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Kennis en informatie uitwisselen
Sinds 2001 begeleidt DLV-adviseur Arja van Meekeren studiegroepen voor vrouwen. “Tuindersvrouwen zijn vaak duizendpoten.
Ze verzorgen de administratie en boekhouding en tal van andere zaken. Daarbij krijgen ze te maken met vergelijkbare
problemen. In november 2001 is de eerste studiegroep 'Bedrijfsadministratie en boekhouden' gestart.” In de afgelopen periode
zijn er acht groepen van circa acht vrouwen van start gegaan, waarvan er nu nog een zelfstandig draait en drie onder de hoede
van de DLV-medewerkster.
TEKST EN BEELD: MARLEEN ARKESTEIJN

“Basis van de studiegroep is uitwisseling van kennis en ervaring
met een sausje theorie. Een studiegroep bestaat gemiddeld 2,5
jaar. Dan zijn de meeste basisonderwerpen de revue gepasseerd
waarmee de vrouwen in hun werk geconfronteerd worden, zoals
administratie, boekhouden, personeel en organisatie, functieomschrijving, arbeidscontracten en registratie. Daarnaast komen er
onderwerpen aan de orde waarmee vrouwen zelf op de proppen
komen, zoals het maken van een calamiteitenplan, het instellen

van een rookverbod, een arbeidsongeschiktheidsverzekering en
het omgaan met arbeidsvoorwaarden en illegaliteit. Soms zijn er
gezamenlijke middagen of avonden met een gastspreker”, aldus
DLV-adviseur Arja van Meekeren.
De groepen komen in het begin acht keer per jaar bij elkaar.
Later is vier keer per jaar voldoende. Twee vrouwen vertellen
hun ervaringen met de studiegroepen.

Mijn man en ik hebben een eigen taakverdeling

Johanna Zwinkels: 'Ik vind het
heerlijk om eigen baas te zijn'
Johanna en haar man Arthur Zwinkels hebben sinds 1998 een bedrijf van 42.000 m2
met gele paprika’s in Bleiswijk. Ze bouwen er op het moment 32.000 m2 bij. Johanna
en Arthur hebben sinds ze in Bleiswijk zitten, samen een maatschap en een duidelijke
taakverdeling. Arthur doet de teelttechnische zaken en Johanna het personeel en
het financiële gedeelte.
Johanna Zwinkels heeft een fulltime baan aan haar werk op het bedrijf. “Ik maak de
administratie klaar voor de boekhouder en ben hét aanspreekpunt binnen het bedrijf
voor het personeel en onderhoud de contacten. Voor het kwaliteitssysteem EurepGap
registreert mijn man de benodigde gegevens. Ik verzamel ze. Ik neem de post door
en doe de bedrijfsboodschappen. Eigenlijk doe ik alles wat mijn man niet doet. Wel
hebben we samen veel overleg.”
Ze lijkt daarom meer een duizendpoot. “Ik vind het een uitdaging dat ik eigen baas
ben. Ik kan zelf mijn tijd indelen. Zeker met twee kinderen voelt het als een goede
combinatie.”

Johanna Zwinkels: “Ik maak rekeningen, maak de administratie klaar voor de
boekhouder en ben hét aanspreekpunt binnen het bedrijf voor het personeel
en onderhoud de contacten met de bank.”

Eigen taken bij nieuwbouw

Vrouwenstudiegroep

De nieuwbouw vergt tijdelijk extra aandacht. Ook daarin nemen ze ieder hun eigen

Zwinkels is al weer voor het vierde seizoen lid van een van de studiegroepen van Van

deel en een gezamenlijke deel voor hun rekening. “Het gesprek met de bank en het

Meekeren. “Ik zag destijds een stukje over vrouwengroepen in Groenten&Fruit en heb

regelen van de Groen Label Kas hebben we samen gedaan. Mijn man heeft de offer-

direct informatie gevraagd bij DLV. Ik wilde graag weten hoe andere bedrijven dingen

tes aangevraagd samen met de bouwadviseur. Ik doe het verdere papiergedeelte. Ik

doen, zoals het maken van een bedrijfsreglement, het houden van functionerings-

kijk bijvoorbeeld of de offertes kloppen.”

gesprekken, de kosten van uitzendbureaus en hoeveel vaste werknemers anderen

Verder is Johanna Zwinkels lid van de PMAC (productmarketing commissie van The

hebben en waarom.”

Greenery) paprika. De PMAC heeft een adviesfunctie. Er vallen ook een aantal kleinere

“Onze groep komt zes keer per jaar bij elkaar. We kijken iedere keer bij een ander

commissies onder. “Ik zit in de kwaliteitscommissie. We gaan op de veiling kijken en

bedrijf. De laatste keer was het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je

de kwaliteit beoordelen. Je kunt zo goed je eigen kwaliteit ten opzichte van de rest

steekt veel op van elkaar. Soms is het ook heel praktisch. Zo heb ik onlangs een e-mail

inschatten. De afgelopen jaren ben ik met de PMAC naar Polen en Spanje geweest om

rondgestuurd met de vraag wat anderen doen met de kerstpakketten.”

te zien hoe het daar met de paprika’s gaat.”
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in vrouwenstudiegroepen
In vergelijkingsgroep vooral onderlinge ervaringen uitwisselen

Stien van Duijn: 'Ik zorg voor de hele papierwinkel'

Stien van Duijn: “In onze studiegroep vergelijken we alles: verzekering, bank, boekhoudprogramma's enzovoorts.
Stien leidt samen met haar man Ful en zoons Hugo en Alex van Duijn twee bedrijven.

gen, het maken van facturen en het wekelijks geld halen bij de bank voor de lonen.

Kwekerij Duijn-Hove in Maasland van 2,4 ha met beaucarnea en cambria en Duijn-

Toen onze jongste zoon twee jaar was (1988) ben ik wat meer in de boekhouding gaan

Orchids in Maasdijk van 3 ha met oncidium en phalaenopsis. Het Maasdijkse bedrijf

doen, sinds 1992 met de computer.”

is nog gloednieuw. Half januari kwamen de eerste planten op het bedrijf. Half november is het bedrijf officieel opgeleverd.

Veel besparen
Af en toe volgde ze een cursus om zich bij te scholen. Voorbeelden daarvan zijn een

Stien en Ful begonnen dertig jaar geleden als 'man-vrouw'- firma. Sinds 1996 hebben

cursus voor het gebruik van het Exact-boekhoudprogramma en een paar dagdelen

ze samen een BV en vanaf 2006 zitten de twee oudste jongens in de BV. Hun jongste

Excel. De boekhouding zelf gaat totaal ingeboekt één keer per jaar naar de accoun-

zoon Guido werkt sinds juli in loondienst in het bedrijf en bekijkt of hij ook in de tuin-

tant voor het maken van de jaarrekening.

bouw wil.

Volgens Van Duijn kun je veel besparen door overal goed bovenop te zitten. “Wij kregen bijvoorbeeld laatst een rekening voor 200.000 potjes. Er was geen pakbon en er

Van aubergines naar orchideeën

bleken slechts 20.000 potjes te zijn geleverd. Om problemen te voorkomen accepte-

De Van Duijnen hadden in De Lier een combinatie van aubergine en beaucarnea. De

ren wij van leveranciers daarom alleen door tekeningsbevoegde medewerkers afge-

aubergines maakten plaats voor kentia-palmen. “We begonnen in De Lier al met het

tekende pakbonnen, waarna wij tot betaling van de factuur overgaan.”

telen van oncidium en cambria. De donkerminnende kentia viel af in de nieuwe lichte
kas. In Maasland telen we nu beaucarnea en cambria. In Maasdijk staan alleen orchi-

Vergelijkingsgroep

deeën: phalaenopsis en oncidium.”

De telersvrouw doet sinds 2003 mee in een van de vergelijkingsgroepen van Van
Meekeren om ervaring uit te wisselen. Ze begon in een groep met relatief veel groen-

Eigen taak

tetelers. Omdat ze dit te weinig vond matchen met haar potplantenachtergrond is ze

Er is een duidelijke taakverdeling tussen Ful, Stien en de zonen. Stien van Duijn zorgt

overgestapt naar een andere, meer gemengde groep.

voor de hele papierwinkel: de administratie, boekhouding, sollicitatievoorbereiding,

Bij toerbeurt is de bijeenkomst op een van de bedrijven. “We vergelijken alles: verze-

vacatures, advertenties, de vrije dagen van de medewerkers, het bedrijfsuitje, zieken-

kering, bank, boekhoudprogramma's enzovoorts. Van Meekeren geeft iedere avond

bezoek en cadeautjes bij jubilea. Dochter Suzanne, die accountant is, helpt haar als

een introductie en kijkt wat er leeft. Elke vergadering behandelen we nieuwe onder-

het nodig is bij moeilijkheden in de boekhouding.

werpen. Per onderwerp moet je de desbetreffende spullen aanleveren. Je komt zo

Toen Van Duijn trouwde, wist ze niets van tuinbouw. Ze kwam uit Hilversum en werk-

ook op ideeën, zoals bedrijfsregels, kerstcadeaus, veiligheid, risico-inventarisatie. We

te op kantoor bij een semi-overheidsinstelling. “Vanaf het begin van ons trouwen in

komen vier keer per jaar bij elkaar. Het is in ieder geval geen theekrans. Je moet wel

1978 werk ik mee in het bedrijf. Dit begon onder andere met het betalen van rekenin-

bij de les blijven”, benadrukt Van Duijn.
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