Ik heb
dr zin an!
Mijn zonnige Vakantie op het schone Walcheren is weer voorbij.
Onze accu’s zijn opgeladen. We kunnen er weer tegenaan!
Het mooie van een commerciële job in de groenvoorziening is dat je meedeint
op de groeipieken en dalen. En dan in tegenovergestelde richting. Als het
buiten druk wordt met de uitvoering wordt het bij commercie binnen minder
druk. En als het komende maanden buiten met onderhoud minder druk wordt
kunnen we bij commercie weer helemaal los. Na zaai-en voorbereidingswerk
afgelopen voorjaar hopen we komende maanden weer te gaan oogsten.
De eerste onderhoudsaanbestedingen 2017 gaan de deur al uit. En de eerste
voorselecties hebben we al weer doorstaan. Het tenderteam is weer aan de
slag met schrijven en calculeren. Met een team van jonge en ambitieuze
collega’s zullen we absoluut weer successen gaan boeken. Digitalisering,
innovatie en veranderingen zullen ook komend tenderseizoen weer aan de
orde van de dag zijn.
Wat ik bij de hedendaagse aanbestedingen wel mis zijn die mooie en vooral
spannende momenten dat we als aannemers elkaar rondom de enveloppen
(gedumpt in stembus, verhuisdoos of zelfs kliko) verzamelden en een
ambtenaar op monotone stem de bedrijfsnamen en inschrijfprijzen voorlas.
Naast de spanning was er ook altijd de lol om de verbale en non-verbale
reacties van de inschrijvers. Vooral van telaatkomers of bij absurd
lage prijzen. Genieten was dat. … of flink balen.
Er zat in ieder geval emotie in die ik nu zo mis.
Enfin, op een paar uitzonderingen na, behoren deze ervaringen tot de
geschiedenis van onze sector. We kunnen in ieder geval de leuke verhalen
hiervan nog met elkaar ophalen op de spaarzame momenten dat we elkaar
ontmoeten.
En die momenten zijn er komende maanden weer voldoende. Althans, als
we daar allemaal zelf ook een beetje in willen investeren. Naast de bijeenkomsten van de brancheverenigingen hebben we natuurlijk ook de Dag van de
Openbare Ruimte. Chapeau voor de organisatie van deze, inmiddels tweedaagse, beurs die een begrip is geworden in onze wereld. Ik kijk er naar uit om
hier voor de 11e keer ons bedrijf te kunnen vertegenwoordigen en
veel opdrachtgevers, collega’s en leveranciers te ontmoeten.

Om de clichés nog eens te gebruiken: Delen is het nieuwe vermenigvuldigen.
En; Alleen ga je sneller maar Samen kom je verder.
Dit geldt ons allemaal. Overheden, burgers, bedrijfsleven en maatschappelijk
middenveld. Laten we als sector het wezenlijke belang van de buitenruimte
benadrukken en ook onze jongeren enthousiasmeren voor een baan in het
groen! Kortom. We moeten weer projecten gaan aannemen, onze kennis
vermeerderen, mensen opleiden en burgers tevredenstellen.
Prioriteiten bepalen is soms lastig. De markt soms weerbarstig.
Maar leuke dingen en uitdagingen voor komend half jaar zijn er weer genoeg.
Ik heb dr zin an ! At your service! *
Wilco Boender
Commercieel Manager
Verheij Integrale groenzorg
* citaat van wijlen prof. Dr. Pim Fortuyn

Verder wil ik de collega-bedrijven ook oproepen om meer hun gezicht te
laten zien op evenementen die doorgaans met name door ambtenaren en/
of adviesbureaus worden bezocht. Denk dan bijvoorbeeld aan het Nationaal
Congres Openbare Ruimte op 24 November in Rotterdam.
Of de bijeenkomsten van De Levende Stad. Bij laatstgenoemde kunnen
tegenwoordig ook bedrijven zich als partner aansluiten. Op dit soort
bijeenkomsten hoort u veel over ontwikkelingen en visies in de markt en
kunt u zelf ook actief deelnemen. De stem van de moderne groenvoorziener
is daarbij onmisbaar.
Be social
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