ondernemen met

cumela

PROVINCIAAL BESTUUR: NOORDBRABANT

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.

“Als bestuur kunnen we meer
betekenen”
De professionaliteit vergroten is de uitdaging waar de Brabantse cumelasector en het provinciaal bestuur van Noord-Brabant
voor staan. “Overheden nemen ons nog niet serieus genoeg”, stelt voorzitter Erik van Aaken.

Door inmenging van het provinciaal bestuur heeft de gemeente Schijndel rekening gehouden met het landbouwverkeer bij de inrichting van de rondweg. De gemeente Veghel
stond minder open voor bemoeienis vanuit de sector. Zelfs
na een bundeling van krachten met ZLTO en de plaatselijke
ondernemersvereniging had de gemeente geen oren naar de
eventuele gevaarlijke situaties met landbouwverkeer die het
nieuwe verkeersinrichtingsplan met zich mee zou brengen.
“Wat dat betreft zijn we een vergeten sector”, stelt voorzitter Erik van Aaken. “De gemeenten en provincie kennen alleen het beeld van die giertank in het achtuurjournaal. Dat is
natuurlijk totaal niet realistisch. Dat ze weinig kennis hebben,
blijkt ook uit het feit dat ze soms zo maar wegen afsluiten,
zonder erbij stil te staan wat voor invloed dit heeft op het
landbouwverkeer. Wij moeten daardoor door dorpskernen
en dat zijn juist de plekken waar we niet willen zijn met onze
machines.”
“Daar ligt mede een rol voor het bestuur”, vult bestuurslid Tonio van Berkel aan. “We moeten ervoor zorgen dat de sector
een professionelere uitstraling krijgt. Dat maakt een wereld
van verschil. Als bestuurslid begint dat al bij je eigen bedrijf.
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Zo laat ik geen zestienjarige jongens op grote machines rijden. Onverantwoord, vind ik. Ook zorg ik er altijd voor dat
mijn machines er netjes bijstaan en dat de verlichting in orde
is. Sommige andere bedrijven geven verkeerslessen op basisscholen. Daarmee laat je je betrokkenheid zien en laat je zien
dat een loonbedrijf meer is dan een gierende mesttank”, aldus
Van Berkel. Hij stelt dat als de sector gezamenlijk een professioneler beeld uitstraalt, dat een positieve invloed zal hebben
op de partijen waarmee de sector wil samenwerken. “We proberen dat al deels te sturen door leden goed te informeren
over de wet- en regelgeving, informatie die we krijgen vanuit
Nijkerk. Ook bieden we de cursussen van CUMELA aan.”

Meer doen als bestuur
Het Brabants bestuur werkt wel al nauw samen met het waterschap. Geregeld wordt het bestuur gevraagd om advies
te geven, bijvoorbeeld ten aanzien van het maaibeleid. “Dat
komt vooral doordat ik al lijntjes naar het waterschap heb lopen vanwege mijn bedrijf”, zegt Van Berkel. “Het waterschap
kent de sector en weet wat het aan ons heeft. Het is prettig
dat wij als sector aan tafel zitten.”

Het bestuurslid uit Schijndel is bezig aan zijn derde termijn.
Voorheen was hij voorzitter en was hij betrokken bij de fusie
van studieclubs Boxtel, Geffen en De Kempen. Collega Van
Aaken is begin dit jaar als voorzitter aangetreden. Hij zat eerder in het bestuur van de sectie Cultuurtechniek en Grondverzet en in het landelijk bestuur van CUMELA.
Behalve dat de sector in Brabant meer professionaliteit mag
uitstralen, zit het bestuur ook in een veranderingsproces. Van
Aaken: “Veel heb ik nog niet meegemaakt als voorzitter, maar
momenteel lijkt het erop alsof het bestuur het hele jaar alleen
maar naar de jaarvergadering toewerkt. Ik denk dat we meer
kunnen betekenen en dan vooral in belangenbehartiging.
CUMELA wil dat de provinciale besturen daar meer mee gaan
doen. Daar sta ik voor open, want ik vind het interessant om
me in andere kringen te bewegen, maar dan moet we wel weten wat er van ons wordt verwacht.”
Daarbij zou het bestuur het nut van CUMELA meer onder de
aandacht van de leden kunnen brengen. “Volgens mij weten
veel bedrijven niet wat CUMELA doet en maakt maar een beperkt aantal daadwerkelijk gebruik van de kennis in Nijkerk”,
aldus Van Berkel. Dat is een gemiste kans, stelt hij. “Door er
wel gebruik van te maken, kun je je bedrijf professioneler inrichten en dat draagt ook weer bij aan een beter beeld van
onze sector.”

ogen open. Als er problemen zijn, spelen we die door.”
Van Berkel ziet zichzelf dan ook voornamelijk als signaleringspartner. “Als bestuurslid ben je een doorgeefluik. Wat ik opvang in de markt, speel ik door. Daarom vind ik deze functie
ook interessant. Je hoort zaken net iets eerder dan de rest. Je
staat vooraan, dus je kunt ook zaken eerder oppakken.”
Belangenbehartiging en het aanwezig zijn bij bijvoorbeeld
een gemeenteraadsvergadering gaat hem vooralsnog een
stap te ver. “Daar heb ik geen tijd voor. Ik heb ook nog een
eigen bedrijf te runnen.”
Gezien de opkomst tijdens de jaarvergadering - een paar honderd leden - lijkt de betrokkenheid onder de leden groot. “De

Ogen open
Ook onderling kan het bestuur professioneler worden ingericht, stelt de voorzitter. “Zo werken we nog niet met portefeuilles, iets wat in sommige andere provinciale besturen wel
het geval is.”
Wel zijn alle regio’s en daarmee alle takken van sport vertegenwoordigd in het bestuur, van de akkerbouw in het westen van de provincie tot het cultuurtechnische werk rondom
steden als Eindhoven. “Op die manier hebben we wel een
goed beeld van wat er speelt in de provincie”, zegt Van Berkel. “Hoewel de discussie rondom rode diesel en kunstmest
vooral in de grensgebieden voerde, waren wij daarvan goed
op de hoogte door de bestuursleden die daar werkzaam zijn.
Ook zijn er onderwerpen die overal spelen, zoals verkeersveiligheid. Wat dat betreft houdt iedereen in zijn eigen regio de

jaarvergadering wordt altijd erg goed bezocht,” zegt Van Aaken, “maar het zijn wel altijd dezelfden die komen. Ik probeer
ook andere leden over de streep te trekken, want je netwerk
wordt er enorm mee vergroot”, zegt hij. “Dat is wel het lastige
aan bestuurslid zijn”, voegt Van Berkel eraan toe. “Contacten
zijn belangrijk. Als bestuurslid kom je bedrijven tegen en samen wil je iets bereiken voor de sector, maar het volgende
moment sta je tegenover elkaar in de aanbestedingsmarkt.
Daar moet je wel tegen kunnen.”
TEKST & FOTO: Marjolein van Woerkom

Cumelabedrijven in Noord-Brabant

Bestuursleden
Erik van Aaken
Tonio van Berkel
Wil Huijbregts
Ronald van Eijck
Jessie Arts
Kees Damen

Tijdens de contactdag van dit jaar
gingen de leden op
excursie naar Kuhn
Geldrop BV of de
Staad Groep.

Gebr. Van Aaken BV
Van Berkel BV
loon- en grondwerkbedrijf W. Huijbregts BV
Gebr. Van Eijck BV
loon- en grondverzetbedrijf W. Arts BV
loonbedrijf C. Damen BV

Eersel (voorzitter)
Schijndel
Zundert
Alphen
Stevensbeek
Terheijden

De afdeling Noord-Brabant heeft 345 bedrijven.
Achttien procent van de leden van CUMELA
Nederland is gevestigd in Noord-Brabant. De
gemiddelde omzet per bedrijf in Noord-Brabant
is € 2.189.000,-. Dit is tien procent meer dan het
landelijke gemiddelde.
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