Nieuwsbrief
Coöperatie (in oprichting) De Groene Vallei
“Groeien in samenwerking”

Landgoed Bockhorst

Nieuwsbrief 2
Arnhem, 21 november 2013
Beste participanten,
Dit is de tweede nieuwsbrief van de “Groene Vallei”. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie op de hoogte houden van
alle ontwikkelingen binnen de nog op te richten coöperatie “ De Groene Vallei”.
We hebben proefgedraaid op Middachten. De ploeg van Klimop, Remy de Wit en medewerkers, heeft samen met de
tuinmannen van Middachten en Presikhaaf de watergangen schoongemaakt (foto’s zie bijlage).
Wilko (Twickel) is naderhand nog wezen kijken en heeft overleg gevoerd met tuinmannen.
Doel daarvan was om te kijken of de werkzaamheden geschikt waren voor de medewerkers en om te kijken of er een
goede klik was tussen de vakmannen. Ook de kosten en baten zijn tegen elkaar afgewogen.
Conclusie: iedereen is tevreden.
Wat houd dit in?
Kwantiteit en kwaliteit van werken is goed. De samenwerking tussen de vakmannen loopt naar tevredenheid. Ze
spreken elkaars taal en afspraken worden nagekomen. De groenploegen zijn zeer enthousiast.
Daarnaast is de eerste offerte ingediend voor het onderhoud op Middachten. We hanteren een tarief van € 41.- per
uur voor de vakman en € 7.50 voor de cliëntmedewerker (excl. BTW).
Dit blijkt voor alle partijen billijk te zijn. Het is allemaal nog in concept en kan nog verandert worden indien dit
tijdens het proces blijkt. Uitgangspunt is de kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden, niet de kosten van een
medewerker. Een reële prijs voor het op te leveren werk.
In de toekomst willen we een fee vragen over dit bedrag ten gunste van de coöperatie.
W ij gaan alle landgoedbeheerders komende weken benaderen om proef te draaien. Er is al een vraag vanuit
Bockhorst om mee te helpen met het planten van fruitbomen.
Als jullie al (proef) projecten hebben horen we het graag.
Met vriendelijke groet,
Age Fennema, rentmeester Landgoed Middachten
Bert de Jong, chef arbeid en ontwikkeling Presikhaaf
Willem van der Leij, bedrijfsleider Klimop

