In 2020 is het 100 jaar geleden dat de eerste landelijke vereniging
van hoveniers werd opgericht. Een gelegenheid die we natuurlijk niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Na 100 jaar is de vereniging nog altijd
springlevend. Een echte vereniging van én voor branchegenoten die
zich vaak langdurig en op vrijwillige basis inzetten. In de aanloop naar
het jubileumjaar blikken we met een aantal van hen terug. En ook
vooruit, want wie weet komen er nog wel 100 jaren bij.

Jacco Wisman:
“De leden goed bereiken, dat is de uitdaging”
VHG is niet de enige organisatie in de groenbranche die kan terugzien op een rijke historie. Ook het bedrijf waar Jacco Wisman sinds
2015 eigenaar van is, kan dat. Eshuis Hoveniers in Almelo werd
opgericht in 1919. Met een feestelijke open dag werd het jubileum in
september gevierd.
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Eshuis Hoveniers is al sinds jaar en dag lid van de
branchevereniging. Ook Jacco Wisman kent de
vereniging al lang. Dat begon toen hij in dienst kwam
bij BTL Bomendienst. “Vanuit dat bedrijf werd altijd
actief deelgenomen aan activiteiten voor leden. Het
lidmaatschap biedt vele voordelen. Je kunt heel veel
hebben aan de uitwisseling van kennis en ervaringen
met anderen. En ook de cao en de andere praktische
tools die de Ondernemershelpdesk biedt, zijn heel
waardevol.”
AFSTAND

Wisman maakte intensiever kennis met de vereniging
toen hij voorzitter werd van de vakgroep Hoveniers.
“Dan merk je dat de vereniging een grote diversiteit
aan leden telt, die door de onderlinge verschillen
moeilijk eenduidig te bedienen zijn. De afstand
tussen het bestuur en het verenigingsbureau en de
leden in het land is letterlijk en figuurlijk groot. Er
werd en wordt hard gewerkt aan allerlei plannen,
maar het valt niet altijd mee om die ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. De nieuwe organisatiestructuur heeft daarin denk ik wel verbetering
gebracht, maar het blijft een uitdaging om de leden
goed te bereiken. Daarvoor zal VHG nog meer het
land in moeten.”

Wie is Jacco Wisman?
Jacco Wisman is sinds 2015 directeur/eigenaar van Eshuis Hoveniers
in Almelo. Hij nam deze stap na een aantal jaren als interim-adviseur
in de groenbranche te hebben gewerkt. Hij begon zijn carrière in de
branche met de hoveniersopleiding, waarna hij aanvankelijk diverse
commerciële functies vervulde. Gaandeweg ging hij steeds meer de
bedrijfskundige kant op. In 2006 trad hij in dienst bij BTL Bomendienst. Wisman was vanaf 2013 enkele jaren actief als voorzitter van
de toenmalige VHG vakgroep Hoveniers.

CONTACTEN

Met plezier denkt hij terug aan alle contacten die hij
heeft opgedaan in de jaren dat hij deel uitmaakte
van de vakgroep. “Ik heb fijne, toegankelijke mensen
leren kennen tussen alle collega’s en bij het VHG-bureau. Mensen op wie je altijd kunt terugvallen.”
Wisman ziet voor VHG zeker bestaansrecht. De
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vereniging zou zich dan wel specifiek op middelgrote
ondernemingen moeten richten. “Voor hen kan VHG
naar mijn idee het meest betekenen.”
Mijn wens voor VHG: “Een goede en langdurige
relatie met de leden” •
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