Casebedrijven gaan met groene innovatie naar de top
Vorig jaar is het innovatieproject ‘Met groene innovatie naar de top’ gestart. De VHG en
kennisorganisatie TNO proberen hierin op technisch en sociaal gebied een innovatie
impuls aan de groene sector te geven. In iedere uitgave van VHG Magazine wordt een
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aam: Bennie Everts van Everts
Hoveniersbedrijf in Gasselternijveen (Drenthe).
Medewerkers: Ik ben een zelfstandig
hovenier zonder personeel, maar met vier
collega’s uit de omgeving (Rozenveld
Hoveniers in Gieten, Jan Geerts Hoveniersbedrijf in Winschoten, Hoveniersbedrijf Pieter Lehnberg in Emmen en
Hoveniersbedrijf Martijn Buld in Ruinerwold) vorm ik een coöperatie waardoor wij
gezamenlijk wél over personeel beschikken.
Samen met Booiman Tuinen uit Beilen
zijn wij één casebedrijf.
VHG vakgroep: Hoveniers.
Waarom bent u casebedrijf geworden?
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Casebedrijven
De casebedrijven binnen het innovatieproject ‘Met groene innovatie naar
de top’ vertegenwoordigen ieder één
van de vijf vakgroepen van de VHG:
Hoveniers, Groenvoorziening,
Boomverzorging, Dak- en gevelbegroeiing en Interieurbeplanting. Ieder
casebedrijf kiest binnen het project
voor uitwerking van een technisch
en een sociaal thema. De technische
thema’s zijn: ‘Geen groenafval, maar
grondstof’ en ‘CO2-label voor tuinen’.
De sociale thema’s zijn: ‘Goed werkgeverschap’, ‘Boeien en binden van
medewerkers’ en ‘Seniorenbeleid’.
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Bennie Everts: “De VHG heeft onze
coöperatie gevraagd deel te nemen omdat
wij kleine bedrijven zijn. Daardoor
hebben wij een heel andere kijk op zaken
dan de grote bedrijven die vooral aan dit
project verbonden zijn. Als coöperatie
zagen we direct de voordelen van deelname in, al speelt de tijdsbelasting ons
soms wel parten. Maar als wij A zeggen,
zeggen we ook B en daarom gaan we
ervoor. Daarbij willen we uiteraard wél
resultaten boeken. We gaan niet alleen
maar vergaderen en overleggen, er moet
iets concreets uitkomen.”
Voor welk technisch en sociaal thema heeft
u gekozen?

“Wij wilden allemaal iets doen met afval
en dan vooral op het gebied van verwerking van afval zo veel mogelijk binnen de
regio. Aan het sociale thema zijn we nog
niet toegekomen. Allereerst omdat het nu
hoogseizoen is en we dit project toch naast
onze dagelijkse werkzaamheden moeten
uitvoeren, maar ook omdat het begin wat
stroef verliep. We moesten duidelijk aan
de samenwerking met TNO wennen.
Dat komt omdat onze wijze van denken

verschilt. Als wij als ondernemer een
probleem hebben, brengen we dat snel in
kaart en gaan over tot actie. TNO zoekt
de oplossing meer in kennis. Het gevolg
was dat wij een probleem aandroegen en
vervolgens gingen wachten tot TNO
met een oplossing kwam. Zo werkt het
natuurlijk niet, maar het duurde even
voordat beide partijen hun plek hadden
gevonden. Wat niemand in ieder geval wil
is dat het aan het einde van het project bij
theorie blijft en we alleen iets op papier
overhouden wat vervolgens in een bureaula
verdwijnt. Wel hebben we besloten dat
we eerst het technische thema uitspitten
en later het sociale. We gaan het zeker
nog doen, maar feit blijft dat wij minder
personeel hebben en dat aspect dus
minder belangrijk is.”
Wat is de status van het project?

“Nu we hebben besloten eerst voor het
thema afval te gaan en zowel wij als TNO
onze rol daarin kennen, wachten we nu
op terugkoppeling van TNO. We willen
kijken of we groenafval op kleine schaal
kunnen fermenteren (het omzetten van
biologische materialen met behulp van
bacteriën, celculturen of schimmels in
afwezigheid van zuurstof – red.) en daarbij
kunnen we de kennis van TNO goed
gebruiken. Wij willen nu gaan bekijken
of we dat afval binnen de regio kunnen
verwerken en wellicht kunnen aansluiten
op andere projecten in de buurt. Op zich
is dit allemaal niet nieuw, maar het is
nooit concreet geworden. Daarom willen
wij verder gaan waar anderen zijn
geëindigd en de problemen die zij
tegenkwamen voor zijn. We hebben zelfs
al gesproken met een nutsbedrijf dat heel
enthousiast is over wat wij willen. Het
gaat om een bedrijf op watergebied.
Ze schuiven regelmatig aan bij onze
overleggen. Wellicht vloeit daar een

Bennie Everts

samenwerking uit. De ervaring van dat
bedrijf is dat er in het verleden veel over
dit soort projecten is gesproken maar
het altijd vastliep op de bureaucratie.
Omdat wij kleinschalig zijn en snel
kunnen schakelen, zien zij echter wel
kansen voor ondersteuning.”

geen afval en geen milieubelasting. Als
hoveniers staan wij dicht bij de natuur en
daarom vind ik het onbegrijpelijk dat wij
zo met ons product omgaan. Als ik daar
via mijn deelname aan dit project
enigszins verandering in kan krijgen,
ben ik tevreden.”

Hoe verloopt de samenwerking met de
denktankbedrijven?

Hoe belangrijk is dit innovatieproject voor
de sector?

“Daar hebben we door die wat stroeve
start nog niets mee gedaan. Als we ze voor
de eerste keer uitnodigen willen we ze echt
iets tonen en dat kan nu nog niet. We
hebben nog niets concreets en willen zeker
geen blablaverhaal bieden. Daar houden
we niet van, wij zijn praktisch ingesteld.”

“De resultaten die wij bereiken wil ik
graag branchebreed toegepast zien. Dat is
goed voor het imago van de sector en het
groen in het algemeen. Wij willen hier
dan ook écht mee verder en gaan voor
resultaat. Het moet niet bij een rapport
blijven dat in een bureaula verdwijnt.
Daarom hebben we uitgebreid gesprekken
gevoerd met TNO. De VHG was daar
overigens bij betrokken en dat gaf een
positieve aanvulling. Mede dankzij de
VHG zijn we nu goed op weg. De
betrokkenheid van de VHG is belangrijk
voor de overlap met de projecten binnen
de andere vakgroepen.”

Hoe belangrijk is dit innovatieproject voor u?

“Ik erger me mateloos aan bepaalde zaken
binnen onze sector. Zo vind ik het van
de zotte dat groenafval als afval wordt
bestempeld, dat is het namelijk helemaal
niet. Maar ik erger me bijvoorbeeld ook
aan die plastic potjes waar planten
inzitten. Die worden eenmalig gebruikt
en verdwijnen daarna in de container.
Is het nou zo moeilijk om eens naar een
verteerbare pot te kijken? Daarmee heb je

als we onze plannen in de praktijk
brengen. Zij zijn belangrijk voor de
uitvoering. Achter de schermen werken
we nu aan praktijkzaken die we straks
gaan toetsen aan het personeel.”

Hoe betrekt u uw medewerkers bij dit project?

“Op dit moment zijn zij er nog niet bij
betrokken, maar dat gaat zeker gebeuren
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van de deelnemende bedrijven voor het voetlicht gebracht.
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