Neem de tijd…
..voor hollen, denken, rusten

Het leek de afgelopen zomer zo logisch. ‘Pak je rust’ als thema voor
de Cumela Inspiratiedagen. Geïnspireerd door de omgeving, het
oude kloostercomplex van Rolduc in Zuid-Limburg. Wat zou er mooier zijn dan de cumelaondernemers ontvangen in een omgeving
waar ze tot rust kunnen komen. Even afstand nemen van de hectiek
van alle dag, er misschien een extra dagje aan vastplakken om het
echte Zuid-Limburgse vakantiegevoel te ervaren en vooral na kunnen denken over hun rol als ondernemer. ‘Pak je rust’ leek ons zeer
toepasselijk voor ondernemers die geleefd werden door een economie die volop draaide, waar veel bedrijven moeite hadden om het
werk rondgezet te krijgen en waar de zoektocht naar personeel alom
was. Hoe anders is het nu. Vier maanden later hebben we een aantal
demonstraties in Den Haag gehad, weet heel Nederland wat PFAS is
en maakt de stikstofproblematiek bedrijven onzeker. Hoe veel werk
is er komend jaar nog, wat gebeurt er met de landbouw en kan ik al
het personeel aan het werk houden? Een vraag waar veel bedrijven
ongerust van worden, want het personeel is het hart van het bedrijf.
Dat bleek wel toen we vroegen waar we de mooiste kantine konden
vinden. Er kwamen prachtige inzendingen binnen, allemaal gericht
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op het bevorderen van de saamhorigheid. Als er namelijk iets bij de
bedrijven hoort, dan is het wel dat je het met z’n allen doet.
Als redactie waren we van plan volop in te haken op het idee, het
vinden van tijd als het werk zo hectisch is. Door de crisis hebben we
dat aangepast, want rust dreigt er vanzelf te komen. Veel belangrijker is de vraag: hoe vind je tijd om na te denken over hoe het verder
moet? Dus heet onze serie nu ‘Neem de tijd’. Over ondernemers die
vertellen hoe zij in hun bedrijfsvoering tijd vinden om na te denken,
tijd uittrekken om zaken beter of anders te doen. Of juist gewoon
los te komen van het bedrijf, al blijkt dat niet makkelijk in onze bedrijfstak. Dat leerden we dit seizoen al in onze serie Rustpunt. In een
analyse van auteur Marjolein van Woerkom blijkt dat nog niet mee
te vallen. We zijn nu eenmaal een volkje van doorgaan. Liever een
uurtje eerder op of een stukje weekend opgeofferd dan iemand anders ingeplant.
In dit nummer vindt u verhalen van ondernemers die allemaal op
hun eigen manier invulling geven aan het thema ‘Neem de tijd’.
Jelle Coen Bijlsma die gaat rennen om goed na te kunnen denken.
Zelfs 150 kilometer lang rond de Mont Blanc. Of Derkjan Hooijer die

vooruit kijkt en nu al werkt aan circulariteit, waarmee zijn bedrijf misschien wel
voorloopt in de tijd. Weer heel anders pakt Vos Groenverzorging het aan. Dat
bedrijf maakt tijd voor verregaande automatisering voor een efficiëntieslag. Rust
kun je ook vinden in het geloof. Daar vertelt Aldert van der Spek over. Rutger
Daamen en Anneke Koster wisten juist de tijd in te vullen die bij hun werknemers
overbleef, zodat zij geen zorgen hebben over ondeclarabele uren. Verbazing en
emotie was er bij Henk Kooijman, die ruim de tijd nam voor de bedrijfsoverdracht
aan de volgende generatie, maar nu nog steeds druk bezet is.
Tot slot is er een heel bijzonder verhaal buiten de sector over een schrijver die 1637
dagen onterecht in een Marokkaanse cel zat. Wat doe je dan met je tijd en hoe
maak je er iets positiefs van? Joseph Oubelkas vertelt erover in dit nummer en doet
dat nog uitgebreid over op de Inspiratiedagen. Hij is één van de redenen om het
begin van 2020 buiten het bedrijf te beginnen. Even te stoppen met hollen en tijd
in te ruimen voor twee dagen geestelijk bijspijkeren op de Inspiratiedagen. En wie
het echt voor elkaar heeft, plakt er nog een derde dag aan. Voor een dag echte rust.
We zien u graag in Klooster Rolduc.
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