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cumela

PROVINCIAAL BESTUUR : LIMBURG

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.

“We willen de samenwerking
stimuleren”
De cumelasector in de provincie Limburg kenmerkt zich door samenwerking. “Er is hier zo’n verscheidenheid aan bedrijven
dat we elkaar nauwelijks in de weg zitten. Als provinciaal bestuur proberen we die samenwerking te stimuleren”, zeggen Wiel
Mestrom en John Jenniskens.

Het ene loonbedrijf zit in de bollen, het andere in de groenteteelt, weer een ander heeft zich gespecialiseerd in cultuurtechniek. “Bijna elk Limburgs loonbedrijf heeft zijn eigen
specialiteit”, stelt voorzitter in spe John Jenniskens, die vanaf
1 januari volgend jaar Wiel Mestrom zal opvolgen. “Omdat
de diversiteit zo groot is, ben je meer op elkaar aangewezen. Mijn ervaring is dat samenwerking het beste rendement
oplevert. Je kunt beter elkaars collega’s zijn dan elkaars concurrenten”, aldus Jenniskens. Aftredend voorzitter Wiel Mestrom beaamt dat: “Als de één tijdelijk een klepelmaaier nodig
heeft, leent hij die van een ander. Vaak is het werk niet groot
genoeg om zelf in een machine te investeren die niet bij je
specialiteit past. Grote percelen zijn hier schaars en de hoeveelheid werk groeit niet, dus kun je beter samenwerken en
je specialiseren.”
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Dat is dan ook hetgeen waar het bestuur zich voor inzet. Door
een viertal bijeenkomsten per jaar te organiseren, waaronder
de algemene ledenvergadering, hoopt het bestuur op meer
binding onderling. “De stoelen en tafels worden tijdens het
eten op het einde van de algemene ledenvergadering niet
zomaar neergezet”, vertelt Mestrom. “We stimuleren mensen
rond te gaan en niet op één plek te blijven zitten. Daardoor
komen ze meer met anderen in contact”, zegt hij. “Die contacten versterken het wederzijds begrip”, vult Jenniskens aan.
“Zaken doen wordt daardoor ook weer gemakkelijker.”

Verrijking van jezelf
Mestrom is een bekende in de cumelawereld. Ten tijde van de
FLEC en later de Boval maakte hij al deel uit van diverse besturen. Nu heeft hij twaalf jaar als voorzitter van het provinciaal

bestuur gefungeerd. Zijn tijd is om. “Het is ook wel goed geweest zo. Onderwerpen zie ik terugkomen. Discussieerden we
twintig jaar geleden over jonge boeren die er loonwerk bij deden, nu staat dat onderwerp weer op de agenda. Hadden we
het vroeger over tarieven, nu praten we daar nog steeds over.”
Bij zijn aantreden in 2003 heeft hij meteen de structuur gewijzigd. “Vroeger deed je als voorzitter alles; je ging naar elke
bijeenkomst en elke receptie. Ik heb besloten alles samen
te doen. Dus degene die het dichtst in de buurt woont van
een bijeenkomst of receptie gaat erheen. Ook de verschillende secties en studieclubs worden onder de verschillende
bestuurders verdeeld. Dat is geen specifieke taak meer van
de voorzitter, want die heeft ook nog een bedrijf - of in mijn
geval een coöperatie - te runnen.”
Jenniskens kwam in het bestuur toen Mestrom voorzitter
werd. Hij neemt vanaf 1 januari 2016 die taak over. “Een bestuursfunctie is ook een verrijking van jezelf”, zegt hij. “Als
bedrijf zit je niet op een eiland. Je bent ook bezig met de omgeving waarin je onderneemt. Het is goed om in de wereld
van anderen te kijken. Dat verruimt je blik als ondernemer.
Een ander voordeel is dat je als bestuurslid zaken uit de eerste hand hoort, waardoor je een voorsprong hebt op de rest.
Daarnaast is het fijn om met collega’s bepaalde problematiek
te kunnen bespreken. Omdat we in hetzelfde schuitje zitten,
snappen we elkaar beter.”

Verkeer
Net als in andere provincies is de verkeersveiligheid één van
de belangrijkste thema’s van het bestuur. Onlangs reed gedeputeerde Antoine Janssen nog een rondje mee in een bietenrooier over de parallelweg rondom Leudal, waar de provincie
Limburg fietsers en landbouwvoertuigen op eenzelfde weg
van vijf meter breed heeft gepland. Mestrom zelf zat op de
fiets. “De gedeputeerde kon zo zelf ervaren hoe precair de
verkeerssituatie is voor een chauffeur met fietsers om zich
heen. Met een weg van vijf meter breed en laaghangende
takken wordt het dan krap manoeuvreren.”
Het bestuur is erg betrokken bij de provincie. Dat komt vooral door ‘vrijwilliger’ Jeanne Hesen, die samen met haar man

een loonbedrijf heeft in Kessel-Eik en gemeenteraadslid is in
Peel en Maas. “Ze doet veel voor de sector op politiek gebied.
Door haar inzet zijn we nu bekend bij de provincie. Vijf jaar
geleden wilde de provincie nog wel eens een wegversmalling van drie meter breed aanleggen, nu wordt er eerst met
ons overlegd.”
Ook onderwijs is een thema in Limburg. Het bestuur neemt
deel aan de Keten Advies Raad. “Het doel is om voldoende
gekwalificeerd personeel te behouden en dat begint bij
scholing”, zegt Jenniskens. “De jongeren die van school komen, moeten de basisvaardigheden kennen, goed technisch
onderlegd zijn en met mensen kunnen omgaan. Er zit nog
wel eens een kloof tussen die theorie en de praktijk. Als bestuur zorgen we ervoor dat we goede contacten onderhouden met de scholen.”

Stokpaardje
Toch blijft samenwerking het stokpaardje van de aankomend
voorzitter. “Samenwerking heeft alleen maar voordelen. Je
hebt beter rendement van je machines, je kunt redelijke prijzen behouden. Samenwerken wordt steeds belangrijker. We
moeten collega’s durven vragen. Daar is ook de klant bij gebaat, want die wil een lokale loonwerker die de situatie, de
grond en de mensen kent. We kunnen straks wel tien superbedrijven hebben, maar ik denk dat het beter is als er gewoon
autonome loonbedrijven zijn die met elkaar samenwerken.
Op die manier houd je de sector gezond.”
De rol van het bestuur is die samenwerking faciliteren, meent
hij. “Het organiseren van bijeenkomsten is daar een voorbeeld van. Alleen door met elkaar in gesprek te gaan en door
goed overleg kun je blokkades weghalen. Daarbij moeten we
als bestuursleden het goede voorbeeld geven, dus dat betekent ook voor ons samenwerken.”
Mestrom gaat zich vanaf 1 januari weer richten op zijn eigen
coöperatie, waarin samenwerking hoog in het vaandel staat.
Wellicht gaat hij het wat rustiger aan doen, “maar je weet
nooit wat erop je pad komt”.
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Cumelabedrijven in Limburg

Bestuursleden
Wiel Mestrom
John Jenniskens
Paul Reijnders
Petra Jakobs
Ton Vaessen
John Hoedemakers

Werktuigen Coöperatie Leudal e.o. UA
Baexem (voorzitter)
Jenniskens tuinbouwloonbedrijf & cultuurtechniek Horst
Reijnders Groenrecycling BV
Kelpen-Oler
Fa. Jakobs
Geijsteren
Vaessen CV
Landgraaf
Hoedemakers BV
Ulestraten

De afdeling Limburg heeft 119 bedrijven.
Zes procent van de leden van CUMELA
Nederland is gevestigd in Limburg. De
gemiddelde omzet per bedrijf in deze
provincie is € 1.113.000,-. Dit is 44 procent
minder dan het landelijke gemiddelde.
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