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Robin Staal is de vrouw die haar droombaan 
te pakken kreeg. Wat bleek: ze zat al tijden te 
azen op de desbetreffende baan en baalde als 
een stekker toen de vacature zoveel aandacht 
kreeg. Staal: ‘Twee weken nadat ik had gesolli-
citeerd, verscheen de vacature in het Algemeen 
Dagblad. Toen baalde ik onwijs, want zo wer-
den mijn kansen natuurlijk kleiner. Maar geluk-
kig bleek ik toch de beste match!’

Robin Staal heeft zeven jaar werkervaring als 
hovenier. Staal: ‘Ik heb zeven jaar gewerkt 
bij hoveniersbedrijf Gerard van den Tweel in 
Eemnes. Hoewel ik het erg naar mijn zin had bij 
mijn vorige werkgever, móest ik wel reageren 
toen deze vacature online kwam.’

Van groen naar dieren naar groen naar die
rengroen
Vóór haar carrière in het groen werkte Robin 
Staal als loonwerker: ‘Ik ben vier jaar lang loon-
werker geweest, vrij snel na het behalen van 

mijn havodiploma. Eerst ben ik gestart met 
een opleiding dierverzorging en management, 
maar dit was toch niet helemaal wat ik wilde. 
Later heb ik duaal een opleiding tot paravete-
rinair afgerond; dat is een dierenartsassistente 
die ook kleine medische handelingen mag 
uitvoeren. Bij deze opleiding miste ik het groen-
werk toch weer. Dus hoewel ik dit diploma op 
zak had, ben ik gauw terug het hoveniersvak in 
gegaan.’

Ondanks deze dubbele switch bleek de liefde 
voor dieren nog niet voorbij, want Dierenpark 
Amersfoort lonkte. Staal vervolgt enthousiast: 
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De populairste  
hoveniersvacature van 2018

Robin Staal, een 29-jarige hovenier, heeft  

haar droombaan gevonden: in het groen  

tussen de dieren.

‘Ik krijg gewoon 
betaald om naar 
de dierentuin te 
gaan!’
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‘Ik heb écht mijn droombaan gevonden. Ik sta 
iedere dag tussen het groen en de dieren. Hoe 
fantastisch is dat?’

Mannenwereld
In de hovenierswereld zijn vrouwen nog altijd 
sterk in de minderheid, maar Staal begint 
verandering op te merken: ‘Ik zie steeds vaker 
vrouwen in mijn omgeving die kiezen voor 
het vak. Bij mijn vorige bedrijf had ik een vrou-
welijke collega en nu in Amersfoort ook weer. 
Ik zou het geen probleem vinden om alleen 
mannelijke collega’s te hebben, maar vrouwen 
onder elkaar hebben toch andere gesprekson-
derwerpen, dus stiekem is het toch wel fijn.’

Nooit naar de sportschool
De reden waarom vrouwen zo ondervertegen-
woordigd zijn in het hoveniersberoep, zoekt 
Staal in het feit dat het toch fysiek zwaar werk 

is. Staal: ‘Ik denk dat vrouwen dit vaak niet 
zien zitten. Zelf vind ik het heerlijk om thuis te 
komen en aan mijn spieren te voelen dat ik de 
hele dag heb gewerkt. Ik hoef niet meer naar 
de sportschool.’ 

Je zou verwachten dat hovenierswerk in de die-
rentuin betekent dat je continu bij de dieren zit, 
maar dat valt volgens Staal mee. Ze vervolgt: 
‘Het kleine groenwerk in de dierenverblijven 
doen de dierenverzorgers en tijdens het grotere 
groenonderhoud zijn de dieren niet in hun ver-
blijf. Met de dieren zelf heb ik dus eigenlijk vrij 
weinig direct contact, maar ze zijn wel continu 
om me heen. Geweldig dat er een olifant achter 
de gracht met me meeloopt tijdens snoeiwerk-
zaamheden.’

Wel veel direct contact is er met de vele bezoe-
kers van de dierentuin, bezoek waar je volgens 

Staal een goed humeur van krijgt. ‘Die mensen 
zijn allemaal een dagje uit en blij. Daarnaast 
voel ik de waardering van die mensen voor 
mijn werk dagelijks. Hun positieve energie 
straalt op mij af. Ik ben nog altijd onwijs blij 
dat ik de baan heb gekregen. Ik krijg gewoon 
betaald om naar de dierentuin te gaan!’
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Virale vacature
Eind oktober pikte het Algemeen Dagblad 
de hoveniersvacature van Dierenpark 
Amersfoort op. De krant publiceerde er 
een artikel over in de rubriek ‘Vacature van 
de week’. Daarna werd de vacature veel-
vuldig gedeeld op social media, waarbij 
beschrijvingen als ‘droomvacature!’ voor-
bijkwamen.

‘Ik denk dat veel 
vrouwen zwaar  
fysiek werk niet 
zien zitten’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.vakbladdehovenier.nl/article/29674/de-
populairste-hoveniersvacature-van-2018


