten zijn. Het was dan 
ook niet meer dan logisch dat ik op 
enig moment mijn bijdrage zou le-
veren aan de VBA. Sinds november 

2017 ben ik dan ook toegetreden 
tot het bestuur. Sinds 1 januari ben 
ik zelfstandig ondernemer. In ba-
sis als interim-manager en advi-
seur voor het MKB, maar momen-
teel help ik organisaties de nieuwe 
Europese privacywetgeving (AVG/
GDPR) meester te worden. Wie er 
nog hulp nodig heeft kan mij daar-
voor benaderen. Als starter besef 
je nog meer dat een platform als de 
VBA toegevoegde waarde heeft en 
je een netwerk biedt waar je voor-

deel uit kunt halen voor je onder-
neming. En minstens zo belangrijk 
is dat je de mogelijkheid hebt van 
betekenis te zijn voor de ontwikke-
ling van de stad. 
Als lid van het bestuur ligt mijn ver-
antwoordelijkheid bij de zogenoem-
de themakringen. Daarbij moet je 
met name denken aan MVO gerela-
teerde zaken en de circulaire econo-
mie. In die rol wil ik eveneens van 
betekenis zijn voor de ontwikkeling 
van deze dynamische stad”.

VBA-bestuurslid Ruud Buurma

Verantwoordelijk voor:
Themakringen

VBA groei & 
themakringen 
De VBA groeit op allerlei terrein. Dat 
komt het meest tot uiting in het groei-
end aantal leden en de hoeveelheid 
Themakringen die recent onder de pa-
raplu van de VBA zijn ontstaan. 
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!


