VHG en Productschap Tuin bouw staan voor
Professionalisering
een poster overhandigd aan Bart Bruggeman (waarnemend voorzitter Productschap
Tuinbouw (PT). De poster staat symbool voor het succesvolle VHG Professionaliseringstraject
die door PT wordt gesubsidieerd.

D
Vereniging

oor het financieel ondersteunen
van projecten als het Professionaliseringstraject benadrukt PT haar
toegevoegde waarde voor de groenbranche.
Zo maakt PT het mogelijk dat inmiddels
ruim 470 bedrijven inzicht hebben

verkregen in hun verbeterpunten en dat
deze bedrijven ook in de gelegenheid
worden gesteld om daarmee daadwerkelijk
aan de slag te gaan. Zowel Peter Loef als
Bart Bruggeman benadrukten in dit kader
het belang van een goede samenwerking

tussen de VHG en PT voor de groene
sector.

VHG Professionaliseringtraject,
wat houdt dat nu in?
Op basis van een quickscan worden door
regioconsulenten van de VHG de verbeterpunten voor bedrijven op het gebied van
projectuitvoering, personeelsbeleid en
bedrijfsvoering in kaart gebracht. In overleg
met de ondernemer stellen deze consulenten
vervolgens een plan van aanpak op om met
de vastgestelde verbeterpunten aan de slag te
gaan. Er kan bijvoorbeeld worden besloten dat
het zinvol is om deel te nemen aan een of

meerdere workshops, die ook deel uit maken
van het VHG Professionaliseringstraject.
In de eerste maanden van dit jaar hebben al
80 bedrijven met succes deelgenomen aan de
twee-daagse workshops Acquisitie & Verkoop
en Begroten & Offertes.

Mogelijkheden
Bert van der Hart, mede-eigenaar van Florall
Hoveniers uit Yerseke, nam deel aan de
workshop Begroten & Offertes: ‘Ik vond de
cursus erg leerzaam. Met name de manier van
calculeren. Voor ons kwam het erop neer dat er
vaak één dag in plannen, rekenen, tekenen en
bestellen ging zitten; uren die wij niet
doorberekenden aan de klant. Tijdens de cursus
kwam ook aan bod waarom het wel redelijk is
die extra kosten door te berekenen. Dit hebben
wij dan ook gedaan. Met een stukje heldere en
duidelijk beschrijving voor de klant erbij.
Doordat je met hoveniers uit het hele land
deelneemt krijgt je een unieke kans om mee te
krijgen hoe andere collega’s uren berekenen en
besef je ook waar voor jou de mogelijkheden
liggen.’

Uitbreiding
Inmiddels heeft de VHG het workshop
programma uitgebreid met de workshops
Nacalculatie, Plannen & Organisatie en
Personeelsmanagement. Deze worden naast
de workshops Acquisitie & Verkoop en
Begroten & Offertes vanaf september 2008
op verschillende locaties worden aangeboden.

Interesse
Bent u geïnteresseerd in deelname van een
of meerdere workshops, dan kunt u meer
informatie over zowel de inhoud als de locaties
vinden op de website www.vhg.org onder de
button Gratis Groeikracht. U kunt zich ook
via deze website aanmelden voor de workshops. Om zeker te zijn van deelname is het
wel raadzaam om u zich zo snel mogelijk aan
te melden. Per workshop worden namelijk
slechts 10 deelnemers toegelaten!
Wilt u echter eerst uw verbeterpunten voor uw
bedrijf in kaart te brengen met behulp van de
quickscan, dan kunt u contact opnemen met de
VHG via telefoon: 030-659 56 50.

26

Vereniging

Vorige maand hebben Peter Loef (directeur VHG) en Joost van Dijk (De Groene Technieken)
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Links: Tijdens de workshop
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