De boom in

Foto’s: Wouter van den Dungen, Boom&Werk Boomverzorging

Samen uit, samen thuis

Drie onafhankelijke boomverzorgingsbedrijven werken
samen tijdens het snoeien van een populier.

Samen sterker, en op deze foto samenwerking
pur sang. Collega Ludo (Boomverzorging Van
Mil en Essenstam) wordt een extra hulplijn
aangegeven om even een opstapje te krijgen
om de laatste takken mee af te werken.
Samen uit, samen thuis.

Samenwerking werkt in
de boomverzorging
BRUNO LAMBRECHTS, BOOMVERZORGING BRUNO (BELGIË)
WOUTER VAN DEN DUNGEN, BOOM&WERK BOOMVERZORGING (NEDERLAND)

Samenwerking in de boomverzorging is zeker bij eenmansbedrijven (zzp’ers in de
volksmond) een manier om samen sterk te staan. Door samenwerking kunnen kleinere,
maar zeker ook grotere klussen vlotter verlopen. Samenwerken geeft daarnaast nog een
behoorlijk aantal voordelen, maar helaas soms ook enkele nadelen.
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Binnen een groot bedrijf wordt samenwerken met collega’s als vanzelfsprekend ervaren en wordt er veelal weinig
ingehuurd. Een enkele keer wordt een zzp’er ingeschakeld
omdat er gewoonweg te veel werk is, en te weinig personeel. Vaak worden zzp’ers
ook ingehuurd vanwege hun
expertise, vakmanschap,
ETW-papiertje of in company
kennisverbreding.
Bij kleinere bedrijven is
elkaar inhuren een cultuur
geworden die steeds verder
groeit en als erg positief
wordt ervaren door mijzelf
en ook door collega-bedrijven
die dit vaker doen.
Technisch leuk afvangwerk waarbij je
collega de touwtjes in handen heeft.
Efficiënt en veilig.		
>
Foto: Wouter van den Dungen, Boom&Werk
Boomverzorging

Rotte appels en toffe peren
In de hovenierssector
gebeuren dit soort samenwerkingen vaak niet vanwege
zware concurrentiestrijd.
Daar is samenwerking op een
enkele uitzondering na ver te
zoeken en gunnen ze elkaar
weinig tot niks.
Gelukkig is het tegenovergestelde in het boomklimmerswereldje het geval. Wij
klimmers gunnen elkaar de
laatste nieuwtjes, informatie
over een onbekende aantasting, het recht om elkaar gewoon langs de neus weg te
vragen wat de ander zou adviseren en vooral het respect
om elkaar te waarderen als vakbekwaam en deskundig
vakgenoot. Eén grote familie met her en der een paar rotte
appels, maar toch vooral veel toffe peren.
Als zelfstandig boomverzorger ben ik bijna genoodzaakt
om samen te werken. Dat komt in eerste instantie doordat
we ‘eigenlijk’ altijd met twee klimmers op één project
moeten zijn als er geklommen wordt. Dit omdat er dan
een redding mogelijk zou zijn als er iets onverhoopt
gebeurt.
Als puntje bij paaltje komt moet je soms serieus nadenken
over de klimmend-reddencapaciteiten van de tweede klimmer en zul je er vaak achterkomen dat een zelfstandige
redding meer potentie heeft. Maar dat is weer een verhaal
op zich… en wellicht een ander artikel waard.

Teamgevoel
De noodzaak om samen te werken zit ’m vooral in het
efficiënter kunnen werken in grotere bomen, op grotere
projecten en bij technisch leuker afvangwerk. Leuker of
lastiger, het is maar net hoe je het
benoemt. Maar het gaat juist om die
situaties waarbij de expertise van je
collega er gewoonweg voor zorgt dat
de klus veilig en vlotter verloopt. Bij
dit soort samenwerking is sprake van
een win-winsituatie en ziet de klant
ook dat er efficiënt en specialistisch
gewerkt wordt.
Zo’n samenwerking versterkt de ander
en zorgt ervoor dat er een soort van
teamgevoel op de klus ontstaat waarbij
eenieder zich even sterk inzet voor een
goed eindresultaat.
Dit teamgevoel is vanzelfsprekend ook
vaak te vinden in een groter bedrijf;
ook daar is de motivatie om elkaar te
versterken veelal aanwezig, maar niet
altijd. En dat heeft weer te maken met
de sfeer op de werkvloer en de begeleiding van bovenaf.
Een samenwerking tussen bedrijven
duurt vaak kort en heeft meer potentieel om de inzet te verhogen. Dat laatste
niet zozeer om de klus eerder af te
hebben, als wel om een dag fijn samen
te werken. De sleur van alledag wordt
doorbroken, en bij samenwerking met
verschillende collega’s door het jaar
heen is er nauwelijks sprake van sleur
of verveling, laat staan van irritatie op
de werkvloer.

Tijdens de pauze op een dag kletsnatte populieren klimmen is het fijn
om met collega’s te genieten van een hartverwarmend haardvuurtje.
Foto: Wouter van den Dungen, Boom&Werk Boomverzorging
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Gunnen
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Foto: Bruno Lambrechts, Boomverzorging Bruno

Foto: Wouter van den Dungen, Boom&Werk Boomverzorging

Ikzelf merk ook dat je door meer en meer met verschillende collega’s en bedrijven samen te werken steeds breder
in je vakgebied komt te staan; dat je inzicht simpelweg
versterkt wordt. Je eigen technieken worden verstevigd en
je krijgt een breed netwerk met bijbehorende goodwill
waarbij je elkaar werk gunt.
Gunnen is een groot gedeelte van samenwerken. Als je de
luxe hebt om een grote orderportefeuille te hebben, gun je
elkaar dan ook werk. Soms is het gewoonweg niet handig
om ver buiten de regio te gaan offreren als er daar een
goede collega om de hoek zit. Mocht het een grote klus
worden, kun je ’m alsnog samen uitvoeren en ziet de klant
er ook de voordelen van in. Beide bedrijven zijn tevreden
en het resultaat is dat hier vaak meerwerk uit ontstaat.
Beter kan toch niet?
Helaas zul je in de loop der tijd ook samenwerkingen
tegenkomen die je vertrouwen beschamen; ook dat hoort
erbij. Zelfs langdurige, fijne samenwerkingen kunnen
door omstandigheden op de klippen lopen. Zorg ervoor
dat je met meerdere fijne collega’s een gedegen netwerk
opbouwt. Samen staan we sterker.
Een vaste collega die ook nog eens in de buurt zit maakt
het samenwerken een stuk leuker. Je leert elkaar snel
kennen en deelt dan ook meer dan alleen een topanker.
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Door dik en dun ben je vaak meerdere dagen per week
samen aan de gang. De ene keer voor de één zijn klus, en
de andere keer voor die van de ander. Dan hoef je elkaar
op een gegeven moment maar aan te kijken of je weet
al wat de ander denkt. Maar doordat het werk en ook de
opdrachtgevers vaak afwisselend zijn, komt het zomaar
voor dat we weken zonder elkaar werken. Beiden hebben
we dan ook ons eigen netwerk van collega’s op wie we kunnen rekenen als de ander een keertje niet kan helpen.

Er is nauwelijks sprake van sleur
of verveling, laat staan van
irritatie
De samenwerking hier in Nederland (Brabant voor de
auteur ;-)) is wel behoorlijk anders dan de samenwerking
zoals ik deze ooit van onze zuiderburen hoor. Daar is de
instelling om elkaar te beconcurreren en niets aan de
ander te gunnen helaas breder gezaaid dan de ‘samen
sterk’-mentaliteit. Daarvoor laat ik graag een plaatselijke
ervaringsdeskundige aan het woord.
Dat had wel enige voeten in de aarde. De eerste die zich
aanmeldde naar aanleiding van een post op LinkedIn trok
zich al snel terug. Dit omdat
hij van zijn collega’s daarin
tegenwerking ondervond
en bang was dat er met zijn
hoofd boven het maaiveld
eerder ongelukken gebeuren.
Iets dat ik respecteer.
Na deze al snel op de klippen
gelopen samenwerking heb
ik direct in mijn netwerk de
hiernavolgende ervaringsdeskundige benaderd om
mee dit artikel te schrijven.
Want daar ging het per slot
van rekening om, een goede
samenwerking!
Bruno, na mijn eigen ervaringen te hebben gedeeld
hierboven zou het erg tof
zijn als jij je ervaringen
hierna beschrijft.

Foto links: Samenwerken met
m’n vaste maatje Twan (Derks
Boom&Tuin).
Foto rechts: Bruno en collega-klimmers aan het werk. (Simon Vermote
op de foto en Steven Ibelings van
Treetment niet op de foto.)

Foto’s: Bruno Lambrechts, Boomverzorging Bruno

Foto links en rechts: Samenwerking met
Andries Welles (Frisian Tree Worker) en Ties
von den Hoff (Soontiëns Boomverzorging),
beide betrokken van Nederlandse firma’s.

Eerlijkheid en vertrouwen
Oké Wouter, fijn dat je me dit vraagt. Samenwerken met
collega’s het is me wat. Het is een beetje zoals je reeds aangaf: de ene keer loopt het als een trein, de andere keer gaat
het wat stroever. Ik zal vooral even mijn eigen ervaring nu
bespreken.
Met mijn Belgische collega’s lijkt het toch niet helemaal
te lopen zoals het moet. Ik merk dat er een vrees is voor
concurrentie en verlies van job. Ik heb hier steeds goede
afspraken over gemaakt met mijn collega’s. Je bent als
inhuur op een klus, dus als er vragen zijn van buren of

omstaanders die over het bedrijf gaan, dan verwijs je naar
de collega voor wie je werkt. Eerlijkheid en vertrouwen
zijn volgens mij van groot belang in samenwerkingen.
Wat ik/wij als bedrijf eigenlijk willen bereiken is met
zoveel mogelijk mensen samenwerken. Hierdoor krijg je
niet alleen andere inzichten maar ook nieuwe techniekjes,
en uitwisseling van materiaal is altijd een pluspunt.
Ik merk ook dat de samenwerkingen de laatste jaren
veel meer voorkomen, maar toch is er steeds een soort
van achterdocht. Ik wijt dit een beetje aan de te grote

Foto’s: Bruno Lambrechts, Boomverzorging Bruno

Inzetten van technisch materiaal en vakmanschap van
Weijtmans. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan ;-)

Samenwerking met Belgische collega Arnout.
Handig voor extra transport.
Samen met Wilfried ‘gek van bomen’ (internetnaam)
en Simon van Esbroeck taart eten op de werf.
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