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Samenwerken
Het bestuur streeft naar een krachtig VBA.
Daarom vinden we het noodzakelijk om
goed en prettig samen te werken. Dat geldt
zowel voor samenwerking tussen de leden
als daarbuiten. Het doel van een samenwerking is naar mijn mening altijd gebaseerd op
de wens om elkaar te versterken. Bijkomende voordeel is dat we daardoor onze horizon
en blikveld kunnen verbreden.
Op dit moment werken we al met enkele
partijen op een prettige en constructieve
manier samen. U weet dat we geregeld met
de gemeente samenwerken en dat bevalt
ons goed. De VBA zoekt ook verbinding met
business clubs van sportverenigingen zoals
de Almeerse Hockeyclub. Heren 1 speelt nu
al een paar jaar op het hoogste niveau van
de landelijke competitie. Een echte prestatie die ook positief kan afstralen op Almere
en de Almeerse ondernemers. We bouwen
aan nog meer samenwerkingen, zoals met
de business club van Almere City FC en
ACM. Ik geloof dat een goede verbinding
met veel verschillende en enthousiaste
partijen de stad nog meer stevigheid geeft.
We gaan richting de zomer(vakantie) en
dan worden de teugels iets gevierd, maar er
staan de komende weken en maanden toch
ook nog een aantal zeer interessante VBA
bijeenkomsten op de agenda.
• 3 juli is er een ICT Themakring bijeenkomst met als onder werp: The Cloud.
Die kan ik u van harte kan aanbevelen.
• 13 juli onze afsluitende Zomer BBQ. Dat
doen we dit jaar met vele andere grote
organisaties en partijen en daar mag u
eigenlijk niet ontbreken.
U heeft daar als lid al bericht van gehad,
maar ook via de VBA website en Social
Media besteden we daar zoveel mogelijk aandacht aan.
• 31 augustus is de traditionele Botterrace in Haven.
• 18 september de Miljoenennota.
Houdt u vooral onze agenda en website in
de gaten.
Ik wens u alvast een fijne zomer en een
prettige vakantie

Kimberley Valentien
Voorzitter VBA

VBA-bestuurslid Mario Bakker Verantwoordelijk voor: evenementenkring

Blijven opletten en sturen aan onze
prachtige waterstad, Almere
“Al meer dan 7 jaar mag ik de VBA als
bestuurslid (secretaris) ondersteunen. Ik woon, leef en onderneem nog
steeds met veel plezier in Almere.
Waar ik vroeger misschien nog in de
verdedigingsstand ging staan, klaar
om niet gefundeerde meningen over
Almere de kop in te drukken, laat ik
het nu op me af komen. Het grappige is dat die ongefundeerde meningen er misschien nog wel zijn, maar
nu wel in positieve zin. Het roer is
compleet om en met dank aan onze
actieve inwoners, ondernemers en
‘de meeste’ bestuurders, kunnen
we al een paar jaar met trots zeggen dat Almere goed en positief op
de kaart staat. Wat wij altijd al wisten komt eindelijk ook binnen bij de
sceptici.
Nu zijn we er natuurlijk nog lang niet
en zullen we altijd moeten blijven
sturen aan Almere om in ontwikkeling te blijven, kansen te zien en te
grijpen, naar elkaar te luisteren, voor
elkaar te zorgen, maar ook te durven
veranderen zonder onze eigenheid
te verliezen.

“Samen werken is samen
groeien: dat geldt niet
alleen voor onze stad,
maar ook voor alle
ondernemers”
Mario Bakker, trots op Almere en
de VBA

In ons DNA zit nog steeds dat pionierschap en dat geven we door aan
onze volgende generaties. Zo kunnen we blijven bouwen, samenwerken en durven we uitdagingen nog
steeds echt direct op te pakken, uit
te proberen maar er soms ook mee
op onze bek te gaan. Ik ben trots op
Almere en blij er te mogen wonen en
te ondernemen. Durven veranderen,
samenwerken en jezelf blijven ontwikkelen, heb ik als ondernemer zelf
ook ervaren. Stil zitten is achteruitgang en sinds april kan ik door mijn
samenwerking met Pubmarket weer
groeien en verder ontwikkelen. Het
is niet altijd gemakkelijk op het oude
vertrouwde op te geven, maar als het
nodig is, kan ik het elke ondernemer
aanraden. Zoek elkaar op, kijk waar er
raakvlakken zijn en werk samen; het
geeft nieuwe inzichten en energie!
Mijn oude vertrouwde Different View
(reclame en marketing bureau) dat ik
14 jaar heb gerund, is nu Pubmarket Almere geworden en daar kunnen
onze klanten, de stad en de regio ook
weer van mee profiteren”.

Vba groei & Themakringen
De VBA groeit op veel terreinen.
Dat komt het meest tot uiting in het
groeiend aantal leden en de hoeveelheid Themakringen, die op initiatief
van actieve vrijwilligers met specifieke kennis en kunde onder de paraplu van de VBA zijn ontstaan. Zo is
er binnen de VBA al langere tijd een
Evenementen- en een Communicatie Kring.

Leden van de Communicatie Kring

Deze Kringen hebben direct te maken
met het hart van de vereniging en
zijn het hele jaar actief om de vereniging op allerlei gebied zichtbaar
te maken. Recenter ontstaan zijn de
ICT Kring, de MVO Kring en de HR
Kring, die half juni nog een succesvolle Workshop Arbeidsrecht organiseerde en in het najaar wederom
een interessante bijeenkomst op de
agenda heeft.
MVO KRING
De MVO Themakring van de VBA
heeft de eerste bijeenkomst geëvalueerd en alvast gebrainstormd over
de volgende. Doel van de themagroep is MVO praktisch maken voor
ondernemers en dat is voor veel van
de bezoekers op 19 april j.l. blijkbaar
het geval geweest. ‘De mens in MVO’
bleek een aansprekend onderwerp
en de 3 workshops werden goed
bezocht.

De volgende MVO Bijeenkomst gaat
over Circulaire Economie, kortweg CE.
Het lijkt soms nog ver van ons af te
staan maar het raakt ons allemaal.
Wist u bijvoorbeeld dat wij de grondstoffen die door onze planeet in één
jaar wordt geproduceerd al in augustus hebben opgemaakt? Dat houdt
onze aarde niet lang meer vol. CE is
geen hype of luxe, het is een noodzaak. Geen verantwoordelijkheid
voor enkelen, maar voor ons allemaal. Het is een onderwerp waar
nog veel vragen over zijn én waar
nieuwe kansen zich voordoen. En
wat te denken van de risico’s voor
ondernemers die zich er niet in verdiepen? Kortom, ruim voldoende
content voor een volgende interactieve, praktische bijeenkomst. Hebt
u bepaalde wensen of behoeften
rond het thema CE? Of suggesties
voor andere onderwerpen? Mail ze
dan naar bert-jan.vanderwoude@
suez.com. De bijeenkomst is voorzien voor Q4-2018.
Leden van de MVO Kring

ICT KRING
Begin juni kwam de ICT-kring van de
VBA weer bijeen; op het ondernemersplein op het stadhuis bij Frank
Halsema, die bij economische zaken
de ontwikkeling van de ICT sector
in Almere in zin portefeuille heeft.

Het was goed om te horen dat
ook bij het nieuwe college Innovatie en ICT volop op de kaart staat!
Er werd uitgebreid gesproken over
een te organiseren bijeenkomst
tussen ICT bedrijven en onderwijsinstellingen in Almere. Doel: enerzijds bedrijven inzicht geven in de
ICT opleidingen en initiatieven van
de onderwijsinstellingen in Almere.
Anderzijds bedrijven enthousiasmeren om actief te participeren in deze
initiatieven. Verder werden de laatste puntjes op de i gezet voor de themabijeenkomst over Cloud computing op 3 juli aanstaande.

Leden van de ICT Kring

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 of via e-mail
info@vba-almere.nl of maak
contact met onze relatiemanager Hank Ydema via
06-14998429, of mail hem:
relatiemanager@vba-almere.nl.
Hij maakt graag kennis met u!

