Voor de zorghovenier die een stap verder wil gaan

Stappenplan ‘Zorgondernemer in het groen’ gepresenteerd
Vorig jaar presenteerde het Platform ZorgSaam het stappenplan voor de ondernemer die wil
werken met mensen met een arbeidsbeperking. Nu is er ook een plan voor ondernemers
die nog een stap verder willen gaan en zorg en dagbesteding willen bieden. Connie Ettema,
voorzitter van de vakgroep Hoveniers, overhandigde op 8 november het eerste exemplaar van
dit stappenplan ‘Zorgondernemer in het groen’ aan Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW.
Door Annemieke Bos

Het plan dat het Platform ZorgSaam
vorig jaar presenteerde, is bij de hoveniers in goede aarde gevallen. Connie
Ettema was dan ook verheugd dat ze
nu ook dit plan kon presenteren tijdens
het symposium ‘Zorgondernemer in het
groen’: “De groensector heeft hard meer
mensen nodig. Deze doelgroepen kunnen we echt goede kansen bieden in
onze bedrijven.” Met deze innovatieve
plannen toont de vakgroep volgens
Ettema aan dat MVO geen holle kreet is
binnen de sector. “We geven het maatschappelijk verantwoord ondernemen
daadwerkelijk inhoud. Zo werken we bijvoorbeeld ook al langer samen met de
SW-bedrijven.” De vakgroepvoorzitster

Het Kennisplatform ZorgSaam
Het Kennisplatform ZorgSaam is een initiatief van de vakgroep
Hoveniers van VHG. Sinds 2010 is het kennisplatform actief met
als doel een landelijk netwerk op te bouwen van hoveniersbedrijven
die werken met mensen met een arbeidsbeperking en/of zorg en
dagbesteding bieden. Via het netwerk kunnen bedrijven informatie
uitwisselen en kennis delen. In 2010 presenteerde het platform
het eerste stappenplan voor de hovenier die wil werken met mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op 8 november 2011 volgde
het tweede stappenplan, voor de zorgondernemer in het groen.
Dit plan betreft het bieden van dagbesteding. Sinds juni 2011
werkt de branchevereniging samen met vier Consulenten Zorg
verspreid over Nederland. Zij ondersteunen de ondernemers bij
het realiseren van hun plannen. Meer informatie vindt u op
www.vhg.org onder de knop ‘Platformen’. U kunt ook mailen
naar ledencontact@vhg.org.
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sprak de hoop uit dat VNO-NCW kan
helpen met een stevige lobby richting
de overheid om de subsidies en andere
regelingen voor deze doelgroepen in
stand te houden, zodat het volledige
arbeidspotentieel in Nederland wordt
benut.

Cabaretier Jaap Bressers

Connie Ettema, voorzitter van de vakgroep
Hoveniers, overhandigde het eerste
exemplaar van dit stappenplan ‘Zorgondernemer in het groen’ aan Bernard
Wientjes, voorzitter van VNO-NCW.

Consulent Zorg Adrienne Ogier

Een bezoek aan een zorgboerderij in
Drenthe maakte diepe indruk op de
voorzitter: “Het is fantastisch hoe deze
mensen zich thuis voelen en meewerken.
Dit soort zorgbedrijven is een goede
oplossing, vooral voor mensen met
een lagere arbeidscapaciteit.” Voor het
stappenplan van de hoveniersbranche
toonde Wientjes dan ook alle lof: “Het
is geweldig hoe de branche dit heeft
uitgewerkt. Het plan is goed opgezet
en vooral ook heel praktisch, zodat de
ondernemer weet wat hij moet doen.”

Vanaf 2013 ligt de regie bij de gemeenten
en het UWV. Die nieuwe wet biedt ook
kansen: er komen meer mensen vanuit
de sociale werkvoorziening beschikbaar
voor de bedrijven.” Hoewel de financiële
voorzieningen hard nodig zijn, staat één
ding voor de zorghoveniers als een paal
boven water: je doet dit niet voor het
geld. De energie en voldoening die het
werken met deze doelgroepen geven,
dat zijn voor zorgondernemer Harry van
de Brug de belangrijkste drijfveren. Naast
zijn eigen hoveniersbedrijf heeft hij in 2009
een aparte stichting (Stichting Harcohof
Hoevelaken – red.) opgericht waarbinnen
zijn zorgonderneming actief is. “De stichting is levensvatbaar dankzij de vergoedingen vanuit het Persoonsgebonden
Budget (PGB) en de verkoop van onze
producten. In onze zorgkwekerij Harcohof bieden we mensen een plek om te
groeien en verder te komen. Het gaat
erom dat zij hun vermogen vergroten en
een bijdrage kunnen leveren. Dat willen
ze ook graag. We willen nuttig werk doen
en ergens bijhoren, dat is ook belangrijk.
Het shirt met ons logo, dat dragen ze met
trots.”

nemers aan het symposium een kijkje in
zijn leven als gehandicapte. “Ik kom hier
wat stand-up comedy doen”, grapte
Bressers, die als gevolg van een dwarslaesie in een rolstoel zit. “Anderen hebben vaak meer moeite met mijn beperking dan ik. Ik ga er met humor mee om,
hoe lastig dat soms ook is. Je bent je
label niet, iedereen heeft potentie.”
VHG-voorzitter Bert Gijsberts draaide
deze stelling in zijn afsluitende woorden
om: “Iedereen heeft zijn beperkingen.
Het gaat erom dat we mensen zichzelf
laten zijn.” Hij benadrukte nog eens dat
de groenbranche met deze – en andere
– initiatieven vooroploopt. “We gaan
deze voorsprong zeker uitbuiten, want
de concurrentiestrijd zal uitbreken bij
toenemende krapte op de arbeidsmarkt.
De gemeente wordt een belangrijke partij.
Dat kan problemen geven, maar ook
kansen. Ik zie in ieder geval gouden
kansen om met de nieuwe regelgeving
met gemeenten goede dingen te doen.”

Goed opgezet plan
Bernard Wientjes gaf aan dat lobbyen
de kern is van het werk van de ondernemersorganisatie, ook voor de leden
van VHG. “We zijn er niet alleen voor de
grote bedrijven. Via de brancheorganisatie
VHG zijn ook alle aangesloten leden automatisch lid van VNO-NCW.” Wientjes
erkende dat het in deze tijd niet eenvoudig is om ondernemer te zijn: “We zijn
goed uit de crisis van 2008 gekomen,
maar zitten nu in een tweede dip. Het
Nederlandse bedrijfsleven is sterk, maar
er zijn veel onzekerheden over de euro,
pensioenen, de dalende export. Daar
komen nog bij de krapte op de arbeidsmarkt en de discussie over de sociale
werkvoorziening. Zorgwekkend is ook
het grote aantal jongeren in de Wajong.
Dagelijks komen er 60 jongeren bij.
De nieuwe wet Werken naar Vermogen
moet ervoor zorgen dat iedereen naar
vermogen gaat deelnemen op de
arbeidsmarkt. Er zullen dan bijna geen
mensen meer een plek hebben binnen
de beschutte sociale werkplaatsen,
zij zullen in de maatschappij een plek
moeten vinden. Bedrijven kunnen deze
mensen opvangen. De ondernemer
betaalt dan voor het percentage arbeidsprestatie dat de werknemer levert. De rest
moet de maatschappij aanvullen.”

Niet voor het geld
Consulent Zorg Adrienne Ogier is dagelijks op zoek naar werkgevers die bereid
zijn om mensen op te nemen met een
arbeidsbeperking. “En hier sta ik dan
voor een zaal vol ondernemers die zeggen: laat maar komen. Dat is fantastisch.
Met de stappenplannen zet je jezelf als
sector op de kaart. De hoveniersbranche
is er ook uitermate geschikt voor, mensen
hebben het er echt naar hun zin.” Ogier
besefte dat het enthousiasme nog niet
betekent dat de race gelopen is: “We zijn
koplopers op dit gebied, dus zullen we
ook tegen obstakels oplopen. Financieel
zal er veel veranderen met de invoering
van de wet Werken naar Vermogen.

Voorsprong uitbuiten
Cabaretier Jaap Bressers gaf de deel-

Het symposium werd georganiseerd door
Kennisplatform ZorgSaam van VHG Vakgroep
Hoveniers en mede mogelijk gemaakt door
Productschap Tuinbouw.
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