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.

Hennie Hoek: “Een goede
cao geeft rust in de markt”
De hoveniersbranche kent al
sinds de jaren zestig een
eigen cao. Die komt tot stand
op basis van onderhandelingen tussen werkgevers en
werknemers. Oud-onderhandelaar van werkgeverszijde
Hennie Hoek maakte diverse
onderhandelingsrondes mee.
“Dat deed ik altijd met plezier,
ook al moesten we soms
twee dagen en een nacht
doorgaan. Ik stop namelijk
niet voordat er een fatsoenlijk
resultaat ligt.”

Wie is Hennie Hoek?
Hennie Hoek uit Voorhout
was van 1987 tot 1999 werkgeverswoordvoerder en
onderhandelaar voor de cao.
In de jaren daarvoor was hij
actief in diverse commissies,
waaronder de looncommissie
en de sociaal economische
commissie van hoveniers.
Vanaf 1995 was hij gedurende
vijf jaar vice-voorzitter van
VHG.
Hennie Hoek was jarenlang actief als
cao-onderhandelaar namens de werkgevers.

Een goede cao is belangrijk voor de
branche, vindt Hoek. “De cao zorgt
ervoor dat beide partijen gelijk aan de
streep staan en weten waar ze aan toe
zijn. Dat geeft rust in de markt en voorkomt concurrentievervalsing. Ook houdt
een goede cao het werken in de sector
aantrekkelijk voor werknemers.”

en NHG ontstonden er twee cao’s. Dat
gaf tijdens de onderhandelingsronden
veel problemen. Al voor de verenigingsfusie van 1995 trokken de afgevaardigden van beide werkgeversorganisaties
op als één onderhandelingscommissie.
“Het betekende wel dat de club enorm
groot werd, de werknemers wilden
namelijk met evenveel onderhandelaars
aan tafel zitten. Een onwerkbare situatie
die gelukkig werd ingezien en opgelost.”

Onwerkbaar

Voldoening

Hoek was eind jaren tachtig en begin
jaren negentig werkgeverswoordvoerder
en cao-onderhandelaar. “Omdat men
elkaar soms letterlijk over tafel trok, werd
ik als onderhandelaar naar voren
geschoven. Gelukkig zaten er steeds
gedreven mensen aan tafel.” Na de splitsing van de brancheorganisaties in KTL

De onderhandelingen en ook het commissie- en bestuurswerk voor VHG heeft
hij altijd met veel plezier gedaan. “Sociaal-economische zaken hebben altijd
mijn belangstelling gehad. Het gaat om
mensen en je hebt allemaal hetzelfde
doel. Als je dan wat bereikt voor de
leden, geeft dat veel voldoening. We
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Mijn wens voor VHG: dat het
op een eigentijdse manier
voor de leden actief blijft, met
oog voor de veranderingen in
de wereld.
hebben ons sterk gemaakt om mee te
besturen in de agrarische sociale fondsen en de bedrijfsverenigingen. Daar
werden besluiten genomen over regelingen die ook voor de hoveniers van toepassing zijn. Denk aan de winterregeling
voor hoveniers, het vakantiefonds en het
BPL-pensioen.”

Steeds professioneler
Kijkend naar de vereniging van vandaag
is hij trots: “We hebben veel voor elkaar
gekregen. De vereniging is professioneler geworden, de branche is breed vertegenwoordigd en wordt steeds beter op
de kaart gezet.”
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