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Het thema van deze Grondig is ‘We zijn
erbij’, maar voor bijeenkomsten geldt in
onze bedrijfstak veel vaker ‘We doen het er
even bij’. Is dit terecht of is het belang van
de bijeenkomsten voor jou als ondernemer
en voor jouw bedrijf zo groot dat het echt
een plaats in de agenda verdient? Het
antwoord zochten we op de Vrouwen VIPdagen, hoewel het ook elke willekeurige
andere bijeenkomst had kunnen zijn.

De Vrouwen VIP-dagen zijn bedoeld voor cumelavrouwen: vrouwen die een partner hebben die
cumelaondernemer is of vrouwen die zelf die
ondernemer zijn. Tijdens deze dagen krijgen de
vrouwen een VIP-behandeling, die bestaat uit
lekker eten, een overnachting in een goed hotel
en een verzorgd programma. Het is maar één van
de diverse unieke bijeenkomsten die Cumela organiseert om leden samen te brengen.
Bij de invulling van het programma wordt net als
bij elke andere bijeenkomst heel goed gekeken
naar de doelgroep. In dit geval een groep ondernemende vrouwen die meestal vooral actief zijn op
het kantoor van het bedrijf, waarvan ze vaak ook
nog mede-eigenaar zijn. Waar nodig houden ze
ook het gezin draaiende en doen ze er nog ‘van
alles’ bij, is de ervaring van de organisatoren.
Op dat ‘van alles’ wordt dit jaar tijdens de workshop van trainer, coach en teamcoach Ellen Lesscher direct ingehaakt. “Ik heb veel ervaring met
cumelabedrijven en als het gaat over werkzaamheden komt het ‘van alles’ bij vrouwen heel vaak
voorbij. Ze doen of het bijzaak is, maar als je doorvraagt, blijkt dit vervolgens best belangrijk werk
te omvatten, dat er maar even bij wordt gedaan.”
Kort samengevat treffen we een groep energieke
vrouwen, gewend om veel informatie te verwerken en snel te schakelen. Tijdens de Vrouwen
VIP-dagen schakelen ze een versnelling terug,
maar meer ook niet. Het tempo ligt hoog en er
wordt veel gedeeld. Het belangrijkste doel van
deze dagen? Het antwoord hangt af van de deelnemer aan wie je de vraag stelt.

‘ALS HET GAAT OVER
WERKZAAMHEDEN KOMT HET
‘VAN ALLES’ BIJ VROUWEN
HEEL VAAK VOORBIJ’
KENNIS OPDOEN
Degenen die deze dagen nog niet zo vaak hebben
bezocht, blijken vooral af te komen op het programma. Deze keer stond dat in het teken van
‘Verslaafd’. Onderscheid werd hier gemaakt tussen de verslaafde medewerker en de verslaafde
werkgever. Bij de medewerker kon het dan ook
nog gaan om een verslaving aan bijvoorbeeld
geestverruimende middelen, maar ook aan het
werk. “Hoe stuur ik mijn medewerker die niet wil
toch op vakantie?”, was bijvoorbeeld een vraag
die voorbij kwam. “En hoe voer ik een gesprek met
mijn jongere medewerker, terwijl wij zelf niet gewend zijn om te benoemen hoe het gaat en het
aan te geven als we iets lastig of spannend vinden
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NIEUWE DEELNEMER
NIENKE MAJOOR

ERVAREN DEELNEMER
LENY VAN DEN HOUT

“Het is fijn om meteen geaccepteerd te worden. Je hoeft hier niet uit
te leggen dat zaterdag een standaard werkdag is of dat je man veel
weg is. Ik ben hier onder gelijkgestemden. Eigenlijk zou ik twee jaar
geleden al met mijn schoonmoeder meegaan naar deze dagen,
maar toen konden we er door sneeuwval niet bij zijn. Nu ben ik alleen gekomen. Voor mij zijn deze dagen heel nuttig om nieuwe
contacten op te doen met wie ik ervaringen kan delen die mij weer
verder kunnen helpen op het bedrijf van mij en mijn man, Kooijker
van Dieren, een totaalleverancier in intern transport en landbouwmechanisatie. Binnen dat bedrijf help ik nu drie dagen mee en neem
ik steeds meer over op kantoor. Als ik dan toch iets moet noemen
wat ik aan het bedrijf kan toevoegen, is het denk ik de kennis van
sociale media. Je ziet dat het belang daarvan aan het groeien is.”

“Sinds 2002 ben ik regelmatig aanwezig geweest op de Vrouwen
VIP-dagen. Ik denk dat ik zo in totaal alweer vijftien edities heb
bezocht en elke keer leer ik weer wat nieuws. Als ik mezelf vergelijk met de eerste keren dat ik ging, merk ik dat de dagen me nu
minder energie kosten, wellicht doordat ik nu zelf een ervaren
deelnemer ben. Het belangrijkste voor mij tijdens deze dagen is
iedereen zien en met elkaar een gezellige tijd hebben. Wat ik verder enorm waardeer is dat er alle ruimte is om je verhaal te doen en
naar de verhalen van anderen te luisteren. Dat gebeurt dan op een
heel openhartige manier, iets wat vooral lukt omdat de sfeer het
toelaat. Wat ik tijdens de bezoeken aan deze dagen heb geleerd, is
dat het vooral belangrijk is om de zaken op je eigen manier aan te
pakken. Ieder persoon en elk bedrijf is anders.”

IN DE PRAKTIJK IS
HET WERKCOLLEGE
EEN EFFECTIEVE
MANIER OM
LASTIGE ZAKEN
AAN TE PAKKEN
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om te bespreken? De jongere medewerkers lijken
dit al meer van huis uit mee te krijgen.”
Een vast onderdeel van deze dagen is de workshop van Jacqueline Tuinenga, beleidsmedewerker sociale zaken, waarbij ze ingaat op de cao
Groen, Grond en Infrastructuur. “Wij luisteren en
zij praat”, zeggen de meer ervaren deelnemers
gekscherend, maar in de praktijk is het werkcollege een effectieve manier om lastige zaken aan
te pakken. Tips en adviezen over contracten, regelingen en ervaringen worden in hoog tempo met
elkaar gedeeld.
Als je de VIP-vrouwen vraagt of ze wat leren van
de workshops volgt daar meestal een positief
antwoord op, al zijn het soms maar kleine zaken,
bijvoorbeeld rondom het betalen van een transitievergoeding. Terwijl dit voor de ervaren deelnemers kleine zaken zijn, omschrijven de nieuwe
deelnemers deze dagen echter als pittig, doordat

ze veel minder op de hoogte blijken te zijn. “Vroeger vond ik de dagen ook vermoeiend, maar dat
ervaar ik nu veel minder”, zegt Leny van den Hout,
die in het kaderstuk haar verhaal met ons deelt.

CONTACTEN ONDERHOUDEN
Toch is het opdoen van kennis voor velen ook
maar een bijzaak, hoewel een belangrijke. Nog
veel belangrijker vinden de ervaren deelnemers
de nieuwe contacten en het aanhalen van de banden met bestaande contacten. Als je doorvraagt,
blijkt dit zelfs bij degenen die voor het eerst deelnemen de echte meerwaarde van deze dagen. “Je
leert gelijkgestemde mensen kennen. Hier kunnen we vertellen over het bedrijf en wat we meemaken zonder te hoeven uitleggen waarom de
zaken gaan zoals ze gaan”, is de uitleg. Juist dat
voelt voor de meeste vrouwen als een warm bad.
Hoe waardevol die contacten zijn, ervaren de
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ORGANISATOR
IRMA GOTTENBOS
“Het is heel fijn om van de deelnemers terug te horen dat ze blij
zijn elkaar weer eens in het echt te ontmoeten. In januari hebben
we wel met een digitale bijeenkomst geprobeerd de dagen iets te
compenseren, maar dat is toch niet hetzelfde. Je hoort en deelt
gewoon veel meer als je een paar dagen bij elkaar bent, weg van
het bedrijf en de dagelijkse routine. Pas dan komt er ruimte voor
persoonlijke verhalen en ervaringen. Het kan dan gaan om het
verlies van een partner of echtgenoot, een bedrijfsovername of
heel andere ervaringen. Dat zijn leuke, grappige en ontroerende
verhalen. Door de jaren heen heb ik ook de rol van vrouwen in het
bedrijf zien veranderen. Dat is iets waar we met de invulling van
het programma op inhaken en vormt een mooie spiegel van wat er
in de praktijk gebeurt.”

delen”, aldus Gottenbos. Opvallend vindt ze het
dat de ondernemer in kwestie het zelf nog niet zo
bijzonder vond, maar dat ze toen ze de vraag vanuit de andere deelnemers hoorde toch besloot te
delen wat ze zelf heeft neergezet. Een duidelijk
voorbeeld van hoe ze elkaar kunnen helpen.”
Zonder de fysieke contacten zouden dit soort
zaken nooit aan het licht komen, weten de organisatoren. Online ontstaan dat soort gesprekken
nooit, weten ze. De contacten vervullen echter
nog een belangrijke functie. Ze helpen je om in
balans te blijven, stelt Annemarie van ’t Hoff, de
trainer en coach die de workshop ‘De werkverslaafde werkgever’ verzorgde. “Om in balans te
zijn, moeten werk, privé, karakter en sociale
structuur in evenwicht zijn. Hoe dat evenwicht er
uitziet, is voor iedereen anders en kan ieder voor
zich formuleren”, zegt Van ’t Hoff. Bij de sociale
structuur hoort onder meer het contact met andere ondernemers.

‘HIER KUNNEN WE
VERTELLEN OVER HET
BEDRIJF ZONDER TE
HOEVEN UITLEGGEN
WAAROM DE ZAKEN
GAAN ZOALS ZE GAAN’

CUMELA HELPT
“De Vrouwen VIP-dagen en ook onze andere bijeenkomsten zijn een succes als we erin zijn geslaagd elke deelnemer ten minste één goed
gesprek te laten voeren en er veel nieuwe contacten zijn gelegd”, zegt Erna Berends, manager ledenorganisatie bij Cumela. “Sociale contacten zijn
enorm belangrijk en dat lukt alleen door erbij te
zijn. Helaas gaan de Inspiratiedagen en de Jongerendagen in 2022 weer niet door, maar we werken
nu aan een hybride vorm voor de Algemene ledenvergadering, want deze helpen je als ondernemer
of als partner van die ondernemer!”

DAAR KUN JIJ OOK BIJ ZIJN!
vrouwen tijdens de workshops en in de vrije
uren, maar ook daarna nog, wanneer ze weer
druk aan het werk zijn op en voor het bedrijf. “We
hebben bijvoorbeeld een speciale Facebook-groep
waar we met elkaar over veel verschillende onderwerpen kunnen praten”, vertelt Irma Gottenbos, bedrijvenadviseur bij Cumela en één van de
organisatoren van deze dagen.

ELKAAR HELPEN
Toch komt er elke keer ook weer nieuwe informatie boven tafel. “Zo ontdekten we nu tijdens de
workshop dat iemand een heel handige voorbereiding had voor een functioneringsgesprek,
waarvan ze de naam heeft veranderd in loopbaangesprek. Daar kwam heel veel reactie op van
andere vrouwen, die ook worstelen met deze gesprekken. Van diverse kanten kwam daarop de
vraag of ze haar informatie met de groep wilde

Naast de Vrouwen VIP-dagen organiseert Cumela elk jaar nog
meer bijeenkomsten. Er is nog veel meer waar jij ook bij kunt zijn.
Een greep uit het aanbod:
• Jongerendagen.
• Inspiratiedagen.
• Algemene ledenvergadering, volgend op een inspirerende
openingsbijeenkomst.
• Regionale bijeenkomsten/Contactdagen. Elke bedrijvenadviseur
organiseert er minstens één. Wil jij weten wat er voor jou is,
neem dan contact op met je eigen adviseur.
• Sectiebijeenkomsten. Liever alleen praten met iemand met
dezelfde specialisatie als jij? Dan zijn deze bijeenkomsten wat
voor jou. Elk jaar gaan we bij een andere ondernemer op bezoek
en bespreken we hier de belangrijkste onderwerpen die van
invloed zijn op jouw bedrijf.
• Studieclubbijeenkomsten. Kennisbijeenkomsten in kleine of
grote aantallen.
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