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Erik Punt: ‘Ons streven is om processen zoveel 
mogelijk in stand te houden.’ De Eijk kan dat 
niet zonder aanpassingen aan de bestaande 
werkwijze. De bedrijfskantines zijn dicht en 
mensen gaan zo veel mogelijk direct vanuit 
huis naar het werk. Verder werkt De Eijk in deze 
tijd alleen nog met vaste koppels en maximaal 
twee mensen in één bus.’
 
De maatregelen die Dolmans Landscaping 
genomen heeft, zijn op een paar details na 
hetzelfde. Ook bij Dolmans wordt thuis werken 
voor het kantoorpersoneel gestimuleerd en 
mogen maximaal twee mensen in één bus, 
zodat de medewerkers de regel van anderhalve 
meter onderlinge afstand ook tijdens de reistijd 
kunnen aanhouden. Bij grotere klussen gaan 
mensen met hun eigen auto naar het werk 
toe. Werkinstructies worden zo veel mogelijk 
buiten gegeven. Verder hanteert Dolmans twee 
begintijden: een deel start om zeven uur en 

een tweede groep om half acht, alles met het 
doel om zoveel mogelijk afstand van elkaar te 
houden.
 
Erwin Janssen: ‘Bij ons valt het allemaal nog wel 
mee. Als groene sector werken wij voornamelijk 
buiten. En tot nu toe kunnen wij de huidige 
veiligheidsrestricties hanteren én ons werk blij-
ven doen.’ Janssen vraagt zich wel af hoelang 
dat nog kan. Hij woont zelf net over de grens in 
België en hoort daar een aanzwellende vraag 
naar een totale lockdown, net als in Frankrijk. 
 
Rekening
Erik Punt durft alvast een kleine voorspelling te 
doen over de markt na deze corona-uitbraak. 
‘De rekening die nu op tafel ligt, zal uiteindelijk 
betaald moeten worden en een deel daarvan 
zal bij de gemeentes terechtkomen. Ik hou er 
rekening me dat dit zal leiden tot nieuwe bezui-
nigingen op groen. 

Medewerkers in de groene sector kunnen wat 

makkelijker dan kantoorpersoneel aan het 

werk blijven zonder de normen van sociale 

onthouding met voeten te treden. Dit vakblad 

belt even kort met Erik Punt, Wilco Boender en 

Erwin Janssen, respectievelijk CEO van De Eijk 

Groep, VDBH West en Dolmans Landscaping. 
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Groenvoorzieners 
proberen zoveel mogelijk 
aan het werk te blijven
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Zorgsector zit niet te wachten op 
groensector
Wilco Boender van VDBH West begint nu lang-
zamerhand de gevolgen van de coronacrisis te 
merken. ‘Wij werken met enkele sw-bedrijven 
samen waarin ook meer kwetsbare mensen 
werken en 45 procent van die medewerkers 
zit preventief of curatief thuis. Dat is wel even 
een dingetje, want wij zijn als hoofdaannemer 
wel degene die uiteindelijk aan een bepaalde 
beeldkwaliteit moet voldoen. Dus ik hoop dat 
we met zijn allen wat begrip voor elkaar kun-
nen opbrengen. Verder hebben wij nog werk 
genoeg. Mijn portefeuille is ook voor de aanko-
mende jaren voldoende gevuld; daar ben ik nu 
extra blij om.’ 
 
Boender merkt wel op dat de mensen in andere 
sectoren waarin hij ook actief is met zijn bedrijf 
nu even niet aan groen moeten denken. ‘We 
werken ook voor onderwijs-en zorginstellin-
gen, zoals kinderdagverblijven. Die moet je nu 

niet bellen voor groenonderhoud. Die mensen 
zitten met heel andere uitdagingen op dit 
moment.’ 
 
Ook VDBH West heeft maandagmorgen maat-
regelen getroffen voor en met het personeel: 
‘Deze maatregelen zijn eveneens met alle 
opdrachtgevers gedeeld middels een infomail. 
Naast de RIVM-maatregelen hebben wij bijvoor-
beeld ook tegen onze medewerkers gezegd dat 
ze geen etenswaren met elkaar mogen delen 
en niet mogen ingaan op (doorgaans vriende-
lijke) uitnodigingen van burgers om koffie of 
thee te komen drinken of soep te eten.’
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leiden tot nieuwe 
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groen
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zitten met heel andere uitdagingen  
op dit moment’
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