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VBA - Kimberley 
Valentien

Nieuwe VBA Thema-
kring: Internationaal 
Ondernemerschap

In mijn vorige column heeft onze relatie-
manager Hank Ydema terecht een podium 
gekregen en Hank heeft een mooie update 
gegeven over het afgelopen bedrijfsjaar. Niet 
alleen het enthousiasme van Hank zelf klonk 
hierin goed door, maar hij wist ook goed te 
vertellen over het enthousiasme van steeds 
meer VBA-leden. Zelf merk ik dit gelukkig 
prettig vaak, want waar en wanneer ik onder-
nemers of samenwerkingspartners spreek in 
onze stad; ik ontvang inspirerende en aan-
moedigende berichten.

Sommige aanmoedigingen hebben er toe 
geleid dat er nieuwe ideeën zijn ontstaan, of 
nu-is-het-moment-daar-acties zijn genomen. 
Zo’n actie is de geboorte van een nieuwe 
themakring. Het zaadje van deze themakring 
was een tijdje geleden inderdaad al geplant, 
maar soms, zoals ik al aangaf, ontdek je hoe 
bepaalde momenten als bundeling van ener-
gie samenkomen, waardoor dit zaadje toch 
vrij plotseling, maar meteen gewenst, ont-
kiemt. De nieuwe themakring is speciaal 
gericht op de internationalisering van de 
Almeerse ondernemer.

Almere is een internationale stad, want in 
Almere wonen niet alleen heel veel inwoners 
uit verschillende culturen, ruim 190 wel te 
verstaan (!), maar ook zijn er in Almere veel 
ondernemingen gevestigd die internatio-
naal opereren, of zelfs een niet-Nederlandse 
moeder hebben. Te meer nu ook de Floriade 
dé topattractie wordt in het jaar 2022, zal 
Almere nog meer het middelpunt worden van 
internationale magie.

Als vereniging hebben we steeds meer het 
besef gekregen, dat we ook in dat opzicht 
een netwerk(spil) willen en behoren te zijn 
voor internationale ondernemers/onderne-
mingen.
Hieronder vallen dus niet alleen onderne-
mingen van internationale origine, maar ook 
ondernemingen die een internationale focus, 
(ver)binding en/of ambitie hebben.

Die reikwijdte is breed, omdat daarmee een 
bodem wordt gegeven om breed te denken. 
Om enige richting te geven aan de invulling 
van deze themakring betekent dit meer con-
creet dat deze themakring interessant is voor 
VBA-leden die internationaal (willen) hande-
len of die internationale werknemers en/of 
partners willen aantrekken of hebben aange-
trokken. Of voor VBA-leden die zich interna-
tionaal voelen en wellicht niet-Nederlandse 
roots hebben en die in verenigingsverband 
actief willen zijn binnen Almere.

Wij willen met deze themakring een degelijke 
uiting geven aan het feit dat de VBA gren-
zen overbrugt en verbindingen bouwt tussen 
ondernemers, ongeacht status, afkomst of 
geloof. De VBA is er voor alle ondernemers.

Kimberley Valentien Voorzitter VBA 

Pilot VBA Bedrijventour: 13 november 2019 
Eerste initiatief Themakring Onderwijs en Arbeidsmarkt 

De doelstelling van de Pilot 
VBA Bedrijventour, het eerste 
zichtbare initiatief van de The-
makring Onderwijs en Arbeids-
markt van de VBA, is om stu-
denten MBO en HBO te laten 
ervaren welke interessante 
bedrijven er in Almere zijn 
gevestigd door korte en krach-
tige bezoeken aan deze bedrij-
ven te organiseren.

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 Pilot VBA Bedrijventour TECH-
NIEK met studenten techniek niveau 
2, 3 en 4 wordt georganiseerd op 
13 november 2019. 

Circa 45 studenten bezoeken in de 
ochtend Elektrotechnisch Aanne-
mer Breedveld & Schroder, Kropman 
Installatietechniek Almere, Yanmar 
en Yakult Europe BV. Bij de bedrijven 
gaan ze in gesprek met een vakman, 
worden geïnformeerd over stages, 

banen, bedrijfsprocessen en natuur-
lijk een “kijkje in de keuken”.
Als de pilot is geëvalueerd zal dit met 
regelmaat in aangepaste vorm wor-
den herhaald voor studenten in de 
Zorg, Horeca, Handel, Leisure, Logis-
tiek etc. etc.

We houden u op de hoogte! 

(Foto: aangeleverd)

Of het nu gaat om een nieuws-
foto, productfoto, bedrijfs- of 
reclamefoto, beelden blijven 
hangen. Voor mij als fotograaf 
ligt daar de ui daging. Het is 
mooi als de foto’s dát doen 
wat ze moeten doen; bijvoor-
beeld de verkoop stimuleren 
of een goede impressie geven 
van een mooi evenement. Sur-
fen op internet en kopen wat 
we mooi vinden of nodig heb-
ben aan de hand van een goede 
foto doen we toch allemaal? 

Bij het maken van een goede foto 
gaan creativiteit en techniek hand
in hand. Camera’s worden steeds 
geavanceerder, flitssystemen wor-
den aangestuurd via de laptop. Pho-
toshop en Lightroom perfectioneren 
het beeld, de mogelijkheden lijken 
onbegrensd. Maar ondanks de inzet 
van geavanceerde apparatuur is een 
goede foto toch vooral een kwestie 
van zien… 
Fotograferen deed ik al op de mid-

delbare school, mijn eerste baantje 
was als fotograaf bij het plaatselijke 
krantje in het gezellige Delfzijl. 
Fotograferen heb ik dus bijna mijn 
hele leven al gedaan. De grafische 
opleiding aan de School voor Gra-
fische Vakken in Utrecht en werk-
ervaring in grafische industrie heb-
ben voor verdieping gezorgd. Voor 
DB Pictures is know how, kwali-
teit en betrouwbaarheid het fun-
dament van ons bedrijf. Het is ons 
bedrijf, want zonder de hulp van mijn 
vrouw Yvonne zou het een stuk las-
tiger zijn.

Toekomst
In de toekomst gaan we onze ser-
vice uitbreiden met het maken pro-
duct video’s en fotograferen en fil-
men met drones.

Een paar jaar geleden ben ik lid 
geworden van de VBA en hoe het 
gelopen is weet ik niet meer, maar 
ik zat al snel in de communicatie-
kring. Samen met een stel gedre-
ven en leuke mensen verzorgen we 
de content voor allerlei uitingen van 
de VBA. Ik verzorg, samen met col-
lega Maarten Feenstra, het beeld-
materiaal.

Het komt wel eens voor dat ik geen 
camera in handen heb en niet achter 
een beeldscherm zit te Fotoshoppen. 
In die spaarzame momenten mag ik 
graag een boek uit de kast trekken of 
wat knutselen met elektronica. Ooit 
bouw ik mijn eigen robot…

Seeing it once is better than 
hearing it a hundred times!

Vrijwilliger van de maand: Dirk Bakker 

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden

Bij het maken van een goede foto gaan creativiteit en techniek hand in hand.

(Foto: Dirk Bakker)

Dirk Bakker (Foto: Dirk Bakker)

Fundament van de VBA = vrijwillig! 
Vanaf oktober 2018 is er een maandelijks item op de VBA website te vinden: Vrijwilliger van de maand. 
We vinden het als VBA belangrijk om te weten wie onze actieve vrijwilligers zijn. Wat doen ze in het dagelijks 
leven, wat zijn hun hobby’s en waarom vinden ze het belangrijk om actief te zijn binnen de VBA? Met andere 
woorden: we willen ze beter leren kennen en hen de kans geven om zich op deze wijze te presenteren aan de 
rest van de leden. Mensen als Toon Hemelaar, Tilly Scholtze, Jan Denkers, Gert Koeslag en Angelique Lankreijer 
leerden we daardoor nog beter kennen en zij staan met hun bijdrage permanent op de website van de VBA en 
elke maand wordt dit item meegenomen in onze Nieuwsbrief aan alle leden. In oktober 2019 is dat fotograaf 
Dirk Bakker. Dirk is lid van de VBA Communicatie Kring.

Groei 
Wilt u lid worden van de VBA

en met ons meegroeien? 
Laat het weten via ons

secretariaat 036-5338393 – 
info@vba-almere.nl,

 bel onze relatiemanager
Hank Ydema: 06-14 998 429,

of mail hem:
relatiemanager@vba-almere.nl.


