Jorrit Garrits van Koninklijke Ginkel Groep

Eerste lichting hoveniers
enthousiast over speciale
cursus elektrotechniek
Hoveniersvak mag nóg wat meer allround
Waar een gewassen grindtegel vroeger het
summum van luxe was, zie je nu soms halve
wellnesscentra in de particuliere tuin. Bubbelbaden, buitenkeukens … En een beetje
tuin is ook uitgerust met een lichtplan. Hier
komt steeds meer elektrotechniek bij kijken.
Stopcontact hier, schakelaar daar – werk waar
een elektricien of installateur aan te pas moet
komen. De Koninklijke VHG hoorde steeds
vaker hoe handig het zou zijn als hoveniers dit
werk zelf zouden kunnen uitvoeren, en besloot
daarop een speciale cursus op maat te starten
in samenwerking met technisch opleider ROVC.
Auteur: Willemijn van Iersel
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Aanjager van dit geluid was Martijn de Groot
van De Groot Hoveniers in Volkel. Hij constateerde enkele jaren geleden al dat het een
gemis is dat zijn hoveniers deze technische
kennis niet hebben. En als De Groot iets mist,
gaat hij het zelf halen. Zo ging hij vorig jaar
de samenwerking aan met ROC de Leijgraaf,
om een speciale driedaagse bedrijfsopleiding
elektrotechniek te ontwikkelen voor hoveniers.
De Groot: ‘Zo’n beetje iedere tuin wordt tegenwoordig uitgerust met een buitenkraantje,
buitenkeuken, wifi-spot, stopcontacten, noem
maar op. Installateurs hebben het superdruk en
zitten helemaal niet te wachten op die kleine
klusjes in de tuin. Daarnaast belemmerde het
ons ook in de planning als we dat werk moesten uitbesteden. Met deze kennis in huis kunnen we onze aanlegklussen weer een stukje
completer uitvoeren. Mijn medewerkers vinden
het ook leuk als ze een klus van a tot z helemaal
zelf kunnen realiseren.’

Cursus op maat
Inmiddels heeft ook de VHG samen met ROVC
een speciale hovenierscursus elektrotechniek
samengesteld. Over de inhoud van deze cursus is goed nagedacht. Zo zijn eerst enkele
hoveniersbedrijven geïnterviewd, want welke
kennis hebben hoveniers nu precies nodig ter
uitbreiding van het werk? En welke praktische
problemen moeten speciale aandacht krijgen?
Met die input uit de praktijk is het lesprogramma ontwikkeld. Begin januari liep vakblad
De Hovenier een dagje mee met de eerste
lichting cursisten. De opleiding vindt plaats op
de ROVC-locatie in Ede. De cursus duurt drie
dagen: twee praktijkdagen en één theoriedag.
Hierbij is extra aandacht voor buitenkabels en
veelvoorkomende problemen, bijvoorbeeld wat
je moet doen als je een kraantje kapottrekt. Na
de cursus kunnen de hoveniers nog niet werken tot in de meterkast, maar hebben ze wel de
nodige basiskennis rondom elektrotechniek.

6 min. leestijd
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Samenwerking VHG en Bouwmensen
De roep om gerichte bouw- en elektrotechnische nascholing kwam ook
vanuit het actieve VHG-platform Jonge
Ondernemers. Als reactie daarop begon de
VHG onlangs een nieuw samenwerkingsverband met Bouwmensen, de opleider
voor de bouw- en infrasector. Door middel
van deze samenwerking wil de VHG ook
meer gerichte bouwcursussen aanbieden
voor de hovenierssector. Zo wordt er op
dit moment gewerkt aan een cursus houtbouw, een pilot-opleiding op basis van
input uit de sector. Hier leren de cursisten
hoe je een overkapping bouwt, diverse
verbindingswerken maakt en dakbedekking en dak- en gevelbekleding aanbrengt.
Opleiden is investeren
Jeroen Zijlmans, beleidsadviseur onderwijs en
arbeidsmarkt bij de VHG, is enthousiast over de
nieuwe cursus: ‘Het opleiden en ontwikkelen
van mensen is een investering in je personeel.
In een krappe arbeidsmarkt is dat echt een
must. Toch zie je vaak dat kleine hoveniersbedrijven daar maar mondjesmaat aan toekomen.
Daarom is het goed dat vakblad De Hovenier
hier aandacht aan besteedt. Er moet meer
bekendheid komen over manieren om je personeel eenvoudig te laten doorleren. Dit soort
cursussen worden voor 75 procent vergoed
door Colland. Daarvoor hoef je niet aangesloten te zijn bij de branchevereniging; je moet
alleen onder de cao vallen. Het is geweldig om
te zien hoe enthousiast al die hoveniers hier

‘Het opleiden en
ontwikkelen van
mensen is een
investering in je
personeel. In een
krappe arbeidsmarkt
is dat echt een must’
Jeroen Zijlmans
zijn. Volgend jaar gaan we deze cursussen weer
aanbieden, bij bedrijven op locatie, zelfs.’ Verder
laat Zijlmans weten dat de ambitie bestaat om
ook vervolgcursussen te gaan aanbieden op
het gebied van elektrotechniek. Hierbij wordt
gedacht aan speciale cursussen rondom water
en beregening. Kleinere hoveniersbedrijven
zien vaak belemmeringen om hun personeel op
te leiden, aldus Zijlmans, maar door deze regelingen van de VHG is het heel eenvoudig. Deze
specifieke cursus is zelfs 100 procent gesubsidieerd, want de overige 25 procent wordt door
het landelijke fonds ‘NL leert door’ betaald.
Deelnemers zijn enthousiast
Dat de deelnemende hoveniers enthousiast
zijn, blijkt wel uit mijn rondvraag in het lokaal.
De eerste die ik spreek is Jorrit Garrits. Hij is

‘Het is veel
informatie, maar
de cursus is goed
geregeld en we
worden echt
uitgedaagd’
Maurice Gronert

Oscars Groen

VHG

werkzaam als hovenier bij Koninklijke Van
Ginkel Groep en vindt de cursus een verrijking
voor het vak. ‘Van Ginkel doet veel in zwemvijvers en je ziet ook dat tuinen steeds luxer worden. Dit soort kennis heb ik in mijn werk veel
nodig; het is te duur om die kennis altijd extern
in te huren.’ Zijn klasgenoot Stijn Wielinga,
mede-eigenaar van hoveniersbedrijf Tuinrijck,
voegt hieraan toe: ‘Ik vind het ook wel prettig
dat je door het behalen van dit certificaat verzekerd bent. Je leert hier veilig te werken. Als er
na aansluiting iets gebeurt, zoals kortsluiting,
wat kan leiden tot brand, kun je voor de verzekering aantonen dat je niet zomaar hebt zitten
prutsen. Na deze cursus beschik je over een
NEN 3140-certificaat.’ Het Brabantse hoveniersbedrijf Het Rullen heeft maar liefst vier afgevaardigden naar de cursus gestuurd, de voormannen Jordie van Kaathoven, Harm Griede,
Michel Dekkers en Hein van Roij. Dekkers: ‘Hier
hebben wij bewust voor gekozen. Nu kunnen
straks alle voormannen stopcontacten aanleggen.’ Van Kaathoven vindt het leuke van de
cursus dat je weer eens wat anders leert. Het
niveau van de cursus vindt hij redelijk hoog,
zeker als hij het vergelijkt met de werkzaamheden bij Het Rullen. ‘Elektro-werkzaamheden bij
ons op het bedrijf bestaan bijna altijd uit het
aanleggen van stopcontacten. Deze cursus gaat
veel dieper.’ Toch lijken de Brabantse voormannen tevreden met de cursus: ‘Straks zijn we
minder afhankelijk van externe partijen.’
Pittig, maar leuk
Maurice Gronert is de enige van hoveniersbedrijf Oscars Groen die deze week is afgereisd
naar de cursus. Hij is blij met de kans die hij

www.vakbladdehovenier.nl - 1/2022

47

OPLEIDING
kreeg van zijn werkgever. ‘Het is veel informatie,
maar de cursus is goed geregeld en we worden
echt uitgedaagd. Daarbij is het ook gewoon
gezellig om met een gemengde club hoveniers
zo bij elkaar te komen.’ Jos van Westerlaak, die
achter Gronert aan het werk is op zijn schoolbord, is de enige deelnemer van hoveniersbedrijf Satter. Van Westerlaak had zijn werkgever
al eens laten weten dat hij op zoek was naar
nieuwe uitdagingen in het werk. Soms sluit hij
weleens wat aan, met hulp van de vaste elektricien van het bedrijf. ‘Door deze cursus word
ik me bewust van wat ik doe. Maar de cursus is
inderdaad heel uitgebreid.’ Dit beaamt ook Sjors
van Stiphout van Hoveniersbedrijf Den Engelse.
‘Het is echt wennen; dit is heel ander werk. Ik
heb ook nul ervaring met dit soort klussen, dus
dat maakt het uitdagend. Maar de interesse is
er zeker en ik ben enthousiast over de cursus.’
Maarten Buijsman van Topgardens Landscaping
heeft wat meer ervaring: ‘Hobbymatig deed ik
weleens dit soort klusjes, maar nu leer je écht
hoe het werkt en waarmee je werkt. Eerder
gebruikte ik gewoon buizen voor binnen in
de tuin. Ik wist niet eens dat je speciale buizen
hebt voor toepassing in de tuin. Hier leer ik
zelfs dat je speciaal gereedschap hebt om te
werken met buizen. Dat gereedschap maakt
het werk ook weer makkelijker. Wij maken veel
overkappingen. Daarvoor moesten we altijd
een elektricien inhuren, maar nu kan ik dit soort
werkzaamheden oppakken. Superleuk dat je je
zo kunt doorontwikkelen.’ Harm Griede van Het

‘Later dit jaar ga
ik bij het ROVC ook
een cursus werkvoorbereider
elektrotechniek
doen’
Harm Griede
Rullen merkt op: ‘Het zou eigenlijk wel goed zijn
als dit soort kennis deel uitmaakt van de hoveniersopleiding.’ Griede weet waarover hij praat.
Hij heeft zojuist zijn hoveniersopleiding niveau
4 afgerond, maar is duidelijk nog niet uitgeleerd. ‘Later dit jaar ga ik bij het ROVC ook een
cursus werkvoorbereider elektrotechniek doen.’
Wat die cursus precies inhoudt, weet hij nog
niet. Eerst dit certificaat maar eens halen.

Sjors van Stiphout van Hoveniersbedrijf Den Engelse en Maarten Buijsman van Topgardens Landscaping zijn in opperste
concentratie

Het Rullen

Colland-subsidie
Op 1 juli 2021 is de subsidieregeling voor
hoveniers door Colland vernieuwd. Zo
kunnen er nu meer opleiders onder de
subsidieregeling vallen. Het uitgangspunt
van Colland is dat de meeste cursussen
onder de regeling moeten vallen; slechts
enkele zijn uitgesloten (zoals cursussen
bij softwarebedrijven en verhuurders
van machines en apparatuur). Hierbij is
van belang dat de opleider een open
inschrijving hanteert en geen zzp’er is. De
aanvraag voor de subsidie moet uiterlijk
twee maanden na de laatste cursusdatum
binnen zijn. Colland heeft op de website
een handige checklist om te bepalen of de
cursus die jij op het oog hebt binnen de
subsidieregeling valt. Voor cursussen is er
een vergoeding van 75 procent van de cursuskosten; per werknemer per bedrijf is er
een maximum van 1000 euro per jaar.
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