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Trots
Trots, ik heb er geen ander woord voor, 
als ik de afgelopen 7 jaar van mijn peri-
ode als voorzitter van de VBA samenvat. 
Trots en grote bewondering voor mijn me-
debestuursleden in die afgelopen periode, 
waarbij we niet zijn weggelopen voor de 
flinke hobbels waarvoor onze vereniging 
heeft gestaan. Ik overdrijf niet als ik zeg 
dat we een hectische en bewogen periode 
achter de rug hebben. We zijn met de ver-
eniging op dit moment weliswaar in iets 
rustiger vaarwater, maar tegelijkertijd is 
het zaak om alert te blijven en snel te blij-
ven anticiperen op de uitdagingen van de 
toekomst. 
Trots ook om te kunnen constateren dat 
we in betrekkelijk korte tijd van ambtelijke 
organisatie weer een echte ondernemers-
organisatie zijn geworden. De contouren 
voor de toekomst zijn uitgezet en het is nu 
aan de nieuwe bestuurders om dit verder 
uit te bouwen. Dit is mijn laatste column 
voor AZaken en als het aan het bestuur 
van de VBA ligt, zal zittend bestuurslid 
Kimberley Valentien mijn opvolgster wor-
den. De Algemene Leden Vergadering van 
de VBA, het hoogste orgaan binnen onze 
vereniging, zal daar op 28 november over 
beslissen. In die vergadering worden te-
vens twee nieuwe bestuursleden voorge-
dragen, om ons team te versterken. 
Dat zijn Vincent Ledeboer, projectmana-
ger bij de Antea Group en Ruud Buurma, 
oud directeur van de Rabobank Almere. In 
de brief die u begin oktober via het secre-
tariaat van de VBA heeft gekregen, heeft 
u daar meer over kunnen lezen. Ik nodig 
u van harte uit om naar onze ALV te ko-
men, in de Bierfabriek (onder het dak van 
het Apollo Hotel in het Centrum van Alme-
re). 
Er moet me nog wel iets van het hart. In 
de afgelopen maanden heb ik regelmatig 
een rondje door de regio gemaakt om te 
praten en kennis te delen met de andere 
Bedrijfskringen in de Regio. Het onderwerp 
is dan voornamelijk De Floriade en ik vind 
dat het enthousiasme daarover zeer matig 
is. Het overleg daarover verloopt stroef en 
ik vind het onbegrijpelijk dat men de kan-
sen niet ziet van zoveel moois dat er staat 
te gebeuren. Ik verbaas me ook dat de Al-
meerders, als ik de recente opiniepeiling 
moet geloven, De Floriade nog niet in hun 
hart hebben gesloten. Ik denk dat De Flo-
riade, als wereldwijd project, onze stad en 
regio ongelooflijke kansen biedt, maar wie 
ben ik…

Hans Marsé
Voorzitter VBA

Ook de wetgever weet dat het 
zorgen voor een naaste heel 
intensief kan zijn en veel tijd 
kan kosten. Daarom hebben 
medewerkers recht op calami-
teitenverlof en kort- en lang-
durend zorgverlof.

Als dat ontoereikend is of u vindt 
mantelzorg een privéaangelegen-
heid die de medewerker zelf moet 
oplossen, dreigt overbelasting en 
verzuim. Dan komt de bedrijfscon-
tinuïteit in het geding en de kosten 
van verzuim nemen toe. De mede-
werker voelt zich niet gesteund door 
de werkgever en zijn loyaliteit naar 
het bedrijf neemt af. 
Dat brengt echter ook risico’s met 
zich mee. De kans zit in het feit dat 
u met uw medewerker in gesprek 
gaat over passende oplossingen. 
Dat hoeft niet automatisch zorg-
verlof te zijn. Ook andere oplossin-
gen kunnen een uitweg bieden, bij-

voorbeeld het inschakelen van een 
mantelzorgmakelaar. Een mantel-
zorgmakelaar zet alle mogelijkhe-
den van zorg op een rij en weet de 
weg in het doolhof van wet- en re-
gelgeving. Hij kan bij verschillende 
instanties met de juiste argumen-
ten uitleggen wat nodig is. Zo wordt 
uw medewerker daadwerkelijk ge-
holpen en ontlast én een beroep op 
zorgverlof of verzuim kan worden 
voorkomen of beperkt. Zo verdient 
de inzet van een mantelzorgmake-
laar zichzelf snel terug. 
Investeren in het welzijn van uw me-
dewerker is investeren in duurza-
me inzetbaarheid. En u krijgt er een 
loyale medewerker voor terug. Een 
kans die u niet moet laten liggen. 
De positieve relatie tussen ‘per-
formance en well being’ kwam ook 
aan bod tijdens de laatste HR col-
legetour van de VBA op 6 oktober. 
Een heldere samenvatting van het 
betoog van professor Jaap Paauwe 

vindt u op de website van de VBA 
(www.vba-almere.nl). 
Juridische aandacht voor verzuim en 
preventie is er op 2 november tij-
dens de HR workshop Actualiteiten 
Arbeidsrecht. Deze workshop, ge-
organiseerd door de VBA HR Kring 
wordt gegeven bij De Haan advoca-
ten & notarissen op Bedrijfsterrein 
Gooisekant.

Meer informatie over Almeerse man-
telzorgmakelaar Magda van Gestel 
via www.demantelzorgpraktijk.nl

Zorgverlof: risico of kans?

UITNODIGING ALMEERSE KVO-BIJEENKOMST 
14 NOVEMBER 2017 VAN 16.00 UUR TOT 18.00 UUR   -   RECYCLEPERRON DE VAART

   Wilt u weten wat er met uw bedrijfsafval gebeurt? Kom inspiratie opdoen tijdens de Almeerse 
Veiligheidsbijeenkomst en zie wat er met uw afval, restproducten en oude materialen gedaan kan worden. 

  Maak bovendien kans op een handgemaakt BBQ- schort van Almeers gerecycled leer!

SAMEN HOUDEN WE ALMERE SCHOON, HEEL EN VEILIG!

ALMEERSE 
VEILIGHEIDSBIJEENKOMST

Wanneer: 14 november 2017 
  van 16.00 uur tot 18.00 uur
Waar:  Het Recycleperron De Vaart, 

Vlotbrugweg 36, 1332 AJ 
Almere

PROGRAMMA
16.00 uur : Inloop met koffie/thee en iets lekkers
16.15 uur : Opening
16.20 uur : Uitreiking KVO-certificaten door 
     burgemeester Franc Weerwind
16.40 uur :  - Bezoek markt
     - Netwerken
18.00 uur : Sluiting

Markt
Op de markt vindt u diverse bedrijven die u informatie kunnen geven op het gebied van recyclen, circulaire economie 
en veiligheid. Daarnaast zijn er informatiekramen van de politie, gemeentelijke brandveiligheid, stadsreiniging en 
stadstoezicht, Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA), het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 
en de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere (SBBA)maar ook stands met bedrijven die laten zien hoe zij 
afvalstromen gebruiken voor nieuwe en originele mogelijkheden.

U komt toch ook? 
Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn op deze bijeenkomst (zowel VBA-leden als niet-leden zijn welkom). 
U kunt zich, tot uiterlijk vrijdag 10 november, aanmelden via www.almere.nl/veiligheidsbijeenkomst

Wilt u deze uitnodiging doorsturen naar uw buren? Ook zij zijn van harte welkom.

` ç ê é ë = OU

` ç ê é ë = NQ
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VBA groeit
De VBA groeit in aantal, in activiteiten en in belang. Maak 
deel uit van die groei, word lid, bel onze relatiemanager 
Hank Ydema: 0614 998 429, of mail hem: 
relatiemanager@vba-almere.nl. Hij maakt graag kennis 
met u!

VBA Stadse Zaken
Hét actuele overzicht van eve ne menten die voor het 
bedrijfsleven van belang zijn vindt u op vba-almere.
nl/agenda. Wilt u uw evenement of heeft u nieuws op 
de VBA Stadse Zaken Agenda: stuur een bericht aan 
redactie@vba-almere.nl


