Jaarrapportage 2015 Economische Barometer
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Hoger rendement
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Het jaaronderzoek is afgerond. Toch
blijft het mogelijk om met behulp van
de Economische Barometer de
prestaties van uw bedrijf te vergelijken

iedere dag de stand van zaken in de
branche bekijken. Eénmaal per jaar
komen we met een rapportage naar
buiten. Zijn er bijzondere ontwikkelingen met nieuwswaarde, dan melden
we die natuurlijk direct via onze
nieuwsbrief, de website of LinkedIn.”

Altijd op de hoogte
Richard Maaskant, Hoofd Ledencontact & Ondernemershelpdesk, is
enthousiast over de vernieuwde opzet
van de Barometer. “We kunnen nu
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In de afgelopen drie jaar hebben de
Green Dealpartners gewerkt aan:
•

 

 

Positief is dat over de hele linie het
rendement van de bedrijven in het
afgelopen jaar steeg. De gemiddelde
bruto omzet (zie afbeelding 1) was in
2015 iets lager dan in het voorgaande
jaar. De netto omzet (zie afbeelding 2)
was hoger. Ondanks de wat gestegen
kosten leverde dat gemiddeld per FTE
een positief resultaat op van € 2.804,-.
Uit de onderzoeksresultaten blijkt wel
dat de prestaties per referentiegroep
uiteenlopen. Zo behaalden eenpitters
(hoveniers particulier) in 2015, ondanks
een sterke verbetering van het rendement, nog steeds een negatief
bedrijfsresultaat (zie afbeelding 3). Het
negatieve bedrijfsresultaat daalde van
minus € 4.116,- in 2014 naar minus
€ 464,- in 2015.

adviseur is ingevuld en gevalideerd,
ontvangt u direct per mail de onderzoeksresultaten. Samen met u kan de
VHG-adviseur op basis van deze resultaten in kaart brengen waar uw mogelijke verbeterpunten liggen. Hanteert u
de juiste kostprijs en welk bedrag
rekent u door aan uw opdrachtgevers?
Klopt het aantal begrote uren? En
rekent u met de juiste productiviteit?
Allemaal factoren die het rendement
van uw bedrijf beïnvloeden.

Een terugblik op de Green Deal
Levende Duurzame Buitenruimtes

Ook deelnemen? Dat kan nog
steeds!
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Van half februari tot eind april vond het
jaaronderzoek van de Economische
Barometer plaats. Hieraan namen 76
bedrijven deel, verdeeld over verschillende referentiegroepen. Denk hierbij
aan eenpitters en kleine, middelgrote
en grote hoveniersbedrijven. Verder
deden groenvoorzieners en enkele
boomspecialisten en interieurbeplanters mee. Op basis van het aantal
deelnemers per referentiegroep is in
het Jaaronderzoek over vijf referentiegroepen gerapporteerd.

met die van andere bedrijven. Sinds dit
jaar kunnen adviseurs van de VHGOndernemershelpdesk het gehele jaar
door samen met u de Barometer invullen en in hetzelfde gesprek de resultaten bespreken. De adviseurs kunnen
namelijk de ingevulde vragenlijsten van
de Economische Barometer nu direct
valideren. Alleen zijn de prestaties van
uw bedrijf niet opgenomen in het
onlangs gepubliceerde rapport van het
Jaaronderzoek. Dit rapport vindt u op
de VHG-website onder Ondernemershelpdesk > Economische Barometer.
U kunt ook deelnemen door een
afschrift van uw jaarrekening naar de
VHG-Ondernemershelpdesk te sturen.
Nadat de vragenlijst door de VHG-

•

het Paspoort Levende Duurzame
Buitenruimte. Dit paspoort maakt
duidelijk hoe duurzaam een
buitenruimte is aan de hand van de
gebruikte materialen en producten.
het lesprogramma De Levende Tuin,
inclusief branchecertificaat. Het

•

eerste jaar hebben zo’n 1000
professionals deelgenomen aan dit
programma, waaronder ongeveer
250 BBL-leerlingen.
voorlichting aan professionals over
het inrichten en meetbaar maken
van levende duurzame
buitenruimtes. Er vonden tal van
presentaties en bijeenkomsten

plaats. Ook werden er drie groenblauwe regiobijeenkomsten
georganiseerd met deelnemers
vanuit diverse disciplines.
een bewustwordingscampagne
richting particulieren, professionals
en overheden om hun aandacht te
vestigen op het toepassen van
duurzame materialen en inheemse
beplanting. Met diverse
marktpartijen werd een Manifest
ondertekend om deze campagne
kracht bij te zetten.
De manifestpartners maken van
De Levende Tuin een beweging en
bereiken samen een breed publiek.

>
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Een brede beweging

>

“Er zijn mooie resultaten behaald. Er zijn allerlei middelen en materialen ontwikkeld,
maar er is vooral veel enthousiasme gegroeid bij allerlei partijen die zijn aangehaakt.
Steeds meer organisaties gaan de gedachte achter De Levende Tuin uitdragen. Je
ziet ook nieuwe initiatieven ontstaan, waaronder nieuwe Green Deals. Het is niet
meer alleen iets van onze branche, maar een brede beweging. Daar hebben de
hoveniers uiteindelijk voordeel van. Elk stap richting meer groen is een stap in de
goede richting. De roep om te vergroenen wordt steeds sterker. Maar het grote
publiek bereiken gaat niet vanzelf. Daar moeten we aan blijven werken. De manifestpartners zullen elkaar dan ook blijven ontmoeten en samen een strategie uitstippelen
voor de toekomst. Voor VHG als belangenbehartiger heeft de Green Deal zeker deuren geopend. Het VHG-concept De Levende Tuin wordt nationaal en internationaal
positief ontvangen. Regelmatig worden we gevraagd om informatie en advies. Daarmee zijn we uitgegroeid tot een graag geziene en gerespecteerde gesprekspartner.”

De Levende Tuin aangelegd
tijdens een beurs.

Richard Maaskant, Hoofd Ledencontact & secretaris VHG Vakgroep Hoveniers

Green Deal verbindt enorm
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Lodewijk Hoekstra en Brenda Horstra zijn
beiden betrokken bij de Green Deal.

Mooi zaadje geplant

De ondertekening van de Green Deal met de
eerste manifestleden.

Floriade uitgelezen kans om
waarde van groen te bewijzen
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“NL Greenlabel kijkt met een voldaan gevoel terug op deze Green Deal. Er is veel
ontwikkeld en alle middelen zijn volop in gebruik. De consumentencampagne vindt
nu ook zijn weg naar de tuincentra. Tal van partijen hebben zich aan het gedachtengoed verbonden en dragen het verder uit. Dat is het voordeel van zo’n Green Deal:
het verbindt enorm. Dat maakt ook de samenwerking in nieuwe Green Deals makkelijker. Want we gaan verder, met nieuwe plannen en coalities. We hebben de tijd
mee: steeds meer gemeenten hebben de wens om hun stad klimaatadaptief te
maken en groen met meerwaarde toe te passen. Voor de hoveniers liggen hier grote
kansen: zij kunnen een bijzondere plek krijgen in de grote transitie die plaatsvindt.
Weliswaar wordt er ook nog bezuinigd, maar tegelijkertijd groeit ook het besef dat
we steden anders moeten inrichten. De groenbranche kan zich onderscheiden met
passende oplossingen. In de opleidingen was er niet veel aandacht voor de principes van De Levende Tuin. Dat is dankzij deze Green Deal ook veranderd.”
Lodewijk Hoekstra, mede-oprichter NL Greenlabel

Samen werken aan groene ‘loper’ naar Floriadeterrein

“Deze Green Deal sluit goed aan bij het nieuwe natuurbeleid van de overheid, dat
als doelstelling heeft dat mensen ook dicht bij huis van natuur moeten kunnen
genieten; in tuin en park. Uiteraard gaan we niet bepalen wat mensen in hun tuin
moeten doen, maar bij deze Green Deal zijn partijen aangesloten met de kennis,
kunde en de netwerken om het bewustzijn rond De Levende Tuin te verbreden.
Alleen krijg je dat allemaal niet voor elkaar, samen wel. Het mooie is dat deze
Green Deal gewoon doorgaat. Tal van organisaties hebben aangehaakt. Kortom:
er is een mooi zaadje geplant. Dat kan nog verder tot bloei komen wanneer het
inzicht groeit dat het echt uitmaakt wat je doet, hoe klein die handeling ook is.
Particulieren, hoveniers, maar ook gemeenten en provincies spelen daar allemaal
een rol in. Met de gemeenten en andere partijen gaan we werken aan de Green
Deal Stedelijke Natuur. We bouwen daarin voort op de kennis die nu is opgedaan. Ook profiteren we van de samenwerking die is gegroeid tussen VHG en NL
Greenlabel. Je vindt elkaar makkelijker als je elkaar beter kent.”

Langs de Waterlandseweg (N305) in
Almere komen zes speciale plekken;
zogenaamde etalages. Op deze locaties
wordt getest hoe innovaties in functioneel
groen bijdragen aan ons leefklimaat. De
etalages komen tot stand op initiatief van
VHG. Het voorstel werd positief ontvangen door de provincie Flevoland, waarna
ook de groene onderwijsorganisatie
Aeres, de gemeente Almere en het Wellantcollege zijn aangehaakt. Zij bekrachtigden de samenwerking door op donderdag 26 mei een Verbindingsdocument te
ondertekenen.

echt iets aan hebben. Onderzoek waarmee we de waarde van groen aantonen
en die kennis oplevert die ook op termijn
goed toepasbaar is. We zullen de leden
hierover informeren en hen uitnodigen
hier bij aan te sluiten. Zo kunnen zowel
de individuele bedrijven als Branchevereniging VHG heel goed zichtbaar maken
wat ze doen. Het mooie van dit samenwerkingsproject is dat wat gesignaleerd
werd als kans, in de afgelopen maanden
geëvolueerd is tot dit mooie samenwerkingsproject. Zo is VHG als speler voortdurend bezig om mogelijkheden voor de

leden te herkennen en op te pakken.”

Bewijzen dat het werkt
De komst van de Floriade Almere 2022 is
bij uitstek een gelegenheid om innovaties
in functioneel groen te onderzoeken en
etaleren. “Als groene sector willen we
graag de aandacht vestigen op de baten
van groen met het oog op de kwaliteit van
de leefomgeving, de biodiversiteit en de
gezondheid van mensen”, zegt Egbert
Roozen. “Het is een kans voor onze branche om te laten zien wat functioneel groen
kan zijn en om samen met het onderwijs
te bewijzen dat het werkt.”

Waterlandseweg showcase groene
innovaties
Met de groene etalages wordt de ‘making
of’ van de Floriade zichtbaar. In de Innovatiewerkplaats van de provincie Flevoland
op het Floriadeterrein kan de bezoeker van
alles te weten komen over de etalages
langs de Waterlandseweg. “Met de etalages laten bedrijven en kennisinstellingen
zien wat er op het gebied van groene
innovatie mogelijk is. Ik ben dan ook heel
blij dat de groene ondernemers en het
onderwijs zich willen verbinden aan dit initiatief”, besluit gedeputeerde Jan-Nico
Appelman.
Zie ook www.flevoland.nl > Floriade Werkt!

Onderwijs en bedrijfsleven
De zes groene thema-etalages illustreren
elk een verbinding tussen groen en de
thema’s ‘water’, ‘biodiversiteit’, ‘groene
grondstof’, ‘gezondheid’, ‘luchtkwaliteit’
en ‘circulaire economie’. De komende
periode werkt VHG aan een plan van
aanpak om de groene etalages te realiseren. Voor de leden hoveniers en groenvoorzieners van VHG is hierin een
belangrijke rol weggelegd. Robert Smid
namens de werkgroep Floriade: “We
gaan ervoor zorgen dat we etalages ‘vullen’ met onderzoek naar praktische en
toepasbare oplossingen. Belangrijk is
namelijk dat we iets doen waar we ook

De samenwerkingspartners werden vertegenwoordigd door (van links naar rechts) gedeputeerde
Jan-Nico Appelman van de provincie Flevoland, wethouder Tjeerd Herrema van de gemeente
Almere, Irma Poelman van het Wellantcollege, Joep Houterman van Aeres en Egbert Roozen van
Branchevereniging VHG.

Patricia Braaksma, senior beleidsmedewerker Natuur en Biodiversiteit, ministerie van Economische Zaken.
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