Toespraak Martijn ter gelegenheid van het afscheid van Eric de Ruijsscher uit het bestuur
Ledendag d.d. 27.11.15 te Sas van Gent

Beste Eric,
Als laatste mag ik namens Bouwend Zeeland, de leden, het bestuur en
Mira, het woord richten tot jou, als scheidend voorzitter van Afdeling
Zeeland. Mijn eerste taak als voorzitter en ik ben er trots op dat ik die
taak mag vervullen.
Er is vanmiddag al veel gezegd over jouw bestuurlijke kwaliteiten. We
hebben er zelfs een heus bouwdebat aan gewijd! Natuurlijk wil ik aan al
deze wapenfeiten ook nog iets toevoegen over jouw Zeeuwse profiel.
 Je was de eerste voorzitter Bouw & Infra van de Afdeling Zeeland, met
een bedrijf dat actief is in beide takken van sport.
 Je bent net als ik gestart in een jongerengroep, laat ik zeggen het JBZ
van de wegenbouwers.
 Je had al veel bestuurlijke ervaring opgedaan in de Regio Zuid. Als
bestuurslid van de Afdeling Zuid van de NVWB, als bestuurslid van de
Afdeling Zuid van Vianed én als bestuurslid van het Zuidelijk
Infraplatform van Bouwend Nederland.
En dan lijkt het je leuk om een keer wat dichter in de buurt wat
activiteiten te doen voor de branche vereniging. En zo geschiedde: Op
16 mei 2008 neem je de voorzittershamer over van Peter Vertelman. Je
wordt voorzitter van Bouwend Nederland Afdeling Zeeland en gaat
voortvarend aan de slag.
Laat ik zeggen dat je als voorzitter een duidelijke visie had op de
effectiviteit en rendement van het bestuur en secretariaat. Je eerste
wapenfeiten zijn dan ook het inkrimpen van het bestuur, het afschaffen
van het DB en het in de verkoop zetten van ons pand aan het Damplein
in Middelburg.
Dit typeert jouw rol als bestuursvoorzitter. Je bent in staat om snel en
gedragen standpunten in te nemen en je kan die makkelijk verwoorden.
Een collega bestuurder zegt hier nog het volgende over ik citeer: “Hij
heeft kennis van alles, komt uit onverwachte hoek met zaken waar hij
aan gedacht heeft, dat vind ik echt heel knap”.
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Met het innemen van een positie in het Zeeuwse maatschappelijke
krachtenveld heb je geen enkele moeite. Je voelt de relevante thema’s
goed aan en speelt zeer alert in op de actualiteit. Dat blijft natuurlijk niet
onopgemerkt en al snel is Bouwend Zeeland via jou vertegenwoordigd in
allerlei overlegorganen, stuurgroepen, werkgroepen, taskforces en
denktanks.
Om maar eens wat voorbeelden te noemen: Inkoopoverleg Zeeuwse
Overheden, Werkgroep bevolkingsontwikkeling Zeeuws-Vlaanderen,
Adviesraad Scalda, Onderwijsautoriteit Zeeland, MKB Zeeland,
Provinciaal overleg Zeeland 2040, Economische tafel De Bevelanden,
Stuurgroep SROI.
Eigenlijk is de situatie nu zo, dat de overheid, het onderwijs of de
ondernemers alleen nog overleggroep starten als De Ruijsscher
beschikbaar is!
Je bent kortom een zichtbare voorzitter uit de leden. Herkenbaar als
vertolker van de belangen van de branche. En die belangen van het
MKB bouwbedrijf heb je goed onder de aandacht gebracht. Daar is al het
nodige over gezegd vandaag.
We hebben de afgelopen jaren een sterke lobby opgezet in Zeeland en
alle bijhorende media aandacht heeft zeker bijgedragen aan een
realistisch beeld van onze sector.
Onze voorzitter van de crisis, zo wordt je zeker herinnerd. Het waren
moeizame en pijnlijke jaren voor onze sector en daar zullen we zeker de
nasleep nog van gaan ervaren.
Gelukkig Eric, zal je ook worden herinnerd als onze ‘Anders aan de Slagvoorzitter’. Daar hebben we vanmiddag al uitgebreid bij stil gestaan. Om
als infrabedrijf, bouwbedrijf én als Afdeling Zeeland perspectief te
houden op de toekomst moeten we actief inspelen op veranderingen,
ondernemerschap tonen en onze kansen pakken. Dat hebben we in
deze crisis onder jouw leiding zeker geleerd.
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Dat brengt mij tot het slot van mijn speech.
Ik ga je bedanken namens het bestuur en de leden van Bouwend
Nederland Afdeling Zeeland voor jouw bestuurlijke activiteiten en de
bijzondere wijze waarop jij je de afgelopen 7,5 jaar hebt ingezet voor de
positie van het MKB-bouwbedrijf in Zeeland.
Ik ben er trots op dat ik jou vandaag mag benoemen tot ere-voorzitter
van Bouwend Zeeland en dat je zo meteen het bijbehorende erespeldje
krijgt opgespeld.
Dit speldje verbeeld een Chinees karakter voor het woord CRISIS. In het
Chinees betekent het woord crisis zowel 'bedreiging' als 'kans'. Men
gaat er dus vanuit dat er een samenhang bestaat tussen deze schijnbare
tegenstellingen. En dat een crisis dus niet alleen maar bedreigend is,
maar soms een proces waar ook organisaties doorheen moeten om
weer verder te kunnen. Een beter symbool om vandaag aan jou uit te
reiken kan ik niet bedenken.
Uiteraard hebben we aan dit ere-voorzitterschap ook een “Anders aan de
Slag” tintje gegeven en een geheel nieuwe oorkonde ontwikkeld, waar jij
vandaag de primeur van ontvangt.
En natuurlijk denken we met deze bijzondere onderscheiding ook een
beetje aan ons zelf.
 Van ‘partir’ is nu natuurlijk geen sprake meer. Jouw voorgangers Rinus
Leenhouts en Kees Flipse laten zien dat je als ere-voorzitter geen
afscheid neemt van Bouwend Zeeland en altijd op de
ledenvergaderingen aanwezig bent.
 Van ‘mourir’ is ook geen sprake meer als je voorzitter bent geweest
van Afdeling Zeeland. Alle oud voorzitters, zijn krasse knarren, en
willen nog van geen wijken weten. Dat hebben we vandaag weer
kunnen meemaken.
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Tot slot, maar zeker niet als minste, bedanken we Ilse, het thuisfront. We
geven jullie de kans om een culinair weekend weg te gaan. Even afstand
nemen van de bouw en Zeeland, dat kan heel verfrissend zijn. Uiteraard
blijven we in de regio en hebben we gereserveerd bij een heel charmant
hotel in Maastricht.

Eric BEDANKT !

