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Partners

Aanleiding in termen organiseren groen in de stad

1. Kwaliteit leefomgeving in wijken lage inkomens en lage opleiding;

Formele partners project

extra kwetsbaar voor achteruitgang natuur, klimaat; VN: ‘leaving noone behind’.

Vereniging Hoveniers en
Groenvoorzieners (penvoerder),

2. Groene innovaties langzaam op gang, probleem o.a. communicatie

Wageningen Research,

en verandering praktijken, zoals m.b.t. klimaatadaptatie

Binder/De Enk Groen en Golf, Ridderkerk

3. Initiatieven bewoners en bedrijven: andere ideeën t.a.v. groen;

De Eijk Duurzaam Werk B.V., Almere

ondertussen staat groen onder druk.

Dutch Quality Gardens Eshuis hoveniers,
Almelo

4. Tuineigenaars stenige tuinen kunnen advies en onderhoud gebruiken
5. Kansen voor hoveniers en rest groensector om zich te onderscheiden

Noord Limburgs Groen, Venlo
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Partners kennisproduct, naast formeleZone college, Almelo
HVHL, Velp
Yuverta, Venlo
Het Groene Kennisnet
Content bureau
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Project aanpak


4 demonstratieprojecten (Noord Limburgs Groen Venlo, Eshuis
Hoveniers Almelo, De Eijk Duurzaam Werk Almere, Binder
Groenprojecten/De Enk Groen en Golf)



Leergemeenschap (hoveniersbijeenkomsten en hoveniers+
bijeenkomsten)



Digitaal kennisproduct voor MBO, HBO, zij-instromers en hoveniers,
inclusief filmmateriaal interviews en groenwerkzaamheden



Begeleidingscommissie

Resultaten
1. Demonstratieprojecten (slides 7 t/m 10),
2. Kennisuitwisselings tussen hoveniers, WR en VHG, gemeenten,
3. Artikelen en aandacht gemeenten en hoveniers,
4. Verbeterde werkwijze digitale kennisproduct en kritische thema’s,
5. Contact onderwijskundigen groensector, o.a. Zone College, HVHL
6. Afspraken met GKN en VHG over online organiseren en delen
kennisproduct.
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Partners demonstratieprojecten
Gemeente Almere,
Gemeente Almelo,
BAR-gemeenten,
Gemeente Venlo.
(verschillende en/of meerdere gemeentelijke
diensten)
Maxima college, Ridderkerk
Woningcorporatie Beter Wonen, Almelo
Avedan Welzijn, Almelo
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Kritische kennis

Uitdagingen
Voor gemeente, en daarmee soms voor hovenier en voor ons project



Verschillende diensten die elkaar niet altijd betrekken, vs. integrale
aanpak en betekenis groen






Verandering van werkpraktijk? “die hovenier op mijn werkterrein”??



Vier kennisthema’s en leerdoelen MBO en HBO uitgewerkt begin 2022

● De Nieuwe Rol van de Hovenier;
● Samenwerking en Contracten;

Informeren of samenwerken met bewoners. Bazige bewoners.

● Het Onderwijs betrekken;

Combineren procesaanpak met beeldkwaliteit in een offerte.

● Betrekken van bewoners.

Bouwen aan vertrouwensrelaties



Uitgewerkt tot Masterclasses in beoogde Fase II.

Voor project: verschillende typen hoveniersbedrijven.
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Voorbeeld kennisthema
MBO
1. De deelnemer weet globaal wat de
aanleiding is voor de nieuwe rol van de
hovenier.

1. Waarom is er
een nieuwe stijl
groenbeheer
nodig?
2. Nieuwe rol van 2. De deelnemer weet welke rol de nieuwe
de hovenier
hovenier kan spelen in processen en
samenwerking met andere partijen zoals
gemeenten, woningcorporatie, bewoners,
zorgverleners, (waterschappen) etc.
3. Integrale
Weet zijn aandeel in het proces, kan de
aanpak van
belangrijke thema’s benoemen met een
groen: de grote
aantal voorbeelden.
thema’s
4. Vaardigheden
voor nieuwe stijl
groenbeheer.

Verlenging

De nieuwe rol van de hovenier
Leerdoelen

Sub‐thema’s

4. De deelnemer weet wat de belangrijkste
vaardigheden zijn voor de nieuwe hovenier,
in samenwerking met buurtbewoners .
Inlevingsvermogen, luisteren, vriendelijk en
sociaal zijn, ruimte geven.

HBO
De deelnemer weet wat de aanleiding is voor de
nieuwe rol van de hovenier en kan dit
onderbouwen voor de grote thema’s: klimaat,
sociale cohesie, gezond voedsel en beweging.
De deelnemer weet dit praktisch te vertalen in
een voorstel of advies.

Fase II voorstel

De deelnemer weet welke rol de nieuwe
hovenier kan spelen in het verbinden van het
groene en sociale domein, om tot een leefbare
en klimaatbestendige leefomgeving te komen.
Zie MBO, in samenwerking met gemeente en
buurtbewoners. Inlevingsvermogen, luisteren,
grote verbanden zien, afwegingen tussen
verschillende belangen van verschillende
partijen.
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Betrekken watersector als opdrachtgever




Masterclasses HBO en MBO

Partijen betrokken houden bij beheer en onderhoud
Thema’s: Arbeidsparticipatie, Onderscheidend vermogen en
financien, Technische aspecten participatieve aanleg & onderhoud

Verwerking filmmateriaal
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Dank u voor uw
aandacht!
Info:

Egbert Roozen, penvoerder:
e.roozen@vhg.org
Carmen Aalbers, projectleider:
carmen.aalbers@wur.nl
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