ondernemen met

cumela

RUSTPUNT

“Als je het goed hebt
geregeld, loopt het”
Rust is in zijn werk noodzakelijk om zijn klussen als boomverzorger secuur en veilig te kunnen uitvoeren. “Rust zit in me, maar ik
weet ook: als ik het niet goed organiseer, loopt het spaak”, stelt Peter Mul van Peter Mul Boomverzorging BV uit Hoogwoud.

Om zeven uur ’s ochtends staan ze klaar om te beginnen. De
kraanmachinist heeft zijn Liebherr geïnstalleerd. De torenkraan staat gezekerd op de vier stempels. De trekkerchauffeur is met zijn versnipperaar aanwezig. De Dorpsstraat is
gedeeltelijk afgezet en een rood-wit gekleurd lint bakent
de parkeerplaats van het kinderdagverblijf af. Peter Mul zelf
bungelt inmiddels aan de haak van de torenkraan aan de
achterkant van de kinderopvang. Met zijn helm op en de kettingzaag vastgegespt aan zijn klimgordel wordt hij de lucht in
gehesen. De machinist van de torenkraan zet hem in de top
van de metershoge Italiaanse populier, die over een kleine
twee uur zal zijn verworden tot een afgezaagde stronk.
“Zoals je ziet, is dit niet even een boompje kappen en klaar”,

vertelt de boomverzorger naderhand. “Ik moet eerst gaan
kijken om de klus te kunnen inschatten en om een offerte
te kunnen maken. Daarna moet ik in overeenstemming met
het kinderdagverblijf een geschikte datum vinden. Ik moet
ervoor zorgen dat er een verkeersbord aan de weg komt, dat
er rijplaten liggen en dat er een torenkraan aanwezig is die de
juiste lasten kan hijsen. De mobiele kraan moet er zijn en de
trekker met versnipperaar moet worden geregeld. Het is een
grote organisatie, waarbij ik geen steken mag laten vallen”,
aldus Peter. Toch krijgt hij er geen stress van. “Het is deels een
kwestie van ervaring. Anderzijds zit de rust gewoon in me.
Dat zit nu eenmaal in je of niet. Het maakt mij niet uit als een
klus een uurtje langer duurt dan gepland. Die tijd is er, daar
houd ik rekening mee. Ik maak me daar dan ook niet druk om.
Als alles goed is geregeld, loopt het.”
Peter Mul begon 21 jaar geleden als zzp’er met een eigen bedrijf in de boomverzorging. Nu heeft hij zes medewerkers in
vaste dienst en huurt hij geregeld zzp’ers in. Jaarrond werkt
hij gemiddeld met zo’n tien tot twaalf man. “Ik ben gestaag
gegroeid. Als je te hard groeit, krijg je problemen. Op deze
manier kan ik de groei behappen en daar op tijd op inspelen,
zonder ervan in de stress te raken. Het blijft zo te overzien.”

Tweedeling geeft verlichting
De boomverzorgingstak van het bedrijf betreft het snoeien,
kappen, rooien en planten van bomen. Dat doet Mul vooral
voor overheidsinstellingen. Dit kinderdagverblijf is een uitzondering. Daarnaast zit hij in de aanleg en het onderhoud
van groenvoorzieningen. “Vorig jaar hebben we een tweedeling in het bedrijf gemaakt. Het is nog wel één bedrijf
gebleven, maar ik heb mezelf verantwoordelijk gesteld voor
de boomverzorgingstak en ik heb een collega aangesteld die
de groenvoorziening regelt.”

Aantal burn-outs neemt toe
Burn-outs komen steeds vaker voor. Vrije tijd, ontspanning en rust worden daardoor steeds belangrijkere aandachtspunten op
de agenda, niet alleen naast, maar ook tijdens het werk. In deze serie laten we cumelaondernemers aan het woord die bewust
de ontspanning opzoeken in de hectiek van alle dag. Misschien kunt u er nog wat van leren.
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Dat was hoognodig, besefte hij toentertijd. “Ik kon het allemaal niet meer alleen belopen. Als je ziet hoeveel je moet
organiseren voor één zo’n klus, moet je nagaan hoeveel
werk dat is voor alle andere boomverzorgingsgerelateerde
klussen. Als je dan ook nog alle groenvoorzieningsprojecten
moet organiseren, wordt het te veel. Wanneer je bijvoorbeeld
wilt aanplanten, moet je die planten zeker anderhalve week
van tevoren bestellen. Als je dat niet goed hebt georganiseerd, loopt het spaak. Deze tweedeling geeft de verlichting
die ik nodig had.”
Zijn drukke periodes liggen vooral tussen november en kerst
- “Dan moeten blijkbaar alle budgetten van de gemeenten
nog even worden opgemaakt...” - en tussen half januari en
eind maart, gezien de beperkingen door de Flora- en faunawet, die op 15 maart ingaan en tot 15 juli duren. “Dat zijn de
perioden waarin het werk moet worden gedaan. Om de druk
te verlagen, huur ik extra mensen in, formeer ik meerdere
clubjes en op zijn tijd maken we langere dagen om het werk
af te krijgen. Dat moet gewoonweg in die periodes. Ook hierbij geldt: als het goed is geregeld, loopt het.”

Goede samenwerking
In zijn werk is niet alleen de organisatie van groot belang om
rust te generen, maar ook een goede samenwerking tussen
de collega’s en de ingehuurde arbeidskrachten is essentieel.
“Je moet elkaar kunnen aanvoelen, weten wat je aan elkaar
hebt”, zegt Mul. “Tijdens zo’n klus als deze ben je gewoonweg
van elkaar afhankelijk. Ik hang in die boom en communiceer
met de grondman die de haak aanstuurt. Die communicatie
moet heel duidelijk op elkaar zijn afgestemd. Als ik zeg dat hij
vier centimeter naar beneden moet, moet ik ervan op aankunnen dat hij dat nauwkeurig doet. Tegelijkertijd moeten zij
er bij mij van op aankunnen dat ik het gewicht van de te heffen tak goed inschat. Als hij in werkelijkheid te licht is, kan de
torenkraan te veel kracht zetten, waardoor de boomstronk de
lucht in schiet. Als hij te zwaar is, kan het zo’n hefboomwerking hebben op de kraan dat de machine zelfs omvalt.”
Hij heeft er een paar mooie filmpjes van op zijn telefoon
staan. “De risico’s zijn groot. Bij dit werk staat veiligheid voorop. Je moet elkaar kunnen vertrouwen. Ik werk dan ook altijd
samen met dezelfde bedrijven en dezelfde mensen. Doordat
je weet wat je aan elkaar hebt, hoef je je daar niet druk over te
maken. Dat geeft rust.”
Eigenlijk is het enige waar hij van in de stress schiet als machines of materieel stuk gaat. “Daar kan ik slecht mee omgaan.
De planning loopt dan in de soep en je hebt het niet meer in
je macht. Het beste is dan maar te denken: het is zo en ik ga
het oplossen. De ervaring leert je op deze situaties inspelen,
maar het blijft altijd spannend.”

Hoofd leeg
Toch heeft ook hij ontspanning nodig. Daarom gaat hij doordeweeks en in het weekend fietsen. Op een avondje vaak
een kilometer of 70, op zondag is 150 kilometer gemiddeld.
“Ik heb dat nodig om mijn hoofd leeg te maken, om even
nergens aan te hoeven denken.”
Vakanties vindt hij daarom ook noodzakelijk. Straks gaat hij
eerst met zijn gezin een paar weken weg en later nog een
week fietsen in Frankrijk. “Het bedrijf blijft dan wel bereikbaar. Er is altijd iemand op kantoor en ik zorg er altijd voor
dat er zowel zagers als klimmers aanwezig zijn om de nodige
klussen te klaren. Dat geeft ook rust. Ik kan ervan op aan dat
het goed wordt geregeld”, aldus Peter. Wel zorgde een storm
drie jaar geleden ervoor dat hij vanuit zijn vakantieadres het
nodige moest regelen. “Maar ook dat gaat dan goed. Het is
even schakelen, maar ik weet wie ik op zo’n moment moet
bellen.”
“Wat ook een belangrijk punt is, is dat je het privé goed voor
elkaar moet hebben”, voegt hij eraan toe. “Ook dat geeft
rust. Wie het thuis niet op orde heeft en de rust in zijn werk
probeert te vinden, kan het wel vergeten.”
Op de vraag of hij zelf de balans weet te bewaren tussen p
 rivé
en werk schiet hij in de lach. “Dat moet je aan mijn vrouw
vragen. Het hebben van een eigen bedrijf vraagt nu eenmaal
veel uren. Zij werkt ook mee in het bedrijf.”
Om die balans nog beter te krijgen, heeft hij een nieuw pand
laten bouwen, waar een opslagruimte van 6000 vierkante
meter, een kantine en een kantoor bij elkaar komen. “Tot nu
toe was het niet erg dat we kantoor en kantine bij huis hadden, maar je hebt nooit rust. Om kwart voor zes ‘s ochtends
zit de eerste medewerker aan de koffie en je bent pas klaar
met werk als de laatste weg gaat. Dat gaan we na de bouwvak
anders doen.”
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