Nieuwe vakgroep
Interieurbeplanters
Vanaf 1 januari 2008 is de vakgroep Interieurbeplanters opgenomen binnen de VHG. Voorde groothandel in bloemen en planten. In goed overleg zagen zowel de Interieurbeplanters
als de VHG voldoende overeenkomsten en aanvullingen om met elkaar in zee te gaan.

D

e VHG heeft de laatste jaren een
professionaliseringsslag doorgemaakt. Zij treedt op als één sterke
brancheverenging waarbij ze de belangen
van de verschillende vakgroepen (hoveniers,
groenvoorzieners, boomverzorgers en daken gevelbegroeners) niet uit het oog verliest.
Door de aansluiting van de interieurbeplanters verstevigt de VHG haar positie
richting politiek en onderwijs. Ook biedt
de kersverse vakgroep nieuwe uitdagingen
en mogelijkheden voor ondernemers.

Sterke branche

De Interieurbeplanting is een sterke
branche. De inmiddels aangesloten
bedrijven vertegenwoordigen ongeveer
70% van de landelijke omzet interieur
beplanting. Door gezamenlijke promotie,
belangenbehartiging en uitwisseling van
kennis en ervaringen werken zij aan het
verder ontwikkelen van de sector
interieurbeplanting. Door de overeenkomsten waren al verschillende bedrijven
lid van de VHG. Deze overeenkomsten
zitten in verschillende zaken:

CAO – De Interieurbeplanters zijn al
specifiek opgenomen in de CAO die
VHG voor haar leden afsluit.
Workshops en scholing – Voor de leden
worden regelmatig workshops georganiseerd. In de workshops worden de
nieuwste en actuele ontwikkelingen
rondom een thema uitgediept.
Leveringsvoorwaarden – Specifiek voor
interieurbeplanting zijn leverings
voorwaarden uitgewerkt die collectief
gebruikt kunnen worden.
Ledenbijeenkomsten – Jaarlijks worden
meerdere bijeenkomsten en/of praktijk
excursies georganiseerd.
Maar daarnaast is de no nonsensmentaliteit in de interieurbeplantings
sector een hele herkenbare eigenschap
voor de VHG. Ook de grote betrokkenheid van de bestuursleden en de actieve
ondernemers zijn zaken die veel VHGleden herkennen.

meerwaarde van het (binnen)groen, de
promotie van het vakmanschap, onderwijs
en kennisuitwisseling, het uitvoeren van
onafhankelijk onderzoek en het aangaan
en onderhouden van Europese contacten.
Alle vakgroepen begeven zich als groene
dienstverlenende bedrijven op de markt.
Door de aanvulling van de vijfde
vakgroep Interieurbeplanters wordt de
groene keten gesloten. De VHG is nu
actief in de omgeving van de tuin, daken gevelgroen, binnengroen, openbaar
groen en boomverzorging. De Interieurbeplanters zitten nu dichter bij de
vorming van de CAO en de werking van
de fondsen. Kortom, een samenwerking
die heel veel goeds beloofd voor alle
partijen!

Werkzaam in dezelfde markt

Marc Custers is per 1 februari 2008 de
vakgroepsecretaris Interieurbeplanters.
U kunt hem bellen op (030) 659 56 62
of via e-mail m.custers@vhg.org.

Bovenal is er sprake van gemeenschap
pelijke doelen: het aantonen van de
economische en maatschappelijke
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heen waren deze ruim twintig bedrijven aangesloten bij de VGB, de branchevereniging van
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