
 

Het persoonlijk Stap-
budget van € 1000,-                

Vanaf maart 2021 ligt er 
voor elke inwoner van 
Nederland dit bedrag klaar 
als je een opleiding of 
school gaat volgen.             
Dit kan ook een bij- of 
omscholing zijn. Je kiest zelf 
een opleiding/cursus/coach.  

 
Voorbeeld: 
Klaas vindt zijn werk saai en 
minder leuk dan vroeger. Hij 
zou graag zich wat meer 
willen specialiseren in 1 
bepaald onderdeel van zijn 
werk. 
Hiervoor kan hij een cursus 
of module volgen om zijn 
kennis te vergroten. De 
kosten hiervoor kan hij 
terugvragen. 
 
Voorbeeld: 
Koos weet dat het werk 
steeds zwaarder wordt voor 
zijn lichaam, zeker als hij tot 
zijn 67ste moet werken. Hij 
weet alleen niet wat hij 
anders zou kunnen gaan 
doen. 
Hiervoor zou hij naar een 
loopbaancoach kunnen 
gaan. De kosten hiervoor 
kan hij terugvragen via het 
Stapbudget. 
 
Voorbeeld:  
Kees heeft moeite met het 
werken op een computer 
maar moet wel zijn 
belastingen regelen via de 
computer. 
Hiervoor zou hij een cursus 
kunnen volgen bij hem in de 
buurt en het cursusgeld  
kunnen terugvragen.  

                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 Nr. 10 dec 2021 

                                                       Nieuwigheid voor 2022 
                                                       Het jaar 2021 is weer bijna ten einde. Het was een spannend jaar waarbij er een aantal 
                                                       opdrachten gewoon doorgingen maar ook een aantal onverwachts niet.  
                                                       Er wordt altijd gekeken wat de reden is van het niet krijgen van een opdracht. Dat kan te  
                                                       maken hebben met verschillende voorwaarden die een opdrachtgever heeft gesteld.  
                                                       Een behoorlijk stevige voorwaarde is uiteraard de prijs dan volgen er vaak voorwaarden die 
                                                       te maken hebben met hoe wij het werk denken te gaan uitvoeren. Hiervoor moet dan een 
                                                       plan van aanpak worden gemaakt waarin wordt beschreven hoe wij gaan werken. 
                                                       Niet alle voorwaarden worden benoemd door de opdrachtgever. Zo wordt ervan uitgegaan 
                                                       dat je over de juiste machines en personeel beschikt. 
                                                       Het afgelopen jaar is gebleken dat er ook steeds vaker vanuit wordt gegaan dat een bedrijf  
                                                       over digitale systemen beschikt waarmee uren, soort werkzaamheden en werklocaties  
                                                       worden bijgehouden.  
                                                       Hiervoor zijn verschillende systemen die met een app werken en waarmee zowel 
                                                       het bedrijf als deels de opdrachtgever snel inzicht krijgen in hoeveel werk, waar en 
                                                       wanneer er is uitgevoerd. 
                                                       Voor van Schie Groen betekent dit dat willen wij voor diverse opdrachtgevers blijven          
                                                       werken er meer gedigitaliseerd moet gaan worden. Het voornemen voor 2022 wordt dan  
                                                       ook om gebruik te gaan maken voor enkele projecten van een dergelijke app. Door hier  
                                                       ervaring mee te gaan krijgen wordt het in de toekomst wellicht weer makkelijker om leuke  
                                                       wat grotere opdrachten binnen te halen. 
                                                        
                                                         
 

 

                                                       Geldzaken in 2022 

                                                       Er is sinds juli 2021 een nieuwe CAO voor alle bedrijven aangesloten bij het VHG. De eerste  
                                                       loonsverhoging is al in september geweest met 2,5% en zal in september van 2022 nog  
                                                       eens 2,5% verhoogd worden. Verder is er voor alle medewerkers die op 31 december 2021   
                                                       in dienst zijn een eenmalige uitkering van 300 euro bruto afgesproken. De uitkering is  
                                                       afhankelijk van het dienstverband. Voor meer informatie is de hele CAO te vinden op 
                                                       https://www.fnv.nl/cao-sector/agrarisch-groen/hoveniers/cao-hoveniers  
                                                       Door verschillende oorzaken waaronder personeelstekorten, hogere dieselprijzen en tekort  
                                                       aan grondstoffen zijn het afgelopen jaar alle prijzen erg gestegen waardoor de inflatie nu  
                                                       op 2,7% zit. Dit heeft behoorlijke gevolgen voor huishoudens en voor bedrijven.    
                                                       Om deze kosten op te vangen zal ook van Schie Groen zijn prijzen moeten gaan aanpassen. 
                                                       Normaal wordt er dan gekeken hoeveel % de concullega’s stijgen en wordt er gekozen om  
                                                       dit wel of niet te volgen.                                                                                                                     
                                                       Dit keer is er meer gekeken naar de daadwerkelijke kosten en op basis daarvan is er een 
                                                       nieuwe prijslijst gemaakt voor de opdrachtgevers. Ook worden de garanties over de prijs  
                                                       van te leveren materialen voor een kortere termijn afgegeven. 
                                                       Het aankomende jaar wordt het een uitdaging om financieel gezond te blijven. Want  
                                                       buiten de prijsstijgingen heeft de overheid besloten om vele miljarden te gaan uitdelen. 
                                                       Dit geld zal ergens vandaan moeten komen. De gemeentes houden hun budget maar   
                                                       moeten deze anders gaan verdelen dat kan betekenen dat groen weer als laatste op de  
                                                       to-do lijst komt. Voor bedrijven kan het betekenen dat er via de belastingen een deel van  
                                                      deze plannen moet gaan worden betaald. Kortom volgend jaar om deze tijd zal het pas 
                                                      duidelijk zijn of de aanpassingen en inspanningen voldoende zijn geweest. 
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Gezocht en gevonden nieuw personeel 2022  
Het is allang geen onbekend gegeven dat vele bedrijven zoals van Schie 
Groen een tekort hebben aan gekwalificeerde medewerkers. 
Om deze nood een beetje te verminderen hebben wij leerlingen 
rondlopen. Ook doen de uitzendkrachten hun best om via het 
uitzendbureau de nodige kennis te krijgen door cursussen te volgen. 
Maar soms is het ook een kwestie van geluk hebben. Zo is er sinds kort een 
oude bekende bijgekomen. 
 
 
 
Mijn naam is Jeroen de Haan.  
Ik ben er in oktober bij gekomen om zowel de administratie (Peter dus) als 
Marcel en Emmy met diverse werkzaamheden te gaan ondersteunen. 
Sommigen van jullie kennen mij waarschijnlijk nog wel, ik heb eerder in 
2019 en 2020 voor van Schie Groen gewerkt als uitzendkracht via Herenbos. 
Iets over mijzelf: Ik ben getrouwd met Joyce en we hebben 3 volwassen 
kinderen, die allemaal de deur uit zijn. Jarenlang heb ik gewerkt in de 
verzekeringen en bij de beleggingsafdeling van Aegon en Nationale 
Nederlanden. Mijn hobby’s zijn wandelen, vogels kijken en lekker klussen en 
tuinieren. 
Nu dus bij van Schie en dat is/was best wel even wennen. Weinig wist ik 
nog van het werken buiten, maar Marius heeft mij veel geleerd, o.a. hoe je 
veilig kan werken. Ik ben al een paar keer met Emmy mee geweest op 
werkinspectie en dan vallen je toch wel dingen op. Ik ben gaan inzien dat 
we soms werken met zware machines en als er dan een klein dingetje 
misgaat kan dat ernstige gevolgen hebben. Dit willen we natuurlijk 
voorkomen en daarom moeten we elkaar scherp houden op het gebied van 
veiligheid. Omdat ik het “Groen” een warm hart toedraag en het ook 
gewoon een leuke branche is om in te werken, ben ik blij dat van Schie mij 
de kans geeft mij verder hierin te ontwikkelen.  
 
Wat blijven we doen in 2022 
Natuurlijk nadenken, werken, zo veel mogelijk veilig en ondertussen de 
CO2 verminderen. Met andere woorden de certificaten die het bedrijf 
heeft en die de mensen hebben worden ook dit jaar bijgehouden en indien 
mogelijk verbeterd.  
Zo gaan Ed en Emmy een cursus voor de nieuwkomer onder de certificaten 
Kleurkeur volgen. Ook gaan er weer de nodige mensen voor VCA, WNB en 
ETW op cursus. 
Net zoals de afgelopen jaren zal er een kennisdeling voor iedereen zijn 
waarin we verschillende onderwerpen bespreken. Mocht je hier ideeën 
voor hebben kan je die altijd aangeven. 
Door met z’n allen aan de kwaliteit, kennis en vakmanschap te werken 
blijven we een waardevol bedrijf waar opdrachtgevers graag hun werk 
door willen laten uitvoeren. 
 

  

Gekkigheid 2021 

Je valt wel eens in een baggerputje en 
moet dan beleefd blijven praten met 
iedereen. 

 

Sven en TikTok zijn goede vrienden en 
hij is nooit te beroerd om een vriend te 
helpen. 

 

Personeel is lastig te krijgen maar wat 
we hebben zijn we blij mee. 

 


