De vakgroep voorgesteld

‘Groenvoorzieners leven in een kleine wereld’
die hierin zijn ondergebracht zijn de ruggengraat van de branchevereniging. Ze vormen de
denktank van VHG en stellen scenario’s op voor de toekomst van hun deel van de branche.
Dit jaar worden de verschillende vakgroepen voor het voetlicht gebracht: wat hebben ze
bereikt, wat willen ze nog bereiken en wie is hun voorzitter?

O R G A N I S AT I E

Wat is uw achtergrond?

Naam
Rinus van der Meer
Vakgroep
Groenvoorzieners
Voorzitter sinds april 2006

18

“Aanvankelijk wilde ik boomkweker worden
maar na enkele jaren besloot ik toch iets
anders te gaan doen. Dat werd de studie
tuin- en landschapsinrichting aan de Rijks
Hogere School voor Tuin- en Landschapsinrichting (RHSTL), richting bedrijfsorganisatie in Boskoop. Vervolgens ben ik
projectontwikkelaar geweest en heb ik me bij
een ingenieursbureau beziggehouden met het
ontwikkelen van landschaps- en bestemmings-

plannen voor buitengebieden. Uiteindelijk
kwam ik via mijn werk terecht bij de sociale
werkvoorziening in Ede. Hier werd mijn
interesse gewekt voor het runnen van een
bedrijf en heb ik naast mijn werk een studie
bedrijfskunde gevolgd. Veertien jaar geleden
werd ik gevraagd dezelfde werkzaamheden te
verrichten voor Eemfors in Amersfoort, waar
net de tachtig man sterke afdeling gemeentewerken was overgenomen. Eemfors is vervolgens uitgebouwd en geprofessionaliseerd tot
een marktconforme, gecertificeerde onderneming.”

Waarom bent u voorzitter
geworden?
“Ten tijde van de herstructurering van VHG
zat ik al in de ledenraad en ik wilde meer
gaan doen. Niet alleen om een bijdrage te
leveren aan de ontwikkeling van de groenbranche, maar ook om zelf ingevoerd en op
de hoogte te blijven. Toen de vakgroep was
gevormd hebben we uit ons midden een
voorzitter gekozen en dat werd ik. Ik vind het
leuk om te doen, we hebben een degelijk
bestuur, al hebben er onlangs wat wisselingen
plaatsgevonden. De helft van de leden komt
uit de hoek van de Sociale Werkvoorziening
(SW-)bedrijven, de andere helft bestaat uit
private bedrijven. Het is een leuke, collegiale
club.”

Waar staat de vakgroep groenvoorzieners voor?
“Onze missie is het bundelen van krachten
om de sector verder te ontwikkelen en
professionaliseren. Daarbij richten we ons op
de gemeenschappelijke belangen van alle
bedrijven die binnen de vakgroep actief zijn
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en streven we naar het samenbinden van de
bloedgroepen SW-bedrijven en private
bedrijven. De missie heeft soms iets tegenstrijdigs. Het bedrijfsbelang gaat wel eens
voor het gezamenlijk belang. Een collega
heeft bijvoorbeeld een middel tegen onkruid
ontwikkeld. Daar heeft hij – terecht – patent
op aangevraagd. Maar dan is het dus niet
beschikbaar voor de collega’s. Je kunt dus
stellen dat de bedrijven in de branche zich bij
opdrachtgevers individueel presenteren en
dat op landelijk niveau doen via VHG.”

Welke voordelen biedt de vakgroep
groenvoorzieners voor leden?
“Wij willen boeiden en binden: een vereniging zijn door gezamenlijke activiteiten te
ontwikkelen, kennis te delen en ervaringen
uit te wisselen. Maar we moeten het ook
gezellig hebben. Als vakgroep zijn wij een
spreekbuis naar de politiek en het bedrijfsleven. We faciliteren nieuwe ontwikkelingen,
zorgen voor promotie of proberen publieke
ontwikkelingen te beïnvloeden. Maar we
doen ook aan kennisuitwisseling door bijvoorbeeld thema-avonden te organiseren.”

Wat heeft de vakgroep groenvoorzieners de laatste jaren bereikt?
“Bij de start van de vakgroep hebben we vijf
doelen geformuleerd. Allereerst het bereiken
van groei van de omzet en werkgelegenheid
met kwalitatief hoogwaardige werkzaamheden en langdurige contracten voor relatief
eenvoudige werkzaamheden. Verder het ontwikkelen van een meerjarige visie voor de
sector als geheel en die inbrengen bij de overheid en marktpartijen. Als vakgroep wilden
we er verder voor zorgen met één mening
namens de sector naar buiten te treden. We
dienden voorop te lopen met technische en
sociale innovaties en ervoor te zorgen dat
deze worden toegepast in de bedrijfsvoering
van aangesloten leden. Tot slot streefden we
ernaar de onderlinge samenwerking te versterken tussen de vakgroepleden, waaronder
de SW-bedrijven en private bedrijven.
Ondanks de daling in het aantal aanbestedingen groeit de sector momenteel nog steeds.
De komende jaren willen we ons nóg meer

gaan richten op duurzaam aanbesteden en
het professioneler in de markt zetten van ons
product. De visie voor de sector is er ook.
Je kunt wel stellen dat de meerwaarde van
groen tussen de oren zit van de grootste
opdrachtgevers in onze sector: gemeentes.
Met één mening naar buiten treden lukt
prima en er is volop samenwerking tussen
SW en private bedrijven. Op het gebied van
sociale innovaties zijn we goed bezig, getuige
de nauwkeurige werktijdenregistratie in de
CAO. Met technische innovaties wil het nog
niet zo lukken. Dat komt denk ik doordat de
vakgroep toch wordt gezien als platform voor
kennis en binding. Op de markt gaat iedereen voor zijn eigen positie en stopt de samenwerking.”
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Branchevereniging VHG kent sinds april 2006 vijf vakgroepen. De dertienhonderd bedrijven

Wat wil de vakgroep groenvoorzieners de komende jaren
bereiken?
“We willen de markt vergroten in volume
maar ook in kwalitatief en hoogwaardig uit
te voeren werken. VHG moet de gesprekspartner worden in alle relevante issues waar
de belangen van de sector in het geding zijn,
en als sector moeten we met een gelijkluidende
mening naar buiten treden. Verder is het
noodzakelijk dat VHG een voortrekkersrol
vervult. We moeten vooraan staan in het toepassen van technische en sociale innovaties.
En natuurlijk moet de samenwerking tussen
de bedrijven in de vakgroep in het algemeen
en tussen SW en private bedrijven in het bijzonder, blijven. Wat dat betreft gaat de groenbranche voorop. We moeten het alleen nog
op een goede manier over de bühne brengen.”

Hoe belangrijk zijn de vakgroepen
binnen VHG en hoe belangrijk is
die van de groenvoorzieners in
het bijzonder?

Rinus van der Meer.

Hoe verloopt de samenwerking
met de andere vakgroepen?
“De vakgroep draait en vergt veel tijd en aandacht. We hebben een prachtig vak met z’n
allen en ik zou graag zien dat we als totale
branche weer wat meer met elkaar optrekken,
want we kunnen een hoop van elkaar leren.
Volgens mij kan dat wel beter. Misschien
moeten we weer gaan herstructureren?
We werken immers alweer vier jaar op deze
manier. In het bedrijfsleven is het niet gek
om na die periode de zaken eens anders aan
te pakken.”

“De vakgebieden zijn heel verschillend. Allemaal hebben ze hun specifieke, eigen kennis
en het werk is voor iedereen weer heel anders.
Wat de leden van de VHG bindt is dat zij
werken met groene producten. De groenbranche is een vrij kleine branche, met een
aparte cultuur. Maar bij VHG komen we
allemaal samen.”
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