ONDERNEMEN MET CUMELA - VROUWEN IN HET CUMELABEDRIJF

Dit kan
anders
Ineke Schimmel uit Scherpenzeel
zit sinds drie jaar namens GemeenteBelangen in de gemeenteraad en helpt mee op het cumelabedrijf dat ze samen met haar
man Bert heeft. Hoewel de politiek en het bedrijf strikt gescheiden worden gehouden, waren
zaken waar ze via het bedrijf
tegenaan liep voor haar de reden
om de politiek in te gaan. Zo wil
ze graag ondernemers helpen.
Tekst en foto’s: Herma van den Pol

‘VAN DIT WERK KRIJG IK
ENERGIE. DOOR DIT ERNAAST TE
DOEN, KAN IK MIJN ANDERE
WERK OOK BETER AAN’

Nu de landelijke verkiezingen eraan komen, is er
weer volop aandacht voor alle partijen die er
zijn en wat ze te bieden hebben. Ineke zegt zelf
minder bezig te zijn met de landelijke verkiezingen, maar maakt van dichtbij wel mee dat het
ene belang niet altijd ten gunste komt van het
andere belang. “Dat zien we rondom de voorgestelde samenvoeging van Barneveld en Scherpenzeel, waar Scherpenzeel geen voordeel van
heeft, maar Barneveld wel.”

TRAGE VERGUNNINGVERLENING
Ineke behandelt vooral de ‘harde’ zaken, zoals
ruimtelijke ordening of zoals nu de energievisie.
“Het gaat dan over zonnevelden en windmolens”, legt ze uit. Zonder subsidie was het niet
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rendabel, iets waar ze als ondernemer toch met
een bedenkelijke blik over praat. “Elke gemeente
moet daar stappen in zetten. Ik ben dan wel van
mening dat als het toch moet, we ervoor moeten
zorgen dat de buurt erin kan participeren.”
Het zijn zaken die ook in de sector spelen, maar
toch houdt ze die twee strikt gescheiden. “Dat ik
de politiek in ben gegaan, komt wel door iets
waar ik binnen het bedrijf tegenaan liep. Zo
wilde ik door mijn deelname aan GemeenteBelangen iets veranderen aan de trage vergunningverlening. Wij hadden bijvoorbeeld drie jaar
nodig voordat we een vergunning hadden voor
een nieuwe locatie. Dat is een veel te lange tijd
en het levert een heel groot risico op voor jonge
ondernemers.”

CUMELABEDRIJF:
LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF SCHIMMEL
BV, AGRARISCH LOONWERK, GRONDVERZET,
TRANSPORT EN CULTUURTECHNISCHE
WERKZAAMHEDEN

VROUWEN IN HET CUMELABEDRIJF - ONDERNEMEN MET CUMELA

Het is een onderwerp dat haar aandacht blijft
vragen. “Terwijl ik voor makelaar aan het leren
was toen ze me destijds vroegen om mee te gaan
doen”, zegt Ineke met een glimlach. “Het was dan
ook een bewuste keus van mij om er iets bij te
gaan doen, terwijl de politiek meer iets is wat op
mijn pad kwam”, zegt ze. In totaal doet ze dit nu
tien jaar, waarvan de laatste drie jaar in de gemeenteraad. “Ik heb wel met Bert overlegd of ik
de gemeenteraad in zou gaan, want dat had ook
gevolgen voor het bedrijf. Zo kunnen wij nu geen
werk voor de gemeente Scherpenzeel doen. Soms
is het dan wel even lastig om de buurman aan het
werk te zien, maar spijt hebben we er niet van.”

Van Pasen tot de herfstvakantie heeft Ineke er
echter nog een neventak bij en verhuurt ze kano’s.
Het bedrijf bevindt zich dan ook direct naast het
Valleikanaal, waar het een aanlegsteiger heeft.
“Het begon met twee kano’s, maar dan heb je een
kinderfeestje en te weinig, dus dan koop je er nog
twee bij en nu hebben we er ongeveer zestig tot
zeventig. Ook hebben we sinds kort appartementen - boerderijkamers - die we verhuren.”
Om het plaatje compleet te maken, runt ze er nog
een Rustpunt bij, waar fietsers even bij kunnen
komen en kunnen genieten van het uitzicht. “Dat
is dan ook wel weer heel leuk. Ik hou ervan om
met mensen om te gaan.”

ER EVEN UIT
“Door mijn werk voor de gemeenteraad ben ik er
even uit”, vertelt Ineke. Dat het er even uit zijn
als gevolg van de corona niet meer mogelijk is,
vindt ze jammer. Ze hoopt toch snel weer een
keer naar het gemeentehuis te mogen komen.
“Van dit werk krijg ik energie. Door dit ernaast te
doen, kan ik mijn andere werk ook beter aan”,
zegt ze. Gemiddeld kost het werk voor de gemeenteraad Ineke tien uur per week. Daarnaast
schat ze in dat ze toch nog ongeveer 32 uur voor
het bedrijf werkt. “Het gebeurt maar een enkele
keer dat ik stiekem even iets voor mijn werk voor
de politiek lees in de tijd dat ik voor het bedrijf
werk”, zegt ze. Hoewel ze eigen baas is, heeft ze
toch een enorm verantwoordelijkheidsgevoel
richting het bedrijf dat ze met Bert heeft en het
werk dat ze ernaast doet.

KOKEN VOOR MEDEWERKERS
Die binding met het bedrijf is sterk aanwezig. “Op
zaterdag kook ik bijvoorbeeld voor de medewerkers”, vertelt Ineke. “Dan maak ik macaroni. Verder houd ik me bezig met de boekhouding:
facturatie, verzekeringen, mest, salarisadministratie enzovoort. Ik heb een paar mensen die me
daar een halve dag per week in ondersteunen,
maar het meeste doe ik zelf. In het verleden hielp
ik ook met de planning, maar nu doet Bert dat
samen met een uitvoerder.”

GROTE AANKOPEN NA OVERLEG
Dat Ineke graag mensen om zich heen heeft, blijkt
wel. Of dat nu lukt door tussen de medewerkers
te zitten en een gesprek met hen aan te gaan, via
de verhuur van kano’s of door middel van het gemeenteraadswerk maakt niet uit. Ondertussen
blijft ze nauw betrokken bij het bedrijf. “Bert mag
best iets kleins kopen, maar grote aankopen moeten eerst langs mij heen”, vertelt Ineke. Gekscherend zegt ze dat anders hier alles dubbel had
gestaan. Het gaat dan bijvoorbeeld over de aanschaf van iets voor een specifieke klus. “Ik vraag
dan: ‘Maar wat doe je er daarna mee?’ Ik heb ook
mijn mening. Bert overlegt dit soort zaken met
mij, maar als hij zegt dat het nodig is, laat ik hem
zijn gang gaan.”
Het typeert de manier waarop Bert en Ineke samen het bedrijf runnen, maar ook hoe ze met elkaars hobby’s omgaan. “Bert is bijvoorbeeld druk
met zijn oldtimers, daar bemoei ik me niet mee. Ik
denk dan: lekker laten gaan. Net zoals hij zich niet
met de politiek bemoeit”, aldus Ineke. Samen
bouwden ze het bedrijf uit tot wat het vandaag de
dag is: een bedrijf met vijftig medewerkers. “En zo
is het goed”, zegt ze. Nu komt hun zoon in het bedrijf en gaan ze weer een nieuwe fase in.

EIGEN WERK:

WAT TYPEERT JOU?

heeft zitting in de gemeenteraad namens GemeenteBelangen Scherpenzeel, verhuurt kano’s en is net
begonnen met het verhuren van boerderijkamers

“Als ik het vertrouwen heb, ga ik ervoor. Als je mij
goed behandelt, doe ik alles voor je, ik hou niet op
voor het klaar is en ben heel loyaal.”

TIPS?
“Zorg ervoor dat je ook iets voor jezelf hebt, want
dat komt ook je werk voor het bedrijf ten goede.”

SERIE:
VROUWEN IN HET
CUMELABEDRIJF
De cumelavrouw is uniek in haar
verscheidenheid. De één zwaait de
scepter, de ander kookt in het hoogseizoen elke avond voor het overwerkende personeel en weer een ander
werkt buiten de deur. In deze serie
laten we krachtige vrouwen aan het
woord die soms geheel, soms weinig,
maar altijd op één of andere manier
betrokken zijn bij de cumelasector.

‘IK WILDE DOOR MIJN DEELNAME
AAN GEMEENTEBELANGEN IETS
VERANDEREN AAN DE TRAGE
VERGUNNINGVERLENING’

WAT VOEGT JOUW ROL TOE AAN
HET BEDRIJF?
“Ik ben een stabiele factor. Ik werk rustig door
als het bij het gras inkuilen erg druk is, maar ook
als het vriest en het buiten rustig is, doe ik mijn
werk. De planning die Bert en Jan doen, gaat meer
met pieken en dalen. Ik zorg dat ik er ben en mijn
steentje kan bijdragen.”
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