STERK WERK
‘Wij zetten liever een stap extra’

ondernemen met

mensen

Loon- en Aannemingsbedrijf Hooge, Ees
B-kwaliteit leveren ze met frisse tegenzin. Jan, Herma en Henk Hooge houden met goed werk, een flexibele opstelling en
korte lijnen een naam hoog in het groenonderhoud. Waar het goed is, komen mensen terug, zo redeneren ze. Een compleet
dienstenpakket helpt daarbij.
Opschot van bomen heeft in enkele jaren tijd een slootwal
in het Drentse Odoorn volledig overgenomen. Sommige
toppen steken meer dan twee meter boven het talud uit.
Met beleid laat chauffeur Winne Beijering de arm van de
bosklepelmaaier op een stuk stam zakken. Die stam, zo
dik als een afrasteringspaal, is binnen enkele seconden
verpulverd. Verderop zijn de stammetjes wat dunner en kan
hij langzaam doorrijden terwijl de maaiarm de wal ontdoet
van hout en ruig gras.
De bosklepelmaaier is één van de jongste aanwinsten in het
machinepark van Loon- en Aannemingsbedrijf Hooge. “Het is
een ideale machine voor het grove werk”, zegt Henk Hooge,
de jongste generatie in het bedrijf. “Door bezuinigingen
op het groenonderhoud zie je steeds meer verwaarloosde
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plekken. Daar kun je met een normale maaiarm niet meer uit
de voeten, vandaar dat we kansen zien voor deze machine”,
vertelt hij. Het bedrijf had de bosklepelmaaier vorig jaar al
even op proef om bij zijn opdrachtgevers de interesse te
peilen. Henk ziet de machine als een goede aanvulling op
het pakket.
Dat pakket is breed. Bij tien gemeenten in Drenthe, Groningen
en Overijssel doet Hooge het complete groenonderhoud,
voor provincies en waterschappen maait het bedrijf
bermen en hagen en schoont het de watergangen. Andere
belangrijke opdrachtgevers zijn Staatsbosbeheer en het
Drents Landschap, die Hooge vooral inhuren voor maaiwerk.
Henk is actief in het bedrijf van zijn ouders en heeft
daarnaast zijn eigen bedrijf, dat is gericht op het onderhoud
van sportvelden.

Loon- en Aannemingsbedrijf Hooge,
Ees
Loon- en Aannemingsbedrijf Hooge is een gespecialiseerd cultuurtechnisch bedrijf dat opereert
vanuit de hoofdvestiging in Ees en nevenvestigingen in Exloo en Stadskanaal. Het voert werkzaamheden uit in openbaar groen, aan bermen
en sloten en houtopstanden en in het bos. Jan
en Harma Hooge en hun zoon Henk runnen het
bedrijf samen met tien vaste medewerkers en
maximaal zo’n vijftien losse krachten. Het bedrijf
is VCA**- en ISO 9001-gecertificeerd. Henk heeft
daarnaast zijn eigen bedrijf in het sportvelden
onderhoud: HV Sport en Groen.

Vishengel
Op één van de bedrijfslocaties - in Stadskanaal - legt de familie Hooge uit hoe het bedrijf en de bedrijfsvisie in elkaar
steken. De kern van wat het bedrijf doet, is het ontzorgen
van zijn opdrachtgevers, liefst met een zo compleet mogelijk
pakket, van plantsoenen schoffelen en onkruidbestrijding
op verhardingen tot slootonderhoud en maaiwerk. Ondanks
de bezuinigingen die veel gemeenten de afgelopen jaren
hebben doorgevoerd, is Hooge erin geslaagd om voldoende
werk te houden zonder te veel in te leveren op de tarieven.
“Meegaan in de race om de laagste prijs was voor ons geen
optie”, zegt Jan Hooge. “Als je niets kunt verdienen, kun je
beter met je vishengel achter in de tuin gaan zitten”, zegt hij
daarover. Goed werk leveren, een flexibele opstelling en net
even een stap extra zetten, is een strategie die op de lange
termijn altijd het beste uitpakt, is de stellige overtuiging. “Ik
zeg ook altijd tegen de jongens: ik vind het niet erg als een
klus een paar uur extra duurt, als het maar goed gebeurt.
Ook zorgen we ervoor dat we bij een klacht, of bij extra werk,
meteen op de stoep staan.”
Natuurlijk zijn de ‘crisisjaren’ niet ongemerkt voorbijgegaan.
Hooge heeft over het algemeen een stap terug moeten doen
in de beeldkwaliteit. “Liever leveren we geen B-kwaliteit. Het
past ons niet en je wordt er ook nog eens op aangekeken

door de omwonenden”, zegt Harma Hooge. “Maar binnen
B kun je ook nog het verschil maken. Gelukkig merken we
steeds vaker dat opdrachtgevers niet alleen kijken naar
de laagste prijs. Als de samenwerking goed bevalt, mag je
terugkomen. Deels is dat een kwestie van gunnen, maar
die opdrachtgevers zien ook in dat goedkoop uiteindelijk
duurkoop is. Als je het werk niet goed bijhoudt, gaat het
sneller van je af.”

Staat van dienst
Ook binnen het familiebedrijf draait het om de relaties. De
familie Hooge werkt met een vaste club mensen en gedurende het seizoen komen daar medewerkers bij. Tijdelijke
contracten hebben noodgedwongen plaatsgemaakt voor
een constructie via het uitzendbureau. Dat gaat ze aan het
hart. “Vanwege de Wet werk en zekerheid is het risico te
groot geworden om ze voor vast aan te nemen”, zegt Harma
Hooge. “Zonde, want die jongens verdienen het.”
De Hooges proberen hun mensen bewust zo veel mogelijk
verantwoordelijkheid te geven. Dat is essentieel voor een
goede werksfeer. “Een medewerker die al vijftien jaar de
groenvoorziening in dezelfde woonwijk doet, werd laatst in
het zonnetje gezet in de lokale krant. Dat is mooi. Het voelt
ook echt als zíjn wijk.”

Onderhoud aan zandwegen
Een mooie, terugkerende klus voor Hooge is het
onderhoud aan de zandwegen in het werkgebied.
Jaarlijks egaliseert het bedrijf ongeveer 300 kilometer. Het is specialistisch werk, dat deels in regie,
maar ook wel per meter wordt uitgevoerd. Het werk
gebeurt in een vaste volgorde. ’s Morgens wordt
de ondergrond losgemaakt door het frezen van de
bermen en het woelen van de paden. In de middag
komt de oude Ford 5610 met schaaf in actie voor
het egaliseerwerk. De afwerking gebeurt met een
grote, zware ijzeren rol. De piek van het werk ligt in
het vroege voorjaar.
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Veel maaikilometers maken. Daar
is deze Vandaelemaai-zuigcombinatie met 31-kuubs
verzamelwagen
goed in. Bovendien
is hij snel aan en af
te bouwen.

Machines aanpassen en groot onderhoud besteedt Hooge uit,
maar aan schoonmaken en dagelijks onderhoud besteedt het
bedrijf des te meer aandacht.

Henk Hooge heeft
zijn eigen bedrijf in
het onderhoud van
sportvelden, met
aparte mechanisatie en mensen. Hij
ziet het als opstap
voor de uiteindelijke opvolging.

Een uit de hand gelopen hobby, zo kun je de Volvo BM-verzameling van de familie gerust noemen. Van glimmend gereviseerd tot
opknapper staan er elf exemplaren bij elkaar.

Zelf heeft de familie Hooge de afgelopen jaren nood
gedwongen moeten schuiven in de taken en verantwoordelijkheden. Door ziekte lag Jan een half jaar lang in het
ziekenhuis en moest hij uiteindelijk een deel van zijn been
missen. Daardoor kwamen er meer taken op het bord van
Harma terecht. Het was geen gemakkelijke periode, maar ze
wisten zich er doorheen te slaan. Ook op dat moment was
het belangrijk om te kunnen terugvallen op een vaste groep
medewerkers die weten wat ze doen.
Voor de aanbesteding van nieuw werk huurt de familie
hulp in. “Vanwege de steeds veranderende eisen moet
je er bovenop zitten. Wij kiezen ervoor om mensen in te
schakelen die daarmee veel ervaring hebben en ons ook
kunnen adviseren.”

Maaiboot
Wat het machinepark betreft, hebben de Hooges een
duidelijke strategie: alle machines moeten startklaar
staan, liefst aangekoppeld en wel. Ook moeten ze goed
onderhouden zijn. Ze hoeven niet per se met het nieuwste
materieel te rijden, maar willen wel een zo compleet
mogelijk pakket aanbieden. Merktrouw zijn ze niet echt. Wel
draaien er opvallend veel Deutz-Herder-combinaties, omdat
de dealer daar veel ervaring mee heeft. En dan geldt ook van
de kant van Hooge: waar het goed is, kom je terug.
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Een niet-alledaagse machine is een Reform-maaitrekker
voor ruw terrein, waarmee Hooge in natuurgebieden veel
uren maakt. De machine is licht en wendbaar en komt vanwege zijn lage zwaartepunt ook op taluds goed van pas.
Ook een wegenschaaf met bijbehorende apparatuur om
zandwegen te egaliseren, valt op. Die trekt jaarlijks ongeveer
300 kilometer weg weer netjes vlak. Sinds vorig jaar beschikt
Hooge over een eigen vijftientons mobiele kraan. Het is een
eenvoudige Terex, met ervaring, die naar verwachting niet
veel uren gaat maken. Het feit dat hij klaar staat, telt echter zwaar. “Niets is erger dan een klus niet kunnen afmaken
doordat er even geen kraan beschikbaar is”, zegt Jan. “Nu
heb je dat zelf in de hand.”
Met een soortgelijk idee kijken ze op dit moment naar de
aanschaf van een maaiboot. Die huurden ze wel eens in.
Op zich werkte dat naar tevredenheid, maar ze hebben er
sinds kort meer werk voor gekregen. Harma: “Ze vroegen
bij een nieuwe klus of we de watergangen ook konden
meenemen. ‘Natuurlijk’, zei ik meteen. Het is voor ons een
mooie gelegenheid om een eigen boot aan te schaffen. Een
compleet pakket biedt nu eenmaal meer kansen.”
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