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De Stichting Boswerk

A.H. Bouma
Stichting Boswerk

Oprichting, bestuur en doelstelling
De Stichting Boswerk is opgericht medio februari 1982
door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de bosbouw en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het besluur der Stichting bestaat uit 6
leden:
- 3 personen benoemd door de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren te 't Harde.
- 1 persoon benoemd door de Voedingsbond van de
Federatie Nederlandse Vakbeweging.
- 1 persoon benoemd door de Industrie- en Voedingsbond van het Christelijk Nationaal Vakverbond.
- 1 persoon benoemd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Het secretariaat is ondergebracht in de kantoorruimte van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren
in 't Harde.
De Stichting Boswerk is opgericht met het volgende
doel:
"Het bevorderen van een structureel gezonde werkgelegenheidssituatie in bossen en landschapselementen
in Nederland ten behoeve van de inslandhouding van
bos en landschap; d.m.v.
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- het doen organiseren, coördineren en inzetten van
arbeidskrachten ten behoeve van hel opheffen van de
achterstand in het bos- en landschapsonderhoud;
- het doen van overige investeringen;
- alle middelen welke aan het doel der Slichting
dienstig kunnen zijn."
Met het doen van overige investeringen worden die
zaken bedoeld die kunnen leiden tot een structurele
verbetering van het bos, waardoor - op korte termijneen aantal blijvende arbeidsplaatsen kan ontstaan.
De oprichting van de Stichting Boswerk dient te worden geplaatst in het kader van het z.g. "banenplan"
van de toenmalige Minister van Sociale Zaken, en op
basis van conclusies en aanbevelingen van de Bosbouwvoorlichtingsraad, nl. dat er een structureel tekort
ter grootte van 1800 arbeidsplaatsen in bossen en
landschapselementen bestond, en dat er met het inhalen van de onderhoudsachterstand 10.300 manjaren
zijn gemoeid.
De Stichting heeft toen op grond van concrete objecten een eerste werkgelegenheidsplan ingediend voor
400 arbeidsplaatsen gedurende 3 jaar (1200 manjaren).
Nadat bekend was geworden, dat voor deze plannen

geen geld beschikbaar kon worden gesteld, is de
Stichting Boswerk gaan onderzoeken in hoeverre zij
op andere wijze een taak zou kunnen hebben bij de
bevordering van de werkgelegenheid in de bossen.
De werkgelegenheidsverruimende maatregel

Na uitgebreid overleg met de DACW (Dienst Aanvullende Cultuurtechnische Werken) en de directeuren
van desbetreffende GAB's kon in het vroege najaar
van 1983 worden gestart met het selecteren van werklozen, die op basis van de Werkgelegenheidsverruimende Maatregel (WVM) bij de Stichting in dienst
konden treden. In Utrecht zijn 15 WVM'ers en in Gelderland 32 WVM'ers gestart.
Mede omdat de WVM-subiside per 1 april 1983 is afgestemd op het minimum loon, terwijl bosarbeid op basis van de CAO-bosbouw dient te worden beloond,
was een aanvullende geldverstrekking nodig. Hiervan
dient ook de veiligheidskleding, gereedschap, reiskostenvergoeding, schuilplaats op het werk e.d. te worden
bekostigd. Uiteindelijk zijn er zodanige afspraken gemaakt dat de desbetreffende boseigenaren f 3,- per
gewerkt manuur bijdragen en in Utrecht het Staatsbosbeheer en in Gelderland de provincie een aanvullende
subsidie verstrekken. Voorts is door interventie van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de
afrekeningstermijn van de WVM-subsidie tot een minimum beperkt. Per slot beschikt de Stichting niet over
een eigen werkkapitaal, waaruit een voorfinanciering
kan worden bekostigd.
Door de WVM'ers worden alleen additionele werkzaamheden verricht; daartoe kunnen onder andere
worden toegerekend:
- prunusbestrijding, voorzover deze niet plaatsheeft
in verband met verjonging of handhaving van
waardevolle vegetaties;
-

snoeien als boomverzorging en ten behoeve van

toegankelijkheid;
- opruimen van vuil;
- brand preventieve activiteiten;
- opruimen en verbranden van takken en tophout;
- rooien en v8IWijderen van dood hout:
- verwijderen van alle opslag niet zijnde zuivering.
Motivatie en werktempo laten gemiddeld per ploeg
(er zijn in totaal 9 ploegen, gewoonlijk bestaande uit 4
arbeiders en 1 ploegleider) niets te wensen over. De
boseigenaren zijn in het algemeen tevreden tot enthousiast over de behaalde resultaten.
Regeling Bijdragen Werkgelegenheid in de bosbouw
1984-1985

Medio mei 1983 werd bekend, dat het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid ter bevordering

van de werkgelegenheid voor 1984 en 1985 aan het
Ministerie van landbouw en Visserij een bedrag van
175 miljoen heeft beschikbaar gesteld. Via de (gewijzigde) Beschikking (thans genaamd: Regeling) Bijdragen Werkgelegenheid in de Bosbouw 1984-1985
(RBW '84-'85) is voor deze sector 35 miljoen gereserveerd. Om dit bedrag veilig te stellen, diende binnen
10 dagen na de bekendmaking in mei 1983 een landelijke inventarisatie van mogelijke projecten te zijn ingediend. De opdracht tot deze inventarisatie is verleend
aan de Stichting Boswerk. Teneinde, gezien de korte
periode, slagvaardig te werk te kunnen gaan, heeft de
Stichting de hulp ingeroepen van drie grote cultuurmaatschappijen en van vijf bosgroepen. Met de grootste inspanning is het gelukt om binnen de gestelde termijn van 10 dagen een totaal pakket projecten ter
waarde van ongeveer 145 miljoen gulden aan het
Staatsbosbeheer aan te bieden.
De inventarisatie heeft de door de Bosbouwvoorlichtingsraad al geconstateerde behoefte aan bosonderhoud cijfermatig bevestigd.
De Stichting Boswerk heeft aan de Minister van
landbouw en Visserij verzocht de coördinatie van de
op de bosbouw betrekking hebbende projecten te mogen verzorgen, waarmee het feitelijke doel van de
oprichting van de Stichting zou kunnen worden gehonoreerd.
Werkgelegenheidsgelden in de recreatie 1984-1985

De provincie Gelderland heeft zich tot de Stichting gericht met de vraag, of de Stichting mogelijkheden heeft
mee te werken aan een inventarisatie van werkzaam-

heden in kleine landschapselementen en inzake heidebeheer.
De Stichting is begonnen met een onderzoek naar
adressenbestanden. Verwacht wordt dat over niet al
lange tijd met de werkelijke inventarisatie kan worden
begonnen. Te zijner tijd zal met de provincie worden
besproken in hoeverre de Stichting kan worden betrokken bij de coördinatie van indiening en uitvoering van
projecten.
Vervolg WVM-projecten in Gelderland 1985

Bij het ingaan van de "eerste ronde" WVM-projecten is
reeds met de provincie Gelderland afgesproken, dat
zou worden bezien in hoeverre na één jaar een "tweede ronde" haalbaar zou zijn.
Provinciale Staten van Gelderland hebben inmiddels
met grote meerderheid van stemmen een vervolgvoorstel van de WVM-projecten aanvaard. In hun totaliteit
bieden deze projecten op basis van een 32-urige werkweek werkgelegenheid gedurende één jaar aan 40
jeugdige werklozen.
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In aanwezigheid van vertegenwoordigers van de
provincie Gelderland heeft inmiddels een oriënterend
gesprek tussen een delegatie van het bestuur van de
Stichting en de hoofdinspecteur-directeur van de Arbeidsvoorziening plaats gehad. Aan de hand van dit
gesprek zal de hoofdinspecteur gaan overleggen met
de directeuren van de diverse Gewestelijke Arbeidsbu'
reaus inzake invulling van de door de Stichting Boswerk gevraagde WVM-plaatsen.
Zolang de Stichting Boswerk nog niet overwegend
haar bezigheden op het terrein van de structurele
werkgelegenheid heeft, zal zij zich mede blijven oriënteren op projecten tbv tijdelijke werkgelegenheid.
Terzake wordt uitbreiding van de WVM-projecten
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niet alleen in Gelderland en/of Utrecht mogelijk geacht,
maar kan zulks wellicht ook tot stand worden gebracht
in de provincies Overijssel, Noord-Brabant, etc.
De Stichting is zich er ten zeerste van bewust, dat het
in alle bovengenoemde projecten gaat om een tijdelijke werkgelegenheid. Dit houdt in, dat de Stichting
(nog) niet in staat is aan haar doelstelling te beantwoorden, en dat derhalve blijvend zal worden gezocht
naar werkgelegenheidsmogelijkheden met een structureel karakter.
Indien deze mogelijkheden op termijn zich niet of onvoldoende voordoen, zal de Stichting zich moeten
gaan beraden over de zin van haar voortbestaan.
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