Groen talent
GROEN IS MEER DAN TUINIEREN ALLEEN. WAAR DE ÉÉN DAGELIJKS IN DE TUIN AAN HET
WERK IS, IS DE ANDER ALTIJD OP ZOEK NAAR DE MOOISTE EN BESTE CULTIVAR. IEDER ZET
ZIJN GROENE TALENT OP ZIJN EIGEN MANIER IN. IN DEZE RUBRIEK LATEN WE JE IEDERE
EDITIE KENNIS MAKEN MET ZO’N GROEN TALENT. DEZE KEER NANCY VAN DER VIN.

‘Je bewijst in de praktijk dat een
arbeidsbeperking geen beperking
is, maar een kwaliteit.’
en landschapsarchitect en de eigenaar van de
Koninklijke Ginkel Groep. We weten niet beter
dan dat we met een groene omgeving bezig
zijn. Bovendien ben ik ook nog eens een groot
natuurliefhebber. Dat heb ik van mijn vader.”

SOCIAAL EN
DUURZAAM
ONDERNEMEN
IN HET GROEN
Met haar hoveniersbedrijf Rosa Novum biedt
Nancy van der Vin (56) werk aan mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Door samen te werken
bewijzen zij dat ze net zo’n mooi resultaat in het
groen kunnen neerzetten als anderen. Misschien
zelfs nog wel mooier.
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GROEN TALENT
Oprichter van Rosa Novum, een
bedrijf dat zich richt op sociaal
onderhoud in het groen en werk
biedt aan mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt
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WANNEER EN WAAROM BEN JE ROSA
NOVUM BEGONNEN?
“Rosa Novum is in 2018 opgericht, omdat we
als bedrijf meer wilden doen voor mensen met
een arbeidsbeperking. We zijn onderdeel van
de Koninklijke Ginkel Groep, een veel groter
bedrijf, en hadden al een aantal mensen bij ons
werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat
wilden we professioneler gaan aanpakken qua
begeleiding, maar ook qua beheer, want er komt
administratief veel bij kijken om dat goed te doen
en daarin wilden we groeien. We wilden gewoon
aan meer mensen werk geven. Groen is daar
heel geschikt voor. In 2018 zijn we begonnen met
acht personeelsleden, nu zitten we al op 41, dus
het was een schot in de roos. We zijn een familiebedrijf dat bestaat sinds 1903 en het oprichten
van Rosa Novum was een persoonlijke drijfveer.”
WAAR KOMT JOUW LIEFDE VOOR GROEN
VANDAAN?
“Dat is er met de paplepel ingegoten. Ik ben ook
al meer dan dertig jaar getrouwd met een tuin-
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MERK JE DAT GROEN EEN POSITIEF
EFFECT HEEFT OP DE MENSEN DIE VOOR
ROSA NOVUM WERKEN?
“Ja, heel veel. Het fijne aan groenonderhoud is
het seizoenswerk. Het is ritmisch: alles wat je
doet, komt elk seizoen weer terug. Daardoor is
het tegelijk afwisselend. Natuurlijk ben je soms
een hele zomer aan het schoffelen, maar in
september ga je toch weer hagen snoeien en
knippen. En het werk met de klanten is ook
afwisselend. Dat betekent dat de mensen veel
kunnen leren en zich altijd kunnen ontwikkelen.
Veel rust en regelmaat aan de ene kant en
genoeg afwisseling aan de andere kant is de
ideale combinatie om het interessant te houden.
De groep die bij ons werkt, houdt van voorspelbaarheid en duidelijkheid. Dat kun je met dit
soort werk gewoon supergoed bieden.”
WAT IS TYPISCH ROSA NOVUM WANNEER
HET GAAT OM GROENONDERHOUD?
“Dat heeft te maken met het werk dat onze
opdrachtgevers vragen. We zitten heel sterk in
het gemeentelijk groen, het groen van woningbouwcorporaties en het groen bij bedrijven. Daar
zijn netheid en veiligheid heel belangrijk. Je zult
bij ons dus zien dat het altijd netjes en schoon is,
maar ook dat we ons werk met respect voor de
natuur doen. Veel hoveniersbedrijven ruimen al
het blad dat in de herfst valt op. Wij vinden het
juist belangrijk om blad daar waar het kan terug
te brengen in de borders en in de plantsoenen,
want dat is veel beter voor het bodemleven en
voor de fauna die daar op de grond loopt. Egels
hebben daar bijvoorbeeld veel plezier van. En
het is veel beter voor de planten, want het helpt
tegen uitdroging in de zomer en vorst in de
winter. Typisch voor ons is dus dat we naast
netheid altijd nadenken over de ecologische
waarde van wat we aan het doen zijn.”
DUURZAAMHEID IS EEN BELANGRIJK
UITGANGSPUNT VAN ROSA NOVUM. OP
WELKE ANDERE MANIEREN PASSEN
JULLIE DIT IN DE PRAKTIJK TOE?
“We zijn als Ginkel Groep sowieso gecertificeerd
voor de CO2-prestatieladder. En we gebruiken in

onze bedrijfsvoering zoveel mogelijk elektrische
machines. Een elektrische bladblazer bijvoorbeeld is veel schoner, maar maakt ook veel
minder lawaai en is dus vriendelijker voor de
omgeving. Dat geldt ook voor de bosmaaiers en
voor onze auto’s. Die zijn elektrisch of rijden op
groen gras.”
WELK PROJECT WAS HEEL BIJZONDER
EN ZAL JE ALTIJD BIJBLIJVEN?
“Heel veel projecten zijn bijzonder. Het is hartstikke leuk als een klant tevreden is dat het er
allemaal picobello uitziet. Dat zorgt elke dag voor
plezier. Ook leuk zijn de ingewikkeldere aanlegklussen. Dan zijn we natuurlijk heel trots dat
onze groep dat kan en het samen tot een mooi
resultaat brengt, terwijl het toch wat complexer
is. Eigenlijk genieten we van elk project dat elke
dag weer netjes en schoon opgeleverd wordt.
En het is leuk dat we een paar particuliere klanten hebben, want voor hen werken we normaal
gesproken niet zoveel. Er zijn particulieren die
ons willen inhuren, omdat ze hun tuin zelf niet
meer kunnen of willen onderhouden en dan
per se hun geld nuttig en maatschappelijk
verantwoord willen besteden. Daarom kiezen
ze voor een bedrijf met een sociale doelstelling
dat duurzaam werkt. Dat vind ik geweldig.”
WAT IS HET ALLERLEUKST AAN SOCIAAL
ONDERNEMEN IN HET GROEN?
“Het allerleukst vind ik dat je bewijst dat iedereen
in staat is om een goed resultaat te bereiken en
kan bijdragen aan iets moois. Je bewijst in de
praktijk gewoon keihard dat een arbeidsbeperking geen beperking is maar een kwaliteit. Dat
vind ik fantastisch. We werken met 40 mensen,
van wie de een autisme heeft, een ander cognitieve beperkingen, een ander niet kan lezen
en schrijven en weer een ander depressief is. Al
die mensen bij elkaar kunnen gewoon hetzelfde
resultaat leveren als een gewone hovenier, of
zelfs beter. Dat is helemaal niet ingewikkeld. Het
gaat gewoon om mensen als mens behandelen,
het werk aanpassen aan hun vermogen en hen
nog meer leren. Dat zou je eigenlijk in elk bedrijf
willen doen, toch?”

Benieuwd naar de projecten van
Rosa Novum? Neem een kijkje op de
website www.rosanovum.nl
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