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BUSINESSMODEL ‘TUINSERVICE’
BIEDT KANSEN AAN WERKLOZEN
EN LAAGGESCHOOLDEN
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Door ze eerst een professionele opleiding aan te bieden om
ze vervolgens via ‘checklijsten’ te sturen en te ondersteunen,
wil Stefaan Bingé laaggeschoolden tewerkstellen in de
sector. De eerste medewerkers zijn ondertussen aan de slag.
Op termijn wil Stefaan Bingé via de uitbouw van een gecoördineerd netwerk van 40 regionale servicekantoren zo’n 750 à
1.000 ‘nieuwe’ jobs creëren in Vlaanderen. ‘Iedereen heeft
talenten… Wij halen eruit wat er (al) in zit!’, zo stelt Stefaan
Bingé.
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Stefaan Bingé (34), oprichter en zaakvoerder van het bedrijf
‘De Tuindokter’, koestert ambitieuze plannen. Deze creatieve
Oost-Vlaamse ondernemer heeft een businessmodel
uitgewerkt (Vlerick) om een heus servicenetwerk uit te
bouwen. Hij wil per regio van 20 km een servicekantoor
openen waarbij men terecht kan voor tuinklussen. Stefaan
Bingé wil op die manier de werkloosheid onder de
laaggeschoolden aanpakken.
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Voordelen voor de medewerkers
De kandidaat-medewerkers hebben na hun opleiding een
beter zicht op de tuinwereld. Ze kunnen gerichter communiceren a.d.h. van checklijsten. Ze zijn na elke werkuitvoering
ook in staat om de tuinconditie en de tuinbehoeften te
briefen. Elk kantoor heeft een werkgebied van ca. 20 km. Ook
mensen zonder rijbewijs kunnen op die manier aan de slag
in hun eigen regio. Dit leidt tot weinig verplaatsingskosten
voor de klant en geen tijdverlies voor de medewerkers.
Snelle ondersteuning en opvolging zijn hierdoor mogelijk.
Kan de tuinaanlegsector zich voordeel doen met de diensten
van ‘Tuinservice’? Dit valt nog af te wachten. Stefaan Bingé
stelt dat ook professionele tuinaannemers een belangrijke
doelgroep zijn. Vooral dan om tijdens piekperiodes bij te
springen en repetitieve basistaken uit te voeren. Hij stelt dat
het alleszins niet de bedoeling is om te concurreren met de
professionele tuinaannemers. Het ultieme doel is om samen
te werken in een win-win-vertrouwensrelatie. O
Meer informatie vindt u op de website www.detuindokter.be .

< Jan Vancayzeele

