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.
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Frank Crucq:
“Je krijgt een bredere kijk op de wereld”
Frank Crucq was jarenlang in
verschillende bestuursfuncties
actief in de groene sector. Hij
hield zich bezig met pensioenen, verzekeringen en sloot
diverse keren een nieuwe cao
af namens VHG.
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Crucq kijkt met voldoening terug op zijn
bestuurswerk. “Het was een drukke,
interessant tijd. Ik had de sociaal-economische zaken in mijn portefeuille,
daar is veel voldoening uit te halen. Mijn
insteek was altijd: fair blijven, proberen
de belangen van de andere partij te zien
en er een compromis uit te halen. Ik heb
spannende trajecten meegemaakt, met
zelfs een staking.”

Jaarurenmodel
Zo’n bestuursfunctie vraagt tijd en energie, maar levert ook wat op. “Je leert
veel, krijgt een bredere blik op de
wereld. Daardoor kon ik beter functioneren als directeur bij BTL.” Crucq stond
ook aan de wieg van de invoering van
het jaarurenmodel. “Het heeft wel even
geduurd, want de bonden schoven het
tot twee keer toe door. Als het goed
wordt toegepast, is het jaarurenmodel
een fantastisch instrument.”

Nieuwe rol
De fusie van de twee belangenorganisaties KTL en NHG in 1994 tot ‘Vereniging
van Hoveniers en Groenvoorzieners
(VHG)’ herinnert hij zich nog goed. “Dat
was echt een stap voorwaarts, want de

Wie is Frank Crucq?
Frank Crucq was tot 2014 directeur van BTL Nederland. Hij was lange
tijd actief binnen onder andere de regionale afdeling Limburg en het
bestuur van de Stichting Onderwijs Groenvoorzieningen (SOG). In
1998 werd hij gekozen tot lid van het Algemeen Bestuur van VHG. Hij
was onder meer voorzitter van de VHG-Stuurgroep Arbeidsvoorwaarden & cao, voorzitter van de cao-onderhandelingsdelegatie namens de
werkgevers, voorzitter van SAZAS en bestuurslid van het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL). Bij zijn afscheid in 2014 werd hij
unaniem benoemd tot erelid van de vereniging.

Mijn wens voor VHG: “Ik hoop dat VHG zich blijft manifesteren
als dé branchevereniging in het groen.”
partijen staken elkaar regelmatig de loef
af. Als ik naar brancheverenigingen van
tegenwoordig kijk, zie ik dat ze het niet
gemakkelijk hebben. Hun rol verandert.
Waar ze voorheen vooral informatie verstrekten aan hun leden, richten ze zich
nu meer op het ontwikkelen van maatschappelijk draagvlak, lobbyen en
bekendheid geven aan de branche.

VHG pakt dat goed op, vind ik. Voor
een aantal leden is die rol iets verder
van het bed. Een antwoord op je vraag
is heel concreet, lobbyen in Den Haag
daar zie je niet direct concreet resultaat
van. Toch is die rol belangrijk, zeker
voor de lange termijn. Ik hoop dat de
leden dat erkennen en hun vereniging
blijven steunen.”
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