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(GEEN)  
GLAZEN BOL

• • •
Waarschijnlijk ben ik niet de enige die af en 
toe de beschikking zou willen hebben over een 
glazen bol. Met een kijkje nemen in de toekomst 
worden vragen beantwoord en onzekerheden 
weggenomen. Althans dat verwachten we. 
Ik troost me met de gedachte dat, omdat 
een glazen bol nu eenmaal niet bestaat, het 
waarschijnlijker is juist meer vragen ontstaan 
waarop het antwoord schuldig blijft. Zodoende 
verandert er niets en blijft onzekerheid over de 
toekomst bestaan. 

We kunnen dus uiteindelijk allemaal maar het 
beste veel vertrouwen in ons zelf stellen, want 
daardoor kun je deels wel je eigen toekomst 
beïnvloeden. De keuzes die we maken, keuzes 
die vaak maar zeker niet altijd, geboren worden 
uit omstandigheden die niet altijd te voorzien 
zijn, zullen richting geven aan de weg naar de 
toekomst. Uit eigen ervaring weet ik dat het 
soms echter niet de richting is die je op wilt gaan. 
Toch heb ik ook gemerkt dat als je vertrouwen 
houdt in jezelf en bereid blijft om hard te werken, 
om wellicht iets op te offeren dat je lief is, de 
toekomst je uiteindelijk weer zal toelachen. 

Kimberley Valentien, voorzitter VBA 

Iedereen kent het ‘fenomeen’ stagiaire, maar wat doet 
een stagiaire of het onderwijs in Almere nou precies? 

Vraagstukken: 
•	 Door	de	corona-crisis	is	het	lastig	om	een	stagiaire	

te	begeleiden.	
•	 Kan	elk	bedrijf	stagebedrijf	worden	en	hoe	dan?
•	 Wat	kan	ik	van	een	stagiaire	verwachten	(ervaring,	

kosten,	verzekering).
•	 Hoe	kan	ik	op	andere	manieren	samenwerken	met	

het	onderwijs?

De	VBA	Themakring	Arbeidsmarkt	 &	Onderwijs	 orga-
niseert	 op	 26	 mei	 aanstaande	 van	 15.00	 tot	 16.30	
uur	 de	 kennissessie:	 Stagiaires	 en	 arbeidsmarkt.	 Niet	
alleen	voor	VBA	leden,	maar	voor	de	hele	regio	en	voor	
alle	 branches.	 Studenten	 uit	 alle	 opleidingsrichtingen	
willen	 graag	 praktijkervaring	 opdoen	 tijdens	 stages,	 
co-makerships,	beroepsoriëntatie	en	samenwerken	met	
u	in	projecten.	

Wat kunt u verwachten?
Tijdens	deze	interactieve	en	digitale	kennissessie	laten	wij	
u	 kennis	maken	met	 de	 diverse	 opleidingsinstellingen	 en	
-niveaus	 in	Almere.	Wij	delen	alle	 informatie	die	nodig	 is	
om	straks	een	stagiaire,	voor	een	dag	of	voor	een	langere	

periode,	in	uw	team	te	verwelkomen.	Dit	doen	wij	omdat	we	
ervan	overtuigd	zijn	dat	het	jonge	talent	dat	Almere	te	bieden	
heeft	ook	veel	voor	uw	organisatie	kan	betekenen.	Maar	
ook	omdat	wij	samen	met	u	een	maatschappelijke	uitdaging	
willen	 voorkomen;	 een	 tekort	 aan	 goede	 stageplaatsen.	
Juist	nu	de	corona-crisis	nog	actueel	is.		<
Waar: Digitaal, via Teams. Link wordt na  
aanmelding gedeeld. 
Hoe deelnemen: Binnenkort plaatsen we de 
uitnodiging op de VBA site.  
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GEZAMENLIJKE TOEKOMST VAN MORGEN!

LANG ZULLEN ZE LEDEN: VMP & PARTNERS
Een vast item binnen het netwerk van de VBA is ‘Lang zullen ze leden’, gebaseerd op het jarenlange VBA 
lidmaatschap. In deze rubriek staan twee vragen centraal: de globale ontwikkeling van het bedrijf gedurende de 
afgelopen decennia en de verandering van de VBA in de afgelopen tientallen jaren, vanuit de visie van het VBA lid 
dat in deze bijdrage het podium krijgt. Deze keer aan het woord Raymond Pappot van Incasso- en adviesbureau 
VMP & Partners: 

“In april 1997 is Incasso- en adviesbureau VMP & 
Partners B.V. gestart in Almere door Jaap Van Mill 
(VM) en Raymond Pappot (P). In de eerste week van 
de start moest er wat bureaumateriaal uit Almere Stad 
opgehaald worden en liep ik - Raymond Pappot - door 
het Stadhuis. Daar viel ik met mijn neus midden in een 
zakenbeurs. Visitekaartjes had ik nog niet eens. Ik werd 
aangesproken door Martha, destijds stuwende kracht 
achter de VBA en het heeft haar weinig moeite gekost 
om ons te overtuigen van het lidmaatschap van een van 
de grootste lokale businessclubs. Met een vinger in de 
lokale politiek maar ook met een blik buiten Almere en 
zelfs buiten de provincie. 

Lokale en Internationale uitstraling:
Het zakenuurtje werd maandelijks gehouden in Le Baron. 
Aansluitend met een kleine groep eten in een bovenzaal 
en zo werd je het VBA netwerk in gezogen. Geweldige 
tijden met sportevenementen, nieuwjaarrecepties, het 
Miljoenennota ontbijt en de ALV’s met uitstekende 
gasten en bijzondere sprekers. Rond 1997 kwam ook 
Phones4U naar Almere, later Libertel en nu Vodafone. 
Onze eerste grote internationale opdrachtgever. Onder-
tussen groeide ook het aantal lokale ondernemers met 
onbetaalde vorderingen op lokale/Nederlandse maar 
ook internationale debiteuren.

Almere, Centrum van de Wereld.
We zijn nu bijna 25 jaar jong, zijn een ‘Lean en Mean’- 
bureau in Almere met opdrachtgevers van over de 
gehele wereld. We hebben in 2019 een internationaal 
incasso congres georganiseerd met de nadruk op Almere 

en Flevoland. Overnachten en vergaderen in Almere, 
sporten in Almere en dineren in Almere en omdat de 
hoofdstad dan toch een keer bezocht moest worden, 
vervoer geregeld door de Almeerse busonderneming. 
Wij zijn enorm trots dat wij de Preferred Partner in 
Nederland zijn van EOS; Een incasso onderneming 
(onderdeel van de Duitse OTTO Group) met meer dan 
6000 werknemers met vestigingen wereldwijd. En hoe 
mooi is het dat wanneer de Duitse collega’s naar Almere 
komen, zij maar moeilijk weg te krijgen zijn van ‘onze’ 
restaurants aan het water.

Toekomst in Almere
Dat onze toekomst in Almere ligt, is voor ons wel 
duidelijk. Er wachten interessante tijden waarbij de focus 
zal liggen op de bescherming van particuliere debiteuren 
en dat er nog meer getracht zal worden om schulden te 
voorkomen juist bij de particuliere debiteuren. Dat sluit 
aan bij ons credo uit 1997 “niemand wordt voor de grap 
debiteur”. In de nationale en internationale Business 
to Business incasso is er een belangrijke rol voor het 
creditmanagement weggelegd. We ondernemen in 
Nederland met het buitenland alsof het een afnemer 
of leverancier uit een ander provincie is. Vaak vergeten 
we dat het buitenland ook andere regels heeft, dat de 
markt niet altijd even doorzichtig is en dat voorwaarden 
welke in Nederland gesteld worden, in het buitenland 
niet zo maar worden overgenomen. Om die kennis te 
kunnen overdragen aan lokale (Flevolandse), nationale 
en internationale ondernemingen geeft veel voldoening. 
Bovendien menen wij dat er nog veel ruimte is voor 
internationale ondernemingen binnen Flevoland en 

zeker in Almere. Almere mag, wat ons betreft, nationaal 
én internationaal veel meer zichtbaar zijn. Daar waar 
mogelijk, dragen wij ons steentje – hoe bescheiden ook 
– graag bij.  <

Wilt u lid worden van de VBA en  
met ons meegroeien?

Laat het weten via ons secretariaat:  
036 533 83 93, info@vba-almere.nl
of onze relatiemanager 
Hank Ydema: 06 14 998 429, 
relatiemanager@vba-almere.nlG
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