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Beide organisaties concluderen dat markt
ontwikkelingen leiden tot een verbreding van 
de opleidingsvraag. Vanuit het actieve VHG
platform Jonge Ondernemers kwam de con
crete roep om gerichte bouw en elektro en 
installatietechnische nascholing. De succesvolle 
cursus Elektrotechniek voor Hoveniers gaf de 
doorslag voor verdere samenwerking. 

Verdieping vakmanschap
Deze overeenkomst vormt de basis voor een 
landelijk nascholingstraject bouwkundige 
vaardigheden, speciaal voor hoveniers. Jeroen 
Zijlmans, beleidsadviseur arbeidsmarkt en 
onderwijs van VHG: 'Je ziet steeds meer dat 
tuinen als verlengstuk van de woning worden 
beschouwd. Naast beplanting zijn ook andere 
onderdelen belangrijk geworden. Denk aan 
jacuzzi's, buitenkeukens en overkapte terrassen. 
Dit vraagt om verdieping van het vakmanschap 
van de hoveniers. Nascholing biedt ze de bij
behorende materialenkennis, verwerkings
technieken en achtergrondinformatie.'

Landelijke spreiding
VHG kiest voor de samenwerking met 
Bouwmensen vanwege haar kwaliteit als bouw
technisch opleider en haar landelijke dekking 

via de regionale opleidingsbedrijven, aldus 
Jeroen Zijlmans. Timo Jansen, voorzitter van 
Bouwmensen: 'Onze sectoren zijn aanpalend 
en groeien naar elkaar toe. Daarom slaan we 
met deze crossover graag de handen ineen 
om te zorgen dat wat er wordt gebouwd ook 
góéd wordt gebouwd. Met een overkoepelende 
organisatie kun je beter zakendoen.' De samen
werkingsovereenkomst maakt het mogelijk 
om opleidingen te volgen op meer dan 30 
uitvoeringslocaties van Bouwmensen. Timo 
Jansen: 'Onze locaties voldoen aan de eisen die 
vakmensen stellen aan nascholing. Vooral de 
landelijke spreiding verlaagt de drempel voor 
deelnemers.'

Pilot driedaagse cursus
Als start van de samenwerking hebben beide 
organisaties met regionale hoveniersbedrijven 
een eerste driedaagse cursus Bouwtechniek 
voor Hoveniers ontwikkeld. Deze begint in 
januari 2022 op twee locaties. Medio april 
2022 wordt de pilot geëvalueerd en bij goede 
ervaringen in de elektronische leeromgeving 
van Bouwmensen ondergebracht. Ondertussen 
ontwikkelen de partijen andere nascholingen 
op basis van vragen uit de VHGbedrijven. De 
samenwerking tussen VHG en Bouwmensen 

wordt aangegaan voor een periode van twee 
jaar (kalenderjaar 2022 en 2023), met het voor
nemen om deze na een positieve evaluatie te 
verlengen.

Subsidie
De cursus duurt drie dagen en kost € 1250,. 
Deze cursus komt in aanmerking voor Colland 
en NL leert door subsidie. Dit houdt in dat de 
cursus tot wel 75% vergoed kan worden. In de 
eerste volgende editie van vakblad De Hovenier 
meer over deze nieuwe driedaagse cursus 
Bouwtechniek voor Hoveniers. Meer informatie 
of direct uw medewerkers inschrijven? Dat is te 
vinden via de website van de VHG. 

Koninklijke Vereniging van Hoveniers en 

Groenvoorzieners (VHG) en Bouwmensen, de 

opleider voor de bouw- en infrasector, hebben 

donderdag 16 december in Amersfoort een  

samenwerkingsovereenkomst ondertekend. 

Met deze samenwerking wil de VHG een uit-

gebreider scholingsaanbod op het gebied van 

bouwkundige vaardigheden gaan aanbieden 

voor de hoveniers- en groenvoorzienings sector. 

Jeroen Zijlmans van de VHG: 'Bouwtechniek 

maakt een steeds groter deel uit van de werk-

zaamheden in het groen en daar hoort een 

professionele opleiding bij.’
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