Groen Loont, ook bij u in de regio

Groenvoorzieners treffen elkaar
op regionale studieclubs
Elkaar ontmoeten en kennis en ervaringen uitwisselen op regionaal niveau. Dat is het doel
van ade regionale studieclubs voor groenvoorzieners die Branchevereniging VHG organiseert.
Ook dit jaar vinden weer diverse bijeenkomsten plaats. VHG wil met deze bijeenkomsten
de betrokkenheid van de groenvoorzieners met onderwerpen in de regio vergroten.
Door Annemieke Bos

Rob Karstens, directeur van
Stadswerk, over de publicatie
‘Baten Inrichting en Beheer
Openbare Ruimte’. Toekomst

Actuele thema’s

Praktijkvoorbeelden worden
uitgebreid besproken

Het idee van de regionale studieclub
groenvoorzieners ontstond enkele jaren
geleden. Bij veel lidbedrijven die actief zijn
in de groenvoorziening was er grote
behoefte om ervaringen te delen over
specifiekeonderwerpen binnen de sector.
Bijvoorbeeld ontwikkelingen in de wet
geving, zoals de aanbestedingswet, het
beleid van gemeenten voor de openbare
ruimte en regelgeving voor natuur en
milieu. Veel ondernemers kampen met
dezelfde vragen en problemen als het over
dergelijke onderwerpen gaat. Die wil men
kwijt bij de branchevereniging en men
verwachtdat deze het signaal oppakt naar
de politiek. Veel lidbedrijven voelen een
behoorlijke drempel om zelf met een vaste
opdrachtgever zoals de gemeente hierover
in gesprek te gaan. Er staat immers ook
een goede relatie op het spel. In een
regionalestudieclubbijeenkomst kan dit
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Levendige discussies tijdens de
bijeenkomsten

gesprek wel ongehinderd plaatsvinden.
Daarnaast willen groenvoorzieners graag
met elkáár in gesprek gaan. Niet alleen
kennis om uit te wisselen, maar ook om
contacten aan te halen en samenwerking
aan te gaan. Dat is de laatste jaren soms
moeilijker geworden onder druk van
scherpereconcurrentieverhoudingen en
verscherpt toezicht door de NMA. De
regionalestudieclub biedt dan een goed
platform om elkaar te treffen. “Door te
pratenleer je elkaar kennen en kun je beter
samenwerken” zo liet een ondernemer
weten.

Samen met de regionale afdelingen
De regionale studieclubs groenvoorzieners
zijn een gezamenlijk initiatief van VHG Vak
groep Groenvoorzieners en de regionale
afdelingen. Juist die wisselwerking is erg
belangrijk. Binnen de vakgroep en het

landelijkbureau is veel inhoudelijke kennis
aanwezig over specifieke onderwerpen als
wet- en regelgeving. Ook onderhoudt men
hier de netwerken met landelijke organisa
ties en ministeries. Binnen de regio’s liggen
de directe contacten met de leden en de
plaatselijke netwerkorganisaties en is
bekend welke onderwerpen sterk leven.
Deze kennis komt bij elkaar in de studie
clubs. Hiervoor zijn vier werkgroepen actief
verspreid over het land: Noord Nederland
en Overijssel, Midden Nederland en
Noord-Holland en Achterhoek, Zuid-Hol
land, en Zuid West Nederland, Brabant en
Limburg. In de werkgroep zitten actieve
VHG-leden uit de regio en vertegenwoor
digers van het landelijk bureau. Zij kiezen
met elkaar het onderwerp en organiseren
de bijeenkomst. Vaste locaties zijn Nieuwer
kerk aan de IJssel, Assen, Eindhoven en
Hilversum.

De regionale studieclubs behandelen
verschillende actuele thema’s waar groen
voorzieners veel mee geconfronteerd wor
den. Een van die thema’s is de praktijk van
aanbesteden bij gemeenten. Dit thema is
in alle regionale bijeenkomsten al eens aan
de orde is geweest. Na een inleiding door
de betrokken gemeenteambtenaar en een
reactie van het AdviesCentrum voor Aan
bestedingen ACA GWW ontstaan boeiende
discussies in de zaal over dit onderwerp.
Aannemer en opdrachtgevers krijgen hier
mee veel informatie over en weer en kun
nen daarmee knelpunten in het proces
versterken. Ook vernieuwende en nog
onbekende manieren van aanbesteden
van werk passeren de revue. Zo presen
teerde de gemeente Dordrecht samen
met BTL op de studieclub Zuid-Holland en
Zuid West Nederland de pilot voor de wijk
Stadspolders met een zogenaamd ‘effect
bestek’. Een bijzondere vorm van gunning
op kwaliteit waarbij de bewonerstevreden
heid maatgevend is voor de beoordeling
en betalingsregeling. Met deze pilot kun
nen de gemeente en de aannemer ervarin
gen op doen met deze vorm van aanbe
steding en een goed alternatief bieden op
gunnen op laagste prijs. Ervaringen die
ook voor andere aanbestedingen interes
sant kunnen zijn.
De bijeenkomst over het gebruik van
glyfosaathoudende middelen bij onkruid
bestrijding op verharding in Assen trok ook
veel belangstelling. Een actueel thema
waar de meeste bedrijven mee te maken

Hoe voer je als aannemers een effectieve regionale lobby bij de
gemeente om de waarde van groen onder de aandacht te brengen? Dat
was het thema van de studieclub die op 26 januari dit jaar plaatsvond
in Hilversum. De belangstelling was groot. In de zaal waren ook enkele
vertegenwoordigers van gemeenten aanwezig, wat zorgde voor een
levendige discussie. Na een toelichting op de campagne Groen Loont,
door Helma van der Louw van Plant Publicity Holland gaf Hans Bakker
namens MKB Nederland adviezen hoe de sector hier lokaal en regionaal
op kan aanhaken. Tot slot vertelde Rob Karstens, directeur van Stads
werk over de publicatie ‘Baten Inrichting en Beheer Openbare Ruimte’.
De deelnemers gingen vervolgens met elkaar in gesprek in zogenoemde
‘open space’-discussies waarbij ze zelf de onderwerpen bepaalden.
Zo kwamen ter sprake: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen,
Ondernemend samenwerken met burgers en overheid, professioneel
opdrachtgeverschap en samen aan tafel komen bij de opdrachtgever.
Enkele conclusies van een levendige discussie:
“Laten we samen – ambtenaar en aannemer – optrekken richting
gemeentebestuur om de vijver te vergroten en de vissen (het uit te
besteden werk) dikker te laten worden. Vervolgens kan een ieder vissen
op zijn eigen manier, met zijn eigen hengel.”
“Ik (gemeente-ambtenaar – red.) zoek een leverancier die ontzorgt. Als
gemeente hebben we behoefte aan de expertise en visie van de hoveniers. Hoe zien zij de openbare ruimte en hoe efficiënt is dat groen?”
“Opdrachtgever én opdrachtnemer moeten hun technische kennis
blijvenontwikkelen.”
“In gesprek treden met de gemeente? Wees op tijd – dus voordat de
begroting wordt besproken – en doe het samen. Nodig de raadsfracties
eens uit op uw bedrijf!” Hans Bakker, MKB Nederland.”

hebben en waar VHG actief bij betrokken
is. Een complex onderwerp met uiteenlopende belangen waar uiterst zorgvuldig
positie in gekozen moet worden. Door juist
dit gevoelige onderwerp ter sprake te
brengen in de studieclub kunnen leden en
medewerkers van het landelijk bureau die
met dit onderwerp bezig zijn, elkaar goed
informeren. Met als resultaat een effectieve
belangenbehartiging. Andere bijzondere
inhoudelijke thema’s waren afgelopen jaar
de Flora- en Faunawet, Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO) en de
groeiplaatsinrichting van bomen.

Verschillen in insteek
De cultuur en werkwijze van groenvoor
zienersbedrijven en opdrachtgevers
verschiltper regio. Daarom wordt ook de

insteek gekozen die het beste bij die
regio past.
In het ene geval wil men meer geïnfor
meerd worden door een inhoudelijk goed
ingevoerde inleider. In een andere regio
ligt de nadruk meer bij het onderhouden
van de onderlinge contacten. Belangrijk
is ook dat lidbedrijven in de regio zelf
elkaar op deze studieclubs wijzen en hun
relaties meenemen. Zo kan een goede
uitwisseling plaatsvinden.
Ook in 2012 worden weer regionale
studieclubs georganiseerd in de verschil
lende regio’s. VHG-leden ontvangen
hierover informatie via de digitale
nieuwsbrief en de mail. Door de subsidie
van het Productschap Tuinbouw is het in
dit jaar nog mogelijk de studieclubs
kosteloos bij te wonen.
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