Vakvereniging

Van teek
tot transferpunt
MARC CUSTERS, VHG

‘In tijden van nood leert men zijn collega’s kennen.’ Deze variant
op een bekend gezegde past VHG toe via het Medewerker
transferpunt. Maar dan moet je natuurlijk niet ziek worden van
een tekenbeet, want dan kun je heel lang uit de running zijn…

Teekcare

Foto: VHG Infographic: A•Kwadraat

Wat hebben we genoten van het warme
weer eind juni, begin juli. Maar elk
voordeel heeft zijn nadeel… Want het
heerlijke zomerweer leidde tot een explosie aan teken. Zowel de Wageningen
Universiteit als het RIVM ziet dan ook
een stijgende lijn in het aantal tekenbeten in Nederland. Ook de hoeveelheid mensen die ziek worden van een
tekenbeet neemt toe. De VHG vakgroep
Boomverzorging en tal van andere
maatschappelijke organisaties hebben
daarom hun krachten gebundeld bij
voorlichting en onderzoek over de teek.
De Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (Stigas) is belast met de
uitvoering hiervan.
Een tekenbeet betekent niet automatisch een besmetting; de kans is zelfs
erg klein. Maar de gevolgen van besmetting met de ziekte van Lyme kunnen
wel heel vervelend zijn, zowel lichamelijk, emotioneel als financieel. ‘Met de
ziekte van Lyme valt niet te spotten’,
zegt Henk van Scherpenzeel van Boomtotaalzorg, van wie een collega ziek
thuis zit. ‘Wacht er niet te lang mee,
de klachten worden steeds erger en
kunnen je langdurig uitschakelen. Mijn
ervaring is dat zelfs huisartsen klachten
onderschatten.’
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Preventie en snel verwijderen van de
teek zijn heel belangrijk. Teken zijn
piepkleine parasieten van zo’n 1 mm tot
3 mm groot die zich vasthechten aan de
huid. Ze komen in heel Nederland voor
en leven in hoog gras en laag struik
gewas in bossen en duinen, weilanden,
parken en tuinen. Vooral in struiken en
grassen tot anderhalve meter boven de
grond voelen ze zich thuis. Van daaruit
klimmen ze op of hechten ze zich aan
passerende dieren of mensen. Teken
zijn er het hele jaar door, maar worden
normaliter pas hartje zomer actief.
Praktische informatie is te vinden op
de website www.teekvandeweek.nl. Hier
worden vragen beantwoord als: hoe
voorkom ik een tekenbeet? Kan ik een
teek zelf verwijderen? Wat zijn de verschijnselen van de ziekte van Lyme? En
wat kan ik als werkgever of werknemer
aan preventie doen?

Medewerkertransferpunt
Het vak boomverzorging is een specialisme. Een boomverzorger beheerst
zijn specialisme steeds beter door
jarenlange ervaring in de praktijk. De
wereldwijde economische crisis zet
ook de groenbranche onder druk en
kan ontslagen tot gevolg hebben. Dit is
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voor de betrokkenen zelf uiteraard heel
vervelend, maar is ook voor de branche
niet goed. Er gaat immers veel kennis
verloren. Om te voorkomen dat medewerkers in de sector het slachtoffer
worden van de economische crisis,
hebben de VHG en de vakbonden het
Medewerkertransferpunt opgezet.
Bedrijven met meer mensen dan werk,
kunnen hun medewerkers beschikbaar
stellen zodat collega-bedrijven hen kunnen inlenen.
Het Medewerkertransferpunt is een
initiatief van de cao-partijen in de
sector; het idee is ontstaan tijdens de
cao-onderhandelingen.
De VHG is belast met de daadwerkelijke
uitvoering van het Medewerkertransferpunt. Het werkt verbluffend simpel. Via
de website www.medewerkertransferpunt.nl
maken bedrijven anoniem melding van
het feit dat ze een of meer medewerkers
tijdelijk of definitief elders willen onderbrengen. Andere bedrijven kunnen
daar weer op reageren. De bedrijven
maken vervolgens onderling afspraken,
via de site worden alleen vraag en aanbod samengebracht. Het transferpunt
is er om definitief overtollig personeel
voor de sector te behouden. Medewerkers van bedrijven waar het even
minder gaat, kunnen tijdelijk elders
aan de slag en zijn daarna weer beschikbaar voor hun eigen werkgever. Hoeveel
medewerkers daadwerkelijk van baan
zullen wisselen valt niet te voorspellen.
Nu lijken de problemen in de branche
nog mee te vallen, maar de verwachting
is dat de opdrachtgevers na de zomer –
wanneer er weer veel nieuw contracten
worden afgesloten – kritisch worden.

Op een wandeling in Benschop stuitte ik twintig
jaar geleden op een paardenkastanje met dit
vreemde verschijnsel. De jaren erna laat de
boom dit mooie fenomeen nooit meer zien.
Onlangs echter zie ik bij een rondleiding in Park
Sonsbeek (Arnhem) weer een boom die
hetzelfde verschijnsel vertoont. Heeft het met
de bladgroenkorrels te maken?

Wat is hier aan de hand?

Inzender vraag en foto: Frans van Oorsouw

Elke boomverzorger kent het wel, zo’n situatie
waarbij je denkt: ‘Wat is hier aan de hand?’
In elke aflevering van Bomen wordt zo’n hersenkraker geplaatst. Het antwoord kun je vinden op
de website van de KPB: www.kpb-isa.nl
Heb je ook zo’n situatie bij de hand gehad, mail je
foto met vraag en antwoord aan de redactie:
vakblad@kpb-isa.nl
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