De VHG kijkt terug op een bewogen jaar
groepplannen werden in 2008 vele activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd. In dit artikel
zijn de belangrijkste activiteiten van de VHG van het afgelopen jaar op een rij gezet.
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De interieurbeplanters tijdens
een workshop.

et bestuur van de VHG stelde
half juli Paul van de Water aan
als interim directeur van het
landelijk bureau van de VHG. Paul van
de Water was na het vertrek van directeur
Peter Loef verantwoordelijk voor alle
activiteiten van het landelijk bureau.
Samen met de medewerkers op het
landelijk bureau waarborgde Paul de
continuïteit van de dienstverlening van de
VHG. Inmiddels is een nieuwe directeur
aangesteld: Egbert Roozen. Per 1 maart
2009 zal Egbert in functie treden.
Overigens zal in het VHG Magazine
april 2009 een uitgebreid interview met
de nieuwe directeur te lezen zijn.
In juli 2008 hadden Yvonne Schouten
(secretaris van de VHG vakgroep Hoveniers), Yvonne Blom (secretaresse Interne
Zaken en Directie) en Mariken Broekhoven (hoofd afdeling Communicatie) hun
laatste werkdag bij de VHG. De werkzaamheden van deze medewerkers zijn
inmiddels opgevangen. Later in 2008
namen ook René Kolman (adjunct
directeur) en Sara Vermeltfoort (hoofd
afdeling Sociaal beleid) afscheid. Ook deze

werkzaamheden zijn voor het grootste
gedeelte (zowel intern als extern) ingevuld.

VHG helpdesk

Steeds vaker weten de leden de (telefonische) weg naar de VHG te vinden om de
juiste antwoorden boven water te krijgen.
Met name de CAO gaf aanleiding tot
vragen. Ook het aantal algemene adviesvragen (op het gebied van bedrijfsvoering,
juridische bijstand en het maken van
risico-inventarisaties) is net als in voorafgaande jaren toegenomen. In totaal werd
de VHG ongeveer 5.000 keer telefonisch
om inhoudelijk advies gevraagd. Daarnaast hebben de regioconsulenten een
kleine 600 bedrijven in de sector bezocht.

ISO voor landelijk bureau

Op 13 juni 2008 heeft het landelijk
bureau van de VHG in Houten haar
4e ISO-audit met succes afgesloten. In de
terugkoppeling van de auditor kwam naar
voren dat hij zeer tevreden was over het
performance denken, de ledentevredenheids- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken, de analyse en verwerking
van de resultaten uit deze onderzoeken
en de aanpak in de voorbereiding naar
de invoering van project- en planmatig
werken.

Nieuwe vakgroep

Vanaf 1 januari 2008 maakt de vakgroep
Interieurbeplanters deel uit van de VHG.
Voorheen waren deze ruim twintig
bedrijven aangesloten bij de VGB, de
branchevereniging van de 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.

Lobby

Samen met VNO-NCW en MKB
Nederland heeft de VHG in haar lobby
een aantal successen in 2008 kunnen
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bereiken. Een kleine selectie:
• Snellere procedures verkeersknelpunten, dus op termijn minder fileleed!
• Samenwerking met Energiecentrum
en duurzaamheidakkoord met kabinet.
• Invoering in 2009/2010 van één
omgevingsvergunning voor bedrijven
• Vereenvoudiging van vergunningen
bij kleine verbouwingen.
• Verlaging vennootschapsbelasting.
• Afschaffing eerste dagsmelding
nieuwe medewerker.
• Beperkt houden kostenstijgingen
lokale lasten.
• Geen zwaardere boekhoudregels voor
het MKB.
• Verlaging regeldruk door overheid.
• Niet doorgaan BTW-verhoging.
• Subsidie op in dienst nemen oudere
werknemers en no risk polis.
• Verbetering re-integratie markt.
• Economisch beleidspakket in verband
met kredietcrisis.
• Vereenvoudiging loonheffing voor
DGA’s.
Deze resultaten leveren u nu en op
termijn veel financieel voordeel op.

VHG-logo vernieuwd

De VHG-Ledenraad stemde op donderdag 26 juni 2008 unaniem in met de
invoering van het vernieuwde VHG logo.
Om recht te doen aan alle vakgroepen
gaat de VHG voortaan kortweg door het
leven als ‘branchevereniging VHG’.

Koninklijke onderscheidingen
VHG-voorzitter Bert Gijberts werd
benoemd tot Officier in de Orde van
Oranje-Nassau. Naast de koninklijke
onderscheiding voor de VHG-voorzitter
zijn ook VHG-leden Herman Vaessen
uit Maasbree en Jan Stoop uit Waarland
benoemd tot lid in de orde van Oranje
Nassau. De heren zijn onderscheiden,
naast hun groene ondernemerschap, voor
hun grote maatschappelijke activiteiten
in hun woonplaats en omgeving

CAO

Eind 2007 en in de loop van 2008 werden
een aantal zaken inzake de CAO die loopt
tot en met 28 februari 2009 afgewikkeld.
In december 2007 werd aan alle werk-

gevers in de groene sector kosteloos het
CAO-boekje voor het Hoveniersbedrijf in
Nederland verzonden. In mei 2008 volgde
het algemeen verbindendverklaring besluit
(AVV besluit) voor de CAO voor het
Hoveniersbedrijf in Nederland. Dit hield
in dat onze cao door alle bedrijven in de
groene sector dient te worden nageleefd.
In 2008 werden vervolgens de nodige
voorbereidingen getroffen voor de nieuwe
CAO (die gaat lopen vanaf 1 maart 2009).
De Stuurgroep Sociaal Beleid, tevens de
onderhandelingscommissie voor de CAO,
is 2008 bijeen geweest voor een aantal
brainstormsessies en heeft presentaties
gehad over relevante onderwerpen,
waaronder langer doorwerken door
oudere werknemers.

Workshop tijdens het project
Professionalisering.
ACHTERGROND

2008 was een druk jaar voor de VHG. Mede op basis van de afdelingsplannen en de vak-
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BVO

In 2008 werden de cijfers van het
BedrijfsVergelijkend Onderzoek 2006
(BVO) voor de groene sector bekendgemaakt. Het bleek dat het de groene
sector als geheel nog steeds niet voor de
wind ging, maar dat de fractie zwak
presterende bedrijven in het onderzoek
in aantal af was genomen. De resultaten
van het BVO 2006 lagen in lijn met de
bevindingen in de afgelopen jaren: de
bedrijven groeien, zowel wat betreft het
aantal arbeidsplaatsen als de omzet. In een
aanvullende analyse uitgevoerd door het
onafhankelijk onderzoeksbureau SEO

VHG magazine

Nummer 1 | Februari 2009

10 speerpunten

In 2008 stelde de VHG de 10 speerpunten
voor goed groen onderwijs op. In een
handzaam boekje werd kort en krachtig
beschreven welke voorwaarden de VHG
stelt aan goed onderwijs.

overeenkomst gesloten met als doel
actuele kennis van TNO over te dragen
aan het (groene) midden- en kleinbedrijf
(MKB). Verschillende groenbedrijven
hebben zich aangemeld als case- of als
denktankbedrijf.

Project Professionalisering

Samenwerking

Nationale Beroepenwedstrijd

De VHG verlengde in 2008 het succesvolle project Professionalisering met
instemming van het Productschap
Tuinbouw. Dit hield in dat bedrijven
zich nog steeds konden inschrijven voor
deelname aan het project. Door middel
van een quickscan ontvingen bedrijven
een plan van aanpak waarmee zij hun
professionalisme konden vergroten. Na
deelname van dit gedeelte van het project
konden bedrijven in 2008 tevens starten
met individuele begeleiding op het bedrijf
en/of deelname aan verschillende workshops zoals Begroten & Offreren en
Acquisitie & Verkoop.

ACHTERGROND

Ontmoet het SW-bedrijf
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De VHG vakgroep Groenvoorzieners
organiseerde in 2008 een aantal succesvolle bijeenkomsten bij de regionale
afdelingen van de VHG met als thema
Ontdek de unieke kansen van het SWbedrijf. Deze bijeenkomsten vergemakkelijkten de contacten tussen het particuliere
bedrijf en het SW-bedrijf aanzienlijk.
Door de wijzigingen in de wetgeving
zullen de bijeenkomsten in 2009 een
vervolg krijgen.

In de zomer 2008 werd de samenwerking
tussen de VHG, CAH Dronten en vijf
hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven
in de regio Zuid-Holland officieel
vastgelegd. De VHG en CAH Dronten
hebben gezamenlijk een opleidingstraject
ontwikkeld dat zeer nauw aansluit bij de
wensen vanuit deze organisaties en haar
medewerkers. Beide organisaties reageerden hiermee op de vraag vanuit het
bedrijfsleven voor een opleidingstraject
voor het midden- en hoger kaderpersoneel.

Opleiding tot boomverzorger

Mede op initiatief van de vakgroep
Boomverzorgers is begin van dit schooljaar op twee plaatsen in Nederland de
opleiding boomverzorger gestart. Volgens
een leerlingstelselsysteem, één dag per
week naar school gaan en vier dagen
werken, worden leerlingen opgeleid tot
European Treeworker. (zie ook artikel in
dit VHG Magazine, pagina 18-19).

TNO-project

In 2008 ging het TNO-project ‘Groene
innovatie aan de top’ van start. De VHG
en TNO hebben een samenwerkings-

De Nationale Beroepenwedstrijd Tuinaanleg werd in begin 2008 georganiseerd
vanuit een samenwerking tussen de VHG,
Aequor en de AOC raad. De finale van de
Nationale Beroepenwedstrijden Tuinaanleg 2008 werd gewonnen door Job de
Visser en Frank van Haastert van Groen
College uit Goes. In september 2008
vertegenwoordigde dit team samen met
medestudent Arjan van Driel Nederland
tijdens Euro Skills in Ahoy Rotterdam en
wonnen daar drie keer goud. Zij wonnen
de eerste prijs voor het ontwerp, voor de
aanleg én voor het gehele project.

TNT Post

In 2008 werkte de VHG samen met TNT
Post. Doel was TNT-medewerkers de
overstap naar de groene sector te laten
maken. Inmiddels zijn er verscheidende
voormalige TNT-ers werkzaam bij
verschillende VHG-bedrijven.

Fijnstof project

Op 19 maart 2008 ging het project
van het Innovatieplatform Verbetering
Luchtkwaliteit van VROM officieel van
start. De VHG is bij dit project betrokken
evenals een aantal leden van de VHG.

Werkgroep inkoopbeleid VROM
De VHG heeft in 2008 geparticipeerd
in een werkgroep van SenterNovem in
opdracht van het ministerie VROM die
het inkoopbeleid van groen in een
duurzaamheidsparagraaf moest formuleren.
Namens de VHG hebben de heren van
Ginkel (van Koninklijke Ginkel Groep)
en van Uden (van BTL Advies BV) aan
dit overleg deelgenomen.

Laag-BTW

De Europese Commissie stuurde in 2008
een consultatiedocument naar het
bedrijfsleven waarin de mening wordt
gevraagd over de definitieve vaststelling
van het laag-BTW tarief voor een aantal
sectoren en een mogelijke verruiming
naar andere arbeidsintensieve sectoren.
De mening van de VHG dat onze markt
groter wordt na invoering van het laagBTW tarief voor onze sector is naar de
Commissie geventileerd.

Branche-innovatiecontract

De VHG en TNO tekenden in mei 2008
een samenwerkingsovereenkomst. De
samenwerking vond plaats op basis van
een branche-innovatiecontract, dat als
doel heeft recent ontwikkelde kennis
informatie van TNO over te dragen aan
en beschikbaar te stellen aan het middenen kleinbedrijf (MKB) om hierdoor het
innovatief vermogen van het MKB te
versterken.

Personeelsbeleid

De VHG nam deel aan het project
Leeftijdsbewust personeelsbeleid. Via sites
konden zowel werkgevers als werknemers
vragenlijsten invullen hoe zij dachten dat
mensen langer, gezond en met plezier in
de groene sector kunnen blijven werken.

Vakbeurs Hardenberg 2008

Jonge hoveniers druk tijdens de Beroepenwedstrijd Tuinaanleg 2008.
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Ondertekening van het TNO-VHG contract.

In januari 2008 vond de Groene Sector
Vakbeurs Hardenberg 2008 plaats. De
VHG presenteerde zich hier met een eigen
stand waar veel ruimte was voor ontmoetingen van bestaande en nieuwe contacten. Tijdens deze beurs schreven ruim
dertig bedrijven zich in als VHG-lid.
Congres Groen op, aan en in gebouwen
In april 2008 vond het congres Groen op,
aan en in gebouwen plaats. De vakgroepen
Dak- en Gevelbegroening en Interieurbeplanters hadden samen met SBR het
initiatief genomen om tijdens de Bouwrai
dit congres te organiseren. Het thema was:
Vegetatie in de gebouwde omgeving. Het

congres was een succes. Er waren bijzonder informatieve lezingen en interessante
discussies. De verbinding is gelegd tussen
de bouwwereld en de groenwereld. De
voorzitters van SBR en VHG hebben dit
bezegeld met de overhandiging van een
proefexemplaar ‘Gevels in het groen’.
Een uitgave die door SBR is opgesteld
in samenwerking met de vakwereld,
waaronder de VHG vakgroep Dak- en
Gevelbegroening.

Dag van de openbare ruimte

Op 2 oktober 2008 vond de Dag van de
openbare ruimte plaats. In het Euretco
Expo Center in Houten werd de grootste
vakbeurs voor openbare ruimte georganiseerd. De vakgroep Groenvoorzieners nam
deel aan deze dag.

Praktijkdag 2008

Donderdag 20 november 2008 stond de
Praktijkdag voor het Groen in het teken
van ‘De klant centraal’. De VHG was deze
dag gastheer. Door middel van verschillende lezingen en workshops rond dit
thema kregen bezoekers handvatten hoe
zij dit thema binnen het eigen bedrijf of
organisatie verder konden uitbouwen.

Landelijke Ledendag

Op vrijdag 19 september 2008 vond de
Landelijke Ledendag plaats. Deze dag
werd dit jaar georganiseerd door de
Afdeling Achterhoek. Traditiegetrouw
stond deze dag in het teken van gezelligheid en het aanhalen van onderlinge
contacten.

Publicaties

Naast de structurele uitgaven zoals de
wekelijkse digitale nieuwsbrief, het tweemaandelijkse VHG Magazine, de VHG
Wijzer, het ondernemershandboek en
persberichten publiceerde de VHG in het
afgelopen jaar ook specifieke publicaties.

Succesvolle VHG-Ledendag 2008.

‘Groen Boven alles’

De Vakgroep Dak en Gevelbegroening
heeft samen met PPH en Triple E het
boekje ‘Groen Boven alles’ gemaakt.
Het boekje is vooral bedoeld voor
beleidsmakers, projectontwikkelaars,
stedenbouwkundigen, waterschappen,
gemeenten en andere institutionele
instellingen. Door het geven van achtergrondinformatie en de opbrengsten in
geld uit te drukken, promoot het boekje
de investering van dak- en gevelgroen.

ACHTERGROND

bleek dat bedrijven die VHG-lid zijn en/
of Groenkeur hebben betere rendementen
behalen. Het is geen onomstotelijk bewijs
voor de effectiviteit van het lidmaatschap
of keurmerk, maar desalniettemin is het
een opmerkelijke bevinding.

Brochure Flora- en Faunawet
De VHG ontwikkelde samen met
Vereniging Stadswerk Nederland de
brochure Flora- en Faunawet – plan van
aanpak opdrachtnemers. VHG-leden
hebben deze brochure gratis ontvangen
en waren zeer enthousiast.

Bomen een verademing

De VHG heeft samen met PPH een boekje
ontwikkeld met veel praktische en concrete
gegevens over het effect van bomen en
andere vormen van groen op de luchtkwaliteit. ‘Bomen een verademing voor
de stad’ is een bron van informatie voor
zowel bestuurders als uitvoerende partijen.
Slechte luchtkwaliteit in stedelijk gebied
staat momenteel volop in de schijnwerpers.
Bomen en andere vormen van groen leveren
een zeer waardevolle bijdrage om de
kwalijke effecten hiervan te verminderen.
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