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Congres ‘Hovenier in Crisis tijd’ groot succes

Op donderdag 5 november jl. vond het uitermate succesvolle congres ‘Hovenier in crisistijd’ plaats in Houten. Het

22

23

congres was een initiatief van VHG, het Wellant College en
het IPC groene ruimte en had als doel een aantal cursussen
en trainingen die de komende winter plaats gaan vinden te

Het syposium ‘Hovenier in crisistijd’ was speciaal voor kleine- en
middelgrote hoveniers en groenvoorzieners in Zuid-Holland.

presenteren.
Workshops

H

et symposium was speciaal voor
kleine- en middelgrote hoveniers
en groenvoorzieners in de
provincie Zuid-Holland. Meer dan
honderd belangstellenden hadden zich
ingeschreven voor dit symposium.
Het doel ervan was om hoveniers en
groenvoorzieners tips te geven hoe ze
in deze moeilijke tijden toch het hoofd
boven water kunnen houden en ondernemers in de provincie Zuid-Holland te
stimuleren om te investeren in cursussen
en trainingen.
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Scholingsfonds
Aanleiding tot het congres ‘Hovenier in
crisistijd’ was een oud fonds van het
voormalige Groene Delta College. Binnen
deze school, die opgegaan is in het Wellant
College, was nog een fonds beschikbaar
wat ingezet diende te worden ter bevordering van scholing van kleine en middelgrote hoveniersbedrijven in het werkgebied
van het voormalige Groene Delta College.
Bedrijven uit Zuid-Holland kunnen zich
dus met een stevige subsidie op de gepresenteerde cursussen inschrijven.

Tijdens het evenement is een aantal workshops gehouden die inzicht gaven in het
scholingsprogramma dat wordt aangeboden. Deze cursussen en trainingen stellen
bedrijven in staat om zich beter te wapenen tegen de huidige marktomstandigheden. Zo is er een aantal trainingen van
het professionaliseringsprogramma gepresenteerd en is er een workshop gehouden
over het werven van en omgang met
klanten.

Duurzaamheid
Nieuw op deze avond was de workshop

‘Duurzaamheid, wat moet ik ermee’.
Deze werd verzorgd door Nico Wissing
en Gert Olbertijn van DHV. Wissing
ging in de workshop in op alle aspecten
van duurzame tuinen en Olbertijn sprak
uitvoerig over een duurzame bedrijfsvoering en welke kansen dit voor bedrijven
biedt. Deze workshop was een dusdanig
succes dat deze ook beschikbaar komt
voor alle regionale afdelingen.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw
bedrijf? Neem dan contact op met Jeroen Zijlmans,
beleidsmedewerker VHG, via j.zijlmans@vhg.org.

Mogelijkheden op een rij
• De tegemoetkoming in de scholingskosten is alleen beschikbaar voor
bedrijven gevestigd in de provincie
Zuid-Holland.
• De regeling is van toepassing op
alle workshops van VHG-professionaliseringsprogramma.
• Voor de eendaagse workshop
bedraagt de subsidie € 101 .
• Voor de tweedaagse workshop
bedraagt de subsidie € 151.
• De regeling geldt vanaf 5 november
en is geldig tot het budget op is.
• Subsidie wordt uitbetaald nadat
bedrijven zich aangemeld en
betaald hebben.
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