ondernemen met

cumela

PROVINCIAAL BESTUUR: OVERIJSSEL

Behalve het dagelijks bestuur kent CUMELA ook haar provinciale besturen, bestaande uit gedreven cumelaondernemers. Toch weten leden nog niet
altijd de weg naar deze besturen te vinden. Vandaar deze serie. De provinciale besturen per provincie uitgelicht.

“Bestuur zorgt voor
regionale verbondenheid”
Niet zeuren, maar doorgaan, dat karakteriseert de Overijsselse
cumelasector, stelt voorzitter Jan Nico Reimink, maar daar zit ook een
schaduwzijde aan. “We worden als bestuur maar weinig ingeschakeld als
er problemen zijn.”
De provincie Overijssel weet haar plaatselijke cumelasector
sinds een paar jaar goed te vinden. Het provinciaal bestuur
van CUMELA wordt steeds vaker van tevoren benaderd als er
provinciale wijzigingen in het verschiet liggen. “Denk aan het
aanpassen van een brug”, zegt voorzitter Jan Nico Reimink. “Wij
worden dan gevraagd mee te denken over het tonnage en de
breedte. Dat is prettig. Korte lijnen zijn belangrijk. Zo kunnen we
een vinger aan de pols houden en opkomen voor onze leden.”
Toch staan die leden niet in de rij als het gaat om advies. “Als
bestuur willen we een luisterend oor bieden en we bekijken elk
probleem dat wordt aangekaart. Ik snap dat je met financiële
vraagstukken niet naar je collega stapt, maar liever met Nijkerk
belt. Toch zou het goed zijn als onze leden ons meer benaderen.
We proberen de samenstelling van het bestuur zo te organiseren dat er in de regio altijd een aanspreekpunt is voor de leden.
Samen kunnen we meer bereiken. Vaak gaat het namelijk om
problematiek waar meer collega’s tegenaan lopen. Niet zeuren,
maar doorgaan, klinkt sterk, maar het kan ook tegen je werken.”

Efficiënt
Voor Reimink was het gezamenlijk kunnen optrekken één van
de redenen om ‘ja’ te zeggen toen hij vier jaar geleden als
voorzitter werd gevraagd. “Maar persoonlijk steek ik er ook
veel van op en hoor ik snel wat er gaande is. Dat is ook in het
voordeel van mijn eigen bedrijf.”

Bestuur
• Jan Nico Reimink, Reimink Den Ham, Den Ham (voorzitter)
• Guus Altena, Loon- en grondverzetbedrijf Altena VOF, Nijeveen
• Laura Antuma, Loon- en grondverzetbedrijf K. Antuma, Dedemsvaart
• Dinant Lammertink, Loonbedrijf Lammertink, Markelo
• Robert Breukers, Breukers VOF, Haaksbergen
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De voorzitter vindt het jammer dat regionale vergaderingen
een lage opkomst kennen. “Ik snap dat velen al druk genoeg
zijn en als ze tijd hebben liever aandacht aan hun gezin
besteden dan die avond naar een vergadering gaan. Toch doe
je daar heel veel kennis op, die je weer kunt investeren in je
bedrijf.”
Zelf probeert het provinciaal bestuur zijn tijd efficiënt te plannen. “Vanaf dit jaar vergaderen we daarom niet drie keer, maar
vier keer per jaar. Voorheen liepen onze vergaderingen altijd
uit tot na elven. We redden het gewoonweg niet in twee uur,
ook niet met een planning. Vandaar dat we hebben besloten
vier keer per jaar te gaan vergaderen, waardoor we ons wel aan
die twee uur kunnen houden. Ook zorgen we er nu voor dat
we ons voor de vergadering al ingelezen hebben, zodat we dat
niet tijdens de vergadering hoeven te bespreken. Dat scheelt
enorm veel tijd.”
Daarnaast kiest de voorzitter er ook specifiek voor de kerstboom niet te veel op te tuigen. “We kiezen liever een paar
onderwerpen waar we ons echt helemaal hard voor kunnen
maken dan veel onderwerpen waaraan we maar oppervlakkig
aandacht kunnen besteden.”

Tijdens de Contactdag Overijssel in 2014 nam het regionale bestuur plaats in de
bestuurskamer van voetbalclub FC Twente!

toch niet nodig. Maar met een paar uur techniek in de week
gingen die leerlingen dat niet eens in twee jaar redden.”
Toch zet het bestuur door. “Een goede opleiding voor die jongelui is ontzettend belangrijk voor onze sector.”

Lange adem
Om die reden heeft elk bestuurslid ook een eigen taak en onderwerp. De belangrijkste onderwerpen in de provincie zijn
verkeer en scholing. Het bestuur maakt zich hard voor het rijden met trekkers op 80 km/u-wegen om de verkeersveiligheid
in dorpskernen te verhogen. Enkele voorbeelden zijn Fleringen en Hardenberg. “We hebben ons er sterk voor ingezet om
hier verandering in gang te zetten. De provincie ziet nu beter
in waarom landbouwverkeer op de rondweg zou moeten. We
trekken hierin samen op met de lokale LTO-afdeling. Het is alleen jammer dat verandering van wetgeving zo lang op zich
laat wachten.”
Scholing is ook een belangrijk aandachtspunt, al zijn ook hier
nog niet heel concrete verbeterpunten te zien. “Het is iets van
de lange adem. We zijn wel zo ver dat elk bestuurslid één of
twee middelbare scholen onder zijn hoede heeft genomen en
daar regelmatig contact mee heeft. We hopen hierdoor meer
informatie te kunnen brengen, maar ook te kunnen halen.”
Op deze manier probeert de sector invloed uit te oefenen op
het lesmateriaal. Toch is het lastig dit tot in de praktijk door te
voeren, merkt Reimink. “Zo vinden wij dat er in het onderwijs
veel meer aandacht zou moeten zijn voor theoretische bodemkennis, maar de school heeft daar gewoonweg geen uren voor.
Ook had ik een tijd terug een oude trekker kapot. Ik heb aangeboden hem op school neer te zetten, het handje onderdelen
dat ervoor nodig was te bezorgen, zodat de leerlingen eraan
konden sleutelen. Ik had die trekker de komende vier maanden

Jonge ondernemers betrekken
Niet alleen via de school, maar ook in het veld zelf wil Reimink
de aandacht focussen op de jonge ondernemer. Het bestuur
probeert daarom de jaarlijkse contactdag ook interessant genoeg te maken voor de jongere generatie. Zo werd vorig jaar
FC Twente bezocht en staat er dit jaar een bedrijfsbezoek aan
een bedrijf buiten de sector op de planning. “Het is goed om
verder te kijken dan je eigen bedrijf. Dat willen we de jonge
ondernemers meegeven. Ik zie dat ook terug in mijn werk als
voorzitter. Je vergroot je netwerk, doet nieuwe kennis op. Dat
is alleen maar in je eigen voordeel. Zo stap ik nu ook gemakkelijker naar een wethouder toe als het gaat om mijn eigen
bedrijf. Ik ken hem nu eenmaal vanuit mijn functie binnen het
bestuur van CUMELA Overijssel.”
TEKST & FOTO’S: Marjolein van Woerkom

Cumelabedrijven Overijssel
Deze afdeling heeft 182 leden. 9,4 procent van de leden van CUMELA
Nederland is gevestigd in Overijssel. De gemiddelde omzet per bedrijf
in Overijssel is € 2.841.000,-. Dit is 43 procent meer dan het landelijke
gemiddelde.
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