ondernemen met

cumela

PROVINCIAAL BESTUUR: GELDERLAND

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.

“Van waarnemende
naar acterende rol”
De loonwerksector in de grootste provincie van Nederland, Gelderland, blinkt uit in zijn diversiteit: van veehouderij via
bloembollen tot grondverzet. Het zevenkoppige bestuur bestaat uit eenzelfde diversiteit, maar dat komt het algemeen belang
alleen maar ten goede.

Het aanleggen van een landbouwsluis bij Varsseveld en het
opheffen van de geslotenverklaring op dat stuk weg is een
verdienste van bestuurslid Ina Freriks. Zij heeft veel tijd en
energie gestoken in overleg met provincie en gemeenten
om ze te laten inzien dat een machine van vijftig ton die
op dezelfde parallelweg rijdt als fietsers niet bijdraagt aan
duurzaam veilig verkeer. “De provincie Gelderland is nogal
star als het gaat om landbouwverkeer”, zegt voorzitter Wim
van Mourik. “Maar omdat Ina met haar bedrijf in die regio
zit, praat ze gemakkelijker met de bestuurders daar. Ik denk
dat een beleidsmedewerker van CUMELA minder succes zou
hebben gehad.”
Regionaliteit is bij een grote provincie als Gelderland van belang. “De loonwerksector is zo divers”, zegt Harry van Ginkel.
“In het noorden zitten veel bedrijven die puur zijn gericht op
de agrarische sector, bij mij in de Betuwe zit veel akkerbouw,
maar er zijn ook veel gemengde bedrijven of juist heel gespecialiseerde loonbedrijven. In de ene hoek gaat de samen-
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werking heel goed, in de andere is er venijn”, legt hij uit. Juist
daarom is het van belang dat er onder de bestuursleden een
geografische spreiding is. “Het is goed om te weten wat er
in elke hoek van de provincie speelt. Alleen dan kunnen we
opkomen voor de belangen van onze leden”, zegt Van Mourik. “Al moet een bestuurslid kwalitatief gezien natuurlijk wel
toegevoegde waarde hebben.”

Portefeuilles
Van Mourik is sinds 2005 provinciaal voorzitter. “Ik heb vooral
‘ja’ gezegd omdat ik mijn horizon wilde verbreden. Als je alleen maar op je eigen bedrijf zit, zit je toch in een klein wereldje”, legt hij uit. Het heeft ook voordelen voor het eigen
bedrijf. “Je hoort zaken eerder en daar kun je op inspelen. Ik
vind het goed om in je leven, naast je eigen belang, ook iets
voor het algemeen belang te doen.”
Freriks twijfelde in eerste instantie toen ze in 2007 werd gevraagd. “Wat kan ik toevoegen, dacht ik eerst. Ik kom niet

Cumelabedrijven in Gelderland
De afdeling Gelderland heeft 290 leden. Vijftien procent
van de leden van CUMELA Nederland is gevestigd in
Gelderland. De gemiddelde omzet per bedrijf in Gelderland
is € 2.061.000,-. Dit is vier procent meer dan het landelijke
gemiddelde.

dagelijks in het land, heb geen verstand van techniek. Ik wist
niet goed wat er van mij werd verwacht”, aldus Freriks. Sinds
het bestuur met profielen en portefeuilles is gaan werken,
voelt ze zich nuttiger. “We hebben nu allemaal een rol toebedeeld gekregen en je weet beter waar je je op moet focussen. Tijdens de jaarlijkse contactdag zitten we ook niet meer
tussen het publiek, maar vooraan en elk bestuurslid houdt
een praatje over zijn of haar portefeuille. Dat geeft een meer
betrokken gevoel. Wij zijn nu eenmaal wel de ogen en oren
van Nijkerk”, stelt Freriks vast. Maarten Dekkers voegt eraan
toe: “Bestuurslid zijn met een portefeuille geeft meer betrokken gevoel, een clubgevoel. Je hoort bij de familie.”

Acterende rol
Landelijke informatie delen met de leden en signalen vanuit de leden doorgeven aan Nijkerk is een belangrijke taak
van het bestuur. Zo merkt Mark Eibergen dat agrariërs nu
de melkprijzen laag zijn opeens andere loonwerkers inschakelen om te kunnen rekken met betalingen. Of dat het op
relatie zaken doen steeds lastiger wordt nu gemeenten alles
aanbesteden via digitale platforms. Bij het Gelderse bestuur
wordt de rol als doorgeefluik langzamerhand echter actiever
ingevuld. “Hier in de gemeente Apeldoorn werd er bijvoorbeeld een slootbestek van € 60.000,- uitgeschreven, waarbij VCA én ISO 9001 werden gevraagd”, vertelt Van Mourik.
“Door die laatste eis zet je als gemeente kleine, plaatselijke
bedrijven buitenspel. Ik ben met een beleidsadviseur naar
de gemeente gegaan en heb dat aangekaart. De reactie van
de gemeenteambtenaren was verrassend. Ze waren blij met
ons weerwoord, want zij volgden gewoon de regels en dachten dat ze het goed deden, maar hadden geen benul van de
consequenties.”

Het bestuur kan dus bijdragen aan een oplossing, stelt hij.
“Van een waarnemende rol gaan we langzaam naar een acterende rol. Daarbij is het van belang aan te sluiten bij overleggen van onder andere overheden en waterschappen.” Zo
zit het bestuur sinds kort bij VNO-NCW aan tafel en is Dekkers onlangs nog bij een bijeenkomst geweest van de RDW.
“Dat was superinteressant”, stelt hij. “Hierdoor laten we onszelf zien als sector en kunnen we beter opkomen voor onze
belangen. Zeker wat landbouwverkeer betreft, is er nog een
lange weg te gaan.”

Tijdens de Contactdag 2015 gingen
de leden van de
afdeling Gelderland
naar het politieke
epicentrum van Nederland, namelijk
het Binnenhof.

De jaarlijkse ledenvergadering moet daarbij voor verbintenis zorgen. “Het is logisch dat we niet alle individuele problemen kunnen oplossen, want sommige zaken wil je niet
met collega’s delen”, stelt Van Ginkel. “Maar leden zouden
ons vaker kunnen aanspreken. Daardoor zal onze functie als
doorgeefluik alleen maar verbeteren.”
TEKST & FOTO: Marjolein van Woerkom

Bestuursleden
Wim van Mourik
Jan Kamphorst
Mark Eibergen
Harry van Ginkel
Wim van den Hurk
Maarten Dekkers
Ina Freriks

Van Mourik Grondverzet BV, Lieren
Fa. Kamphorst, Ermelo
EIJVA BV, Nijkerkerveen
firma G.J. Bongers & Zn. VOF, Tiel
W.M.A. van den Hurk, Horssen
loonbedrijf Dekkers VOF, Maasbommel
Gebr. Freriks VOF, Heelweg

Kabels en leidingen (voorzitter)
Grondverzet/aannemerij en regio Veluwe
Agrarisch loonwerk en regio Nijkerk
Personeel/cao, commissie sociale zaken en regio Betuwe
Mest en regio Betuwe
Verkeer en regio Betuwe
Scholing en regio Achterhoek
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