VHG faciliteert kennisdeling met platform

Ontwerpers en
Kennisplatform ZorgSaam
VHG Vakgroep Hoveniers kent sinds twee jaar het platform Ontwerpers en het Kennisplatform
ZorgSaam. Doel: via bijeenkomsten kennis delen, samenwerken en wijzer worden.
Door Nancy van der Vin

Aanleiding voor de start van het fenomeen platform is de grote diversiteit
onder de leden van VHG Vakgroep
Hoveniers. Daardoor is het een uitdaging om de verschillende doelgroepen
via de afdelingen te bedienen. Gonny
van der Vlis, coördinator van het platform Ontwerpers, licht dit toe: ‘Neem
het thema ontwerpen. Sommige hoveniers ontwerpen zelf, een volgende
besteedt het uit, een ander heeft hier
een medewerker voor. De één werkt
voor particulieren, de ander ontwerpt
daktuinen voor bedrijven. Kortom, iedereen heeft belangstelling voor het ontwerpen van groen maar niet iedereen
heeft precies dezelfde interesse. Het
maakt toch uit of je zelf ontwerpt. Ook
verschillen hoveniers als het gaat om
het werken met mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Kortom,
over de hele vereniging heen, hebben de
verschillende doelgroepen voldoende
volume om bijeenkomsten voor te organiseren. Binnen een afdeling is dat niet
altijd het geval. Vandaar het initiatief om
landelijke platformbijeenkomsten te
gaan organiseren.’

Platform Ontwerpers
Nadat in 2010 een aantal bijeenkomsten
samen met Bravvo was georganiseerd,
ontwikkelde Branchevereniging VHG in
2011 een abonnement voor ontwerpers.
Zo konden de voormalig Bravvo-leden
en andere ontwerpers lid worden van
het platform Ontwerpers. Bravvo
oprichter Wendy Hendriksen zei daar
het volgende over in Tuin & Landschap
in december 2010: ‘Het is tijd voor een
volgende stap in de professionalisering
van de ontwerpers’, zegt Hendriksen.
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‘En dat is het bevorderen van samenwerking met hoveniers.’ Deze samenwerking krijgt nu vorm via het platform
Ontwerpers van VHG. Gonny: ‘In de
bijeenkomsten brengen we hoveniers
en ontwerpers samen. De ideeën voor
onderwerpen worden geboren in de
begeleidingscommissie die bestaat uit
Michel Lafaille en Hans Bouwens. Het
platform Ontwerpers werkt per seizoen
met een thema. Meestal start het seizoen met een lezing, bijvoorbeeld van
een bekende architect. Vervolgens krijgen de deelnemers tijdens een vervolgbijeenkomst de opdracht een schetsontwerp te maken volgens de visie van
de spreker. Deze ontwerpen worden
met elkaar gedeeld en becommen
tarieerd. Zo leert men van elkaar.’
De bekende architecten Pieter Buys en
Hans Veldhoen (voorheen Mien Ruys)
zijn bijvoorbeeld aan het woord geweest
als inleidende sprekers.

Kennisplatform ZorgSaam
Een tweede platform, dat al startte in
2010, is het Kennisplatform ZorgSaam.
Het is, net als het platform Ontwerpers,
een kennisplatform. In dit geval is het
doel een landelijk netwerk van hoveniersbedrijven op te bouwen die plaats bieden
aan mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Zo wordt voorzien in de
behoefte van ondernemers om informatie
uit te wisselen en kennis te delen. Ingrid
Sangers, coördinator van het platform,
vertelt: ‘Uit onderzoek is gebleken dat
het werk in een groene werkomgeving
geschikt is voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Bovendien laat de
dagelijkse praktijk zien dat steeds meer
groene ondernemers samenwerken met
de sociale werkvoorziening, of, in samen
werking met andere partijen, re-integratie,
dagbesteding of arbeidstraining bieden.
Er zijn inmiddels hoveniersbedrijven die
zijn gespecialiseerd in deze vorm van
dienstverlening.’

Ontwerpen met natuur
Het thema voor het seizoen 2012/2013
is ontwerpen met natuur. Ook dit thema
wordt door sprekers ingeleid, bijvoorbeeld door Edwin Santhagens van het
bureau Sant & co dat met Park Schinkel
eilanden in Amsterdam de Groene Stad
Award won. Het park, dat uit een tennis-, voetbal-, en natuureiland bestaat,
vormt een groene, ecologische verbinding tussen het Vondelpark en het
Amsterdamse Bos en biedt vele aanknopingspunten voor een gesprek over
ontwerpen met de natuur. Gonny: ‘Maar
ontwerpen met natuur wordt niet alleen
ingeleid door architecten. Bij dit thema
staat de vertaling van een ontwerp naar
de praktijk centraal.’

Website
Kennisplatform ZorgSaam heeft op de
website van VHG twee stappenplannen
geplaatst waarmee een ondernemer kan
nagaan of en op welke wijze hij wil gaan
werken met mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Ingrid: ‘Veel ondernemers vinden het een tijdrovende zaak
om een en ander voor hun onderneming
uit te zoeken want er zijn nogal wat
regelingen bijvoorbeeld voor subsidies
en loonsuppletie. Ook de begeleiding en
de afstemming tussen de medewerker
en voor hem of haar geschikte de werkzaamheden, vragen aandacht en kennis.
Op de website vindt de ondernemer
allerlei informatie. En nog belangrijker:

Branchevereniging VHG heeft voor al
deze en andere onderwerpen een zestal
onafhankelijke Consulenten Zorg in het
land gecontracteerd die ondernemers
kunnen adviseren.’ Bovendien is er een
zogeheten inprintfolder beschikbaar
waarmee een ondernemer zich kan presenteren bij gemeenten of andere
instanties.

Maatschappelijk Ondernemen
De leden van de begeleidingscommissie
van het Kennisplatform ZorgSaam zijn
Jan Braamhaar, Harry van de Brug, Max
Brekelmans, Teije Jacobi, Jan Pouwelse
en Gerard Meijering. Zij hebben uitgebreide kennis opgebouwd, onder andere
vanuit hun persoonlijke ervaring: zij werken in hun bedrijf soms al jaren met
mensen die een afstand hebben tot de
arbeidsmarkt. Deze kennis en ervaring
stellen zij ter beschikking met het doel
meer VHG-leden en groene ondernemers te betrekken bij deze vorm van
Maatschappelijk Ondernemen. Ingrid:
‘De leden en bezoekers van het platform
zijn allemaal maatschappelijk betrokken.
Ze houden zich uit overtuiging met dit
onderwerp bezig; ze lopen ook tegen
allerlei vraagstukken op. Ze kunnen hun
vragen zelf proberen te beantwoorden,
maar voor velen is het inspirerender en
doelmatiger van elkaar te leren tijdens
de platformbijeenkomsten. Het platform
organiseert deze symposia en praktijkdagen.’

Platformbijeenkomsten

Tijdens een bijeenkomst van het Kennisplatform ZorgSaam.

Goede sfeer tijdens de bijeenkomst van het platform Ontwerpers

De platformbijeenkomsten zijn toegankelijk voor zowel leden als niet-leden
van VHG. De bijeenkomsten van beide
platforms zijn kosteloos voor VHGleden. Voor het platform Ontwerpers
geldt dat ontwerpers die niet werkzaam
zijn bij een VHG-lidbedrijf zich kunnen
abonneren. Voor €  200,00 per jaar
kunnenniet-leden alle bijeenkomsten
bijwonen. Het Kennisplatform Zorg
Saam kent geen abonnementsvorm.

Voor meer informatie kunt u een e-mailbericht
sturen naar g.vander.vlis@vhg.org (Ontwerpers)
of i.sangers@vhg.org (ZorgSaam).
De bijeenkomsten worden aangekondigd via
de digitale nieuwsbrief van VHG en de website
www.vhg.org. (onder Hoveniers/platformen)

Michel Lafaille (staand) overlegt met deelnemers platform Ontwerpers.
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