Excursie in natuurgebied de
Blauwe Kamer te Rhenen.

Platformen Ontwerpers en ZorgSaam

Elkaar inspireren en wijzer
worden

Hans Bouwens zit in de begeleidingscommissie van het Platform
Ontwerpers en heeft een tuinontwerpbureau in Almere. “Tussen
ontwerpers en hoveniers ontstaat steeds meer begrip en respect.
Als we er in slagen om het veelal abstracte en kunstzinnige van de
ontwerper samen te voegen met de vaak praktische insteek van de
hovenier brengen we samen tuinontwerpen naar een hoger plan.”

Vraag en aanbod bij elkaar brengen

Al enkele jaren kent Branchevereniging VHG twee platformen die zijn opgericht voor leden die
behoefte hebben aan een specifiek netwerk om kennis en ervaringen te delen: het Platform
Ontwerpers en Kennisplatform ZorgSaam. Komend seizoen staan diverse interessante
bijeenkomsten op het programma met respectievelijk de thema’s Inspiratie en Werken met
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Harry van de Brug heeft een hoveniersbedrijf in Hoevelaken en is
lid van de begeleidingscommissie van Kennisplatform ZorgSaam.
“De regio Midden-Nederland, waar ik voorzitter van ben, bereidt een
enquête onder haar leden voor. Wie is al actief met mensen met een
arbeidsbeperking en wie wil actief worden? Dit najaar presenteren
we tijdens een bijeenkomst de resultaten. We willen dan direct ook
vraag en aanbod bij elkaar brengen. Als hoveniers moeten we onze
verantwoordelijkheid nemen. In onze sector kunnen deze mensen
goed uit de voeten.”

Door Ed Zeelt

thema per seizoen. Tijdens twee bijeenkomsten zijn er sprekers. De andere
twee bijeenkomsten gaan we aan het
werk met wat we van de sprekers
hebbengeleerd. We sluiten af met een
excursie.”

Inspiratie opdoen
Het Platform Ontwerpers heeft dit seizoen het thema ‘Inspiratie’. “Er komen
gesprekken met hoofdredacteuren van
twee reismagazines. Want waar kun je
beter inspiratie opdoen, dan uit reizen?
Maar hoe gebruik je die inspiratie bij het
ontwerp van een tuin?,“ vertelt Van der
Vlis enthousiast. “Er komt ook een
lezing over onbekende tuinen van
bekende mensen en we spreken met
een architect en een LandArt-kunstenaar. Gemiddeld nemen er zo’n vijftig
mensen aan onze platformbijeenkomsten deel. Wanneer we met elkaar aan
het werk gaan wat minder. Maar juist
dan leer je elkaar kennen. In het Platform zijn we redelijk kritisch en open
naar elkaar en daar word je alleen maar
wijzer van.”

Kennis delen
Gonny van der Vlis (links) en Ingrid
Sangers rekenen op veel bezoek aan
de Platformbijeenkomsten.
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Gonny van der Vlis begeleidt het Platform Ontwerpers. “We richten ons op
het verbeteren van de kwaliteit van het
ontwerp. Ons platform is dé plaats waar
ontwerpers en hoveniers elkaar kunnen
ontmoeten. We organiseren jaarlijks vier
bijeenkomsten, gekoppeld aan een

Ingrid Sangers coördineert het Kennisplatform ZorgSaam. “De groensector is
ver waar het gaat om werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De website van de VHG biedt al
veel voor ondernemers: een stappenplan, een quickscan en een document
om afspraken met gemeenten te

Ontwerpen met praktische insteek

“De groensector is ver waar het gaat om werken
met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”
maken. Toch is het handig als je de
informatie ‘live’ hoort. Daarom organiseren we dit najaar drie regionale bijeenkomsten. Ondernemers die zo’n bijeenkomst bijwonen, krijgen actuele en
praktische informatie over het werken
met mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. En afhankelijk van de
ontwikkelingen rond de Participatiewet,
die op 1 januari 2015 in moet gaan,
organiseren we dit najaar eventueel
ook nog een congres.”

doen nooit het werk dat andere werk
nemers maken. Je kunt de arbeids
prestaties niet vergelijken. Als de overheid met een goed voorstel komt voor
loondispensatie of loonkostensubsidie
liggen er meer mogelijkheden. Onder
nemers kunnen zich profileren als maatschappelijk ondernemer, werknemers
kunnen coach of mentor worden.
Er liggen kansen voor iedereen, maar je
moet ze wel zien en durven pakken.”

Doe mee
Kansen pakken
Steeds meer ondernemers schakelen
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in of denken er over na. Toch
heerst er nog een behoorlijke drempelvrees. Daarom kiezen de meesten voor
detachering. Natuurlijk is het een lastige
tijd om te praten over de inzet van extra
mensen. Er is sprake van een druk op
de arbeidsmarkt weet Sangers. “Maar
de mensen waar we het over hebben

Voor de themabijeenkomsten ‘Inspiratie’
verwacht Van der Vlis een goede
belangstelling. “Het is een prikkelend
thema. Door elkaar te inspireren kunnen
we mogelijk bijdragen aan concrete en
mooie tuinen. Voor ons is het thema dan
geslaagd. Daarnaast is het natuurlijk fijn
als de bijeenkomsten goed worden
bezocht. We hebben een vrij vaste
groep bezoekers, maar hopen ook op
nieuwe gezichten. Als het iedere bijeen-

komst drukker wordt, is onze opzet
gelukt.”
Sangers raadt iedere ondernemer aan
om een regionale bijeenkomst van
Kennisplatform ZorgSaam te bezoeken.
“Er zijn presentaties van organisaties en
je leert er van anderen. Natuurlijk vraagt
de inzet van deze doelgroep om meer
inspanning dan een reguliere medewerker. Daar kun je ook de deskundigheid
van een Consulent Zorg, waarmee VHG
samenwerkt, bij inschakelen. Als je
mensen nodig hebt, liggen er echt
enormekansen.”

De programma’s van beide Platformen staan
op www.vhg.org.
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