
Goede raad en 
ondersteuning
Méér opdrachten, méér omzet, méér groei. Het ultieme 

doel van iedere ondernemer. Om dat te bereiken moet 

er hard worden gewerkt en slimme keuzes worden 

gemaakt. 

Almere Zaken biedt – op papier en online – goede 

raad en ondersteuning, is kwalitatief hoogstand, 

journalistiek onafhankelijk en inspireert ondernemers.

Altijd met één doel: de ondernemer verder te helpen 

met het bereiken van de doelstellingen.

Oplage: 10.000 exemplaren
De uitgave wordt plano (niet gevouwen), geseald 

met adresdrager, 6 maal per jaar, toegestuurd naar 

bedrijven in Almere t.a.v. directie. De kracht van Almere 

Zaken als advertentiemedium zit in de combinatie van 

het hoge bereik en de beslissingsbevoegdheid van de 

lezer.

Meer zaken
In ‘t Gooi verschijnt het businessmagazine; 

Gooi Zaken. Oplage: 8.000 exemplaren.

Uw advertentie of flyer kunt u hierin doorplaatsen 

of mee verspreiden.

Uw flyer/folder met Azaken verspreiden
Het is mogelijk om samen met Almere Zaken uw flyer 

of folder te verspreiden. Dat kan alleen met de

complete oplage. Prijs v.a. € 995,-.

Wij kunnen ook uw drukwerk verzorgen (opmaken, 

drukken, verspreiden). Vraag naar de scherpe tarieven 

en korte levertijden.

Redactioneel artikel 

Uw verhaal vertellen?
Wij maken uw 

bedrijfsreportage al vanaf

€ 1.155,-. Onze professionele 

fotografen en tekstschrijvers 

komen graag bij u langs. 

Natuurlijk zijn er talloze 

mogelijkheden rondom 

ons platvorm, maar daar 

vertellen wij u graag meer 

over! 

Almere Zaken informeert, inspireert en motiveert Almeerse ondernemers

Hoogste B2B bereik van Almere
Almere Zaken, hét zakenblad voor ondernemers, bestuurders en instanties in Almere, 

staat vol inspirerende artikelen, interviews met topondernemers en praktische 

informatie. Lezers van Almere Zaken worden 6 keer per jaar op professionele wijze 

geïnformeerd over zaken die spelen op ondernemersgebied.  

BRENG UW BEDRIJF IN BEELD           1x                          3x             6x

  voorpagina advertentie € 556,- €      521,-  € 487,-

  1/32 pagina advertentie €      151,-  €      141,-  €      132,-

  1/16 pagina advertentie €      262,-  €      245,-  €      228,-

  1/8 pagina advertentie € 350,- €      339,-  €      317,-

  1/4 pagina advertentie * € 540,- €      506,-  €      472,-

  1/2 pagina advertentie * € 834,- €      782,-  €      730,-

  1/2 pagina Bedrijfsprofiel € 1.155,- €   1.092,-  €   1.029,-

  1/1 pagina advertentie * € 1.499,- €    1.404,- € 1.311,-

  1/1 pagina Bedrijfsprofiel  € 2.100,- €    1.985,- € 1.870,-

  1/1 achterpagina * € 2.257,- €    2.144,- € 2.031,-

  Column ** € 803,- € 760,- € 743,-

* Bij plaatsing op de binnenzijde voor en binnenzijde achterpagina en de achterpagina geldt 
een toeslag van 25% op de tarieven.  

** Een column (300 woorden met portretfoto auteur en e-mailadres) is een tekst waarin de 
auteur zijn of haar mening puntig en uitdagend uiteenzet. De auteur neemt het economisch 
nieuws op de korrel maar kan ook zakelijke belevenissen centraal stellen met eventueel een 
link naar de actualiteit.

Formaten
  voorpagina 51,5 mm x 51,5 mm

  1/32 pagina   54 mm x   38 mm

  1/16 pagina   54 mm x   80 mm

  1/8 pagina 112 mm x   80 mm

  1/4 pagina 112 mm x 165 mm

  1/2 pagina 227 mm x 165 mm

  1/1 pagina (niet aflopend) 227 mm x 351 mm

  1/1 pagina (aflopend) 271 mm x 395 mm
  Dit is inclusief 10 mm overlap aan alle zijden.

Verschijningsweken 2023   
Nr   Wk Verschijning

1 17 februari

2 21 april

3 30 juni

4   8 september

5 27 oktober

6 15 december

www.almerezaken.nl

Transistorstraat 51a  |  Postbus 60206  |  1320 AG Almere  |  T. 036-8200240  |  www.almerezaken.nl  |  info@almerezaken.nl
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Informatie & tarieven

2023
6x

per jaar

Genoemde tarieven

zijn exclusief BTW,  
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Pieter Elbers, CEO van KLM: 

‘ Almere heeft genoeg 

om meer lef te tonen’
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ONDERHOUD

printinggroup.nl

036 547 45 40

Drukwerk • Signing
Uw persoonlijke

adviseur voor

Te koop, te huur

garageboxen met

zolder in Almere

BOX PLATINUM

BEL NU 0800 – 2092

WWW.GARAGEBOX.DIRECT
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Te koop, te huur

garageboxen met

zolder in Almere

BOX PLATINUM

BEL NU 0800 – 2092

WWW.GARAGEBOX.DIRECT

Vanaf 1 januari in de verhuur! 

- Meer ruimte doormiddel van een zolder

- Volledige geïsoleerde garageboxen

- Beste beveiliging van Nederland

EMAIL : INFO@GARAGEBOX.DIRECT | TEL : 0800 2092

WEBSITE: WWW.GARAGEBOX.DIRECT

BOX PLATINUM

Finish Frame Advertentie - a4 (227 mm x 351 mm).indd   1

12-06-19   15:39

BOX ZILVER 
AL VANAF € 245,- 

EX BTW PER MAAND. 
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Adjiedj Bakas: 

De toekomst  

na corona   
 

[15] 
Maaike Veeningen: 

Het was een 

ongekend jaar  

voor Almere  
 

[21] 
Pieter Cloo: 

Ondernemers 

profiteren door 

Floriade 
 
 [27] 

Hoe is het  
nu met…  

Nathal van Rijn

VERZUIMPARTNERS: UW RECHTERHAND BIJ VERZUIM
Elke ondernemer kent het probleem: medewerkers die uitvallen, dreigen uit te vallen of zelfs langdurig ziek zijn. Een goede begeleiding is hierbij belangrijk, zowel voor de werknemers zelf als ook voor de ondernemer. Verzuimpartners kan u daarbij helpen. “Juist onze persoonlijke aanpak en korte lijntjes zorgen 

voor goede resultaten.”

Barbara Versluis is oprichter en eigenaar van Verzuim-
partners. Oorspronkelijk gestart in Ameide, een klein 
dorpje aan de Lek, en sinds 1 oktober ook gevesti gd in 
Almere aan de Veluwezoom. Ze vertelt hoe haar bedrijf 
anders omgaat met verzuim. “Wat voor ons bovenaan 
staat, is dat we korte lijnen hebben en veel contact 
met zowel de zieke werknemer als ook de werkgever. 
Bovendien bieden we een heel ruim pakket aan, waar 
er de mogelijkheid tot coaching en re-integrati e wordt 
aangeboden.”

Snel contact Versluis benadrukt dat Verzuimpartners met name 
voor het MKB een goede oplossing biedt. “Als je te 
maken hebt met arbodiensten kan het soms wel weken 
duren voor er het eerste contact wordt gelegd. Een 
medewerker die is uitgevallen, heeft  dan nog niets 
gehoord. Dat is voor beide parti jen niet pretti  g. Bij 
ons is er wekelijks contact. Er wordt echt persoonlijk 
gevraagd hoe het gaat en wat de prognose is. Vaak helpt 
deze persoonlijke aandacht, omdat er wordt geluisterd 
en daardoor wordt het inzichtelijker wat er nodig is om 
weer aan het werk te kunnen gaan.”

“Verzuimpartnersbiedt naast de reguliere handelingen ook persoonlijke coaching aan”

Persoonlijke Coaching Verzuimpartners biedt naast de reguliere handelingen 
ook persoonlijke coaching aan. Denk hierbij aan een 
Burn-out coach, maar ook een verslavingscoach, 
voedingscoach en lifestyle coach behoort tot de 
mogelijkheden. Bovendien zijn de coachings beschikbaar 
door het hele land. “We hebben zelf momenteel zeven 
mensen vast in dienst, maar beschikken daarnaast over 
een poule van ongeveer 35 zzp’ers. Zij zijn inzetbaar op 
het moment dat het nodig is. En ook hierbij geldt: we 
handelen snel. Het snelle handelen zorgt er bewezen 
voor dat de verzuimduur korter is.”

Re-integrati e trajecten Soms is het niet meer mogelijk dat een werknemer 
in dezelfde functi e terugkeert. Daarvoor heeft  
Verzuimpartners een Re-integrati e-traject beschikbaar. 
Hierin werken ze al met grote spelers op de markt, zoals 
Holland Casino, Van Lanschot Kempen en Securitas 
maar ook verschillende kleinere bedrijven en anderen 
arbodiensten. Versluis: “ De arbeidsdeskundige begint 
alti jd met kijken of er mogelijkheden zijn om in het 
huidige bedrijf een aangepaste of andere functi e te 
krijgen. Als dat niet wenselijk of mogelijk is, dan gaan 
we met de werknemer op zoek naar een baan die wel 
passend is. Die aanpak is heel uitgebreid. Zo hebben we 
job-hunters in dienst die concreet helpen zoeken naar 
geschikte vacatures, en bieden we de mogelijkheid voor 
het ‘oppimpen’ van je CV. Een CV is een visitekaartje 
waarmee je binnenkomt, wij zorgen ervoor dat deze er 
op en top uitziet.”

“Wij pakken de kansen die vaak blijven liggen”
Daling verzuim Uiteindelijk draait het allemaal om één ding: het 

verzuimpercentage in bedrijven te verlagen. Versluis: 
“Ondernemers laten vaak weten dat het verzuim maar 
niet daalt. Als je blijft  doen wat je alti jd doet, zal dat ook 
niet gebeuren. Wij pakken de kansen die vaak blijven 
liggen. En met succes, want wij hebben hetzelfde doel 
als de werkgever: zorgen dat medewerkers gelukkig en 
gezond aan het werk zijn. Bij ons kan dat al vanaf € 95,- 
per medewerker per jaar.”  <

Meer weten of een afspraak maken? Neem dan contact op met Barbara Versluis.

Veluwezoom 5  |  1327AA AlmereT   085-8229400M  info@verzuimpartners.nlW  www.verzuimpartners.nl

B E D R I J F S P R O F I E L  B E D R I J F S P R O F I E L  B E D R I J F S P R O F I E L

   BARBARA VERSLUIS VAN VERZUIMPARTNERS.
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Commissaris Generaal Annemarie Jorritsma: 

‘Floriade wordt een 
succes voor Almere’  

[09]
BUN wil 

meer bouwen 
in Almere  

[15]
Roche: meer dan 
15 coronatesten 

ontwikkeld

[25]
Hoe is het 

nu met… 
Bert Gijsberts  

[31]
Ulti mum: iedereen 

verdient een kans 
om te werken

Wij zoeken meer Almeerse 

acceptanten! Meld je tot 1 juni 

gratis aan.
visitalmere.com

NIEUW: ALMERE
VVV CADEAUKAARTEN  

30

Het gespecialiseerde 

uitzendbureau in de 

logistiek en industrie.

036-5301300 | ubnuitzendbureau.com

Bekijk ons interview op pagina X
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Bekijk ons interview op pagina 10

Ook in Almere

De Huchtstraat 12
1327 EB Almere, 036-2052006

www.sligro.nl

 

Steeds meer werknemers

op de werkvloer door de
gratis corona sneltest.

IN ALMERE

Zie pagina 82
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ULTIMUM IS OOK DIT SEIZOEN UWIT-PARTNER OF CHOICE!

• Cybersecurity• Outsourcing en beheer
• Business solutions• Detachering
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Hoe is het nu met: 

De jongens van 
Almere 
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Almeerse actrice Tanja Jess:

‘Corona en cultuur, 

lastige combinatie’     

spranklreclame.nl | info@spranklreclame.nl
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ZICHTBAAR

Surinaamse

maaltijden en

bedrijfscatering

036-5258448
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25 jaar
de partner voor veilige IT!

lees meer in deze editie
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Onderneming van het jaar  999 Games:
‘Klaar om de wereld te veroveren’
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                    ALGEMENE VERKOOP-, LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN “RODI MEDIA MIDDEN NEDERLAND B.V.”, GEVESTIGD TE ALMERE

1. Alle aanbiedingen c.q. overeenkomsten tussen Rodi Media Midden Nederland bv, hierna te noemen de uitgever, en adverteerders/opdrachtgevers worden beheerst door deze voorwaarden. Zij prevaleren boven eventuele 

condities die door de adverteerder/opdrachtgever worden gehanteerd.

2. Advertentiecontracten worden aangegaan met betrekking tot een aantal millimeters advertentieruimte, welke binnen een bepaalde periode door adverteerder/opdrachtgever benut kan worden voor het 

plaatsen van advertenties. In mindering op het advertentiecontract kan de adverteerder/opdrachtgever uitsluitend advertenties of ingezonden mededelingen plaatsen, welke betrekking hebben op zijn/haar eigen bedrijf.

3. De uitgever hanteert een tarieventabel, waarbij de prijs afhankelijk is van het aantal “ingekochte” millimeters. Een advertentie ter grootte van één pagina wordt berekend tegen het maximale aantal 

millimeters van één pagina. Indien de advertentie in opdracht van de adverteerder geplaatst wordt als hartpagina of als doorlopende dubbele pagina wordt één kolom extra berekend.

4. De ingangsdatum van de contractperiode is afhankelijk van de plaatsing van de eerste advertentie, met dien verstande dat: de contracttermijn wordt geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van de 

kalendermaand, waarin de eerste op het contract af te nemen advertentie is geplaatst, indien de plaatsing vóór de 15e van de maand heeft plaatsgevonden. Het contract zal ingaan op de 15e van de maand, 

indien de plaatsing op of na de 15e dag heeft plaatsgevonden. Indien de eerste advertentie niet binnen drie maanden na het sluiten van het contract is geplaatst, zal het contract geacht worden te zijn 

ingegaan op de eerste dag van de kalendermaand, volgend op die termijn van drie maanden. Losse advertenties kunnen, indien de adverteerder dit verlangt, worden opgenomen in een later door hem/haar af te sluiten adver-

tentiecontract. Dit met terugwerkende kracht over een periode van ten hoogste vier maanden voorafgaande aan de maand waarin het contract werd gesloten.

5. Binnen de contracttermijn kan uitbreiding van het aantal gecontracteerde millimeters overeen worden gekomen, zonder dat verlenging van de oorspronkelijk geldende contracttermijn plaatsvindt. 

In verband met deze uitbreiding zal een hiermee corresponderend lager tarief gelden, vanaf de eerste dag van de kalendermaand volgend op die waarin de uitbreiding tot stand komt. Het lagere tarief zal 

worden toegepast op de alsdan nog te plaatsen advertenties.

6. Indien na afloop van de overeengekomen contracttermijn of in geval van faillissement of surséance van betaling het overeengekomen aantal millimeters niet of niet ten volle is verbruikt, vervalt het recht van plaatsing van 

de niet-afgenomen advertentieruimte. De uitgever is alsdan gerechtigd de prijs van de niet-afgenomen en nog niet betaalde millimeters onmiddellijk in zijn geheel op te vorderen.

7. De uitgever is gerechtigd bepaalde ter plaatsing opgegeven advertenties zonder opgave van redenen te weigeren op grond van inhoud of vorm, goede smaak, technische bezwaren of strijd met eigen 

belangen van de uitgever.

8. Voor advertenties, die overeenkomstig de opdracht gezet moeten worden in een dusdanige vorm dat er sprake kan zijn van gelijkenis met redactionele berichtgeving, behoudt de uitgever zich het recht voor de opmaak c.q. 

typografie te wijzigen.

9. Nimmer kan een bepaalde plaats in een uitgave worden gegarandeerd. Een verzoek tot plaatsing op een bepaalde pagina of plaats kan worden gehonoreerd, zoveel als naar het inzicht van de uitgever 

mogelijk is binnen het kader van een verantwoorde opmaak, technische en redactionele mogelijkheden en/of billijkheid ten opzichte van andere adverteerders.

10. De uitgever is nimmer aansprakelijk voor schade, door wie dan ook geleden, welke veroorzaakt is door niet, niet tijdig of onjuiste plaatsing van advertenties, één en ander behoudens voor zover er sprake is van opzet of 

grove schuld aan de zijde van de uitgever. Gemaakte zet-, druk- of plaatsfouten, die kennelijk aan de publiciteitswaarde van de betrokken advertentie afbreuk doen, worden door de uitgever op verzoek gerectificeerd. Een dergelijk 

verzoek dient uiterlijk veertien dagen na plaatsing schriftelijk te zijn ingediend.

11. Reclames over de uitvoering van advertentieopdrachten c.q. over de factuur dienen uiterlijk acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend. Na deze datum wordt de adverteerder/opdrachtgever geacht accoord 

te zijn met de factuur.

12. Rectificatie of gratis herplaatsing zal niet plaatsvinden in geval van fouten in telefonisch opgegeven advertenties. Dit geldt evenzo voor fouten ten gevolge van onduidelijk geschreven kopij.

13. Voor zover een advertentie is geplaatst waarop als reactie brieven onder nummer binnenkomen, behoudt de uitgever zich het recht voor, deze brieven, indien niet afgehaald door adverteerder, binnen twee maanden na 

plaatsing van de advertentie te vernietigen.

14. De uitgever is gerechtigd vooruitbetaling van opgegeven advertenties te verlangen. De uitgever is voorts gerechtigd plaatsing van opgegeven advertenties op te schorten, indien aan het verzoek tot 

vooruitbetaling niet wordt voldaan.

15. Betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. Voor betaling binnen deze termijn geldt een kredietbeperking van 2%, welke van het factuurbedrag mag worden afgetrokken. Vanaf het  verstrijken 

van de betalingstermijn is rente verschuldigd ad 1% per maand. Adverteerders/opdrachtgevers welke een factuur hebben openstaan van twee maanden of ouder zullen door of vanwege de uitgever worden bezocht. Het factuur-

bedrag wordt alsdan verhoogd met incassokosten ad 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 16,-. In geval van buitengerechtelijke danwel gerechtelijke incasso is de adverteerder gehouden alle extra kosten te 

betalen. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 16,-.

16. Indien een advertentieovereenkomst is aangedaan door een reclamebureau en/of reclamekantoor, optredend voor of namens een opdrachtgever, blijft het reclamebureau en/of reclamekantoor jegens de 

uitgever aansprakelijk voor nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit de advertentieovereenkomst. Bij gebreke van betaling voor het reclamebureau respectievelijk reclamekantoor is de 

adverteerder/opdrachtgever gehouden op eerste verzoek voor betaling aan de uitgever zorg te dragen.

17. Auteursrechten.

 Op alle door of voor Rodi Media Midden Nederland b.v. ontworpen, gemaakte of gebruikte afbeeldingen, foto’s, teksten, tekeningen en ontwerpen blijft het auteursrecht bij Rodi Media Midden Nederland b.v., ook nadat de 

overeenkomst tussen Rodi Media Midden Nederland b.v. en de wederpartij haar beslag heeft gevonden.

 Het is de wederpartij verboden de in lid 1 genoemde afbeeldingen, foto’s, teksten, tekeningen en ontwerpen te (doen) gebruiken voor andere dan door Rodi Media Midden Nederland b.v. verzorgde publicaties. Bij overtreding 

van dit gebod verbeurt de wederpartij een boete van € 453,78 per plaatsing, zulks onverlet de bevoegdheid van Rodi Media Midden Nederland b.v. om volledige schadevergoeding terzake te vorderen en onverlet de bevoegdheid 

van Rodi Media Midden Nederland b.v. om stopzetting van de plaatsingen op straffe van een dwangsom te vorderen.

 De wederpartij garandeert Rodi Media Midden Nederland b.v. dat indien zij zelf afbeeldingen, foto’s, teksten, tekeningen of ontwerpen aanlevert, hierop geen auteursrechten van derden rusten. Rodi Media Midden Nederland 

b.v. wordt door de wederpartij volledig gevrijwaard voor aanspraken door derden op grond van onrechtmatig gebruik van auteursrechtelijke beschermde bescheiden die door de wederpartij aan Rodi Media Midden Nederland 

b.v. zijn aangeleverd. Indien en voorzover Rodi Media Midden Nederland b.v. door een derde terzake van vermeende inbreuk op auteursrechten wordt aangesproken zijn alle kosten voor juridische bijstand die Rodi Media Midden 

Nederland b.v. ter afwering van de vordering redelijkerwijze moet maken voor rekening van de wederpartij, zulks ongeacht de vraag of de aanspraak van die derde terecht is.

18. Behoudens de dwingend rechtelijke bepalingen terzake van de relatieve competentie van de kantonrechter, zullen alle geschillen terzake van overeenkomsten tussen de werkgever en adverteerder/opdrachtgever worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zwolle/Lelystad.

De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nr. 39089174 en de rechtbank Zwolle/Lelystad onder nr. 21/2005.
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