‘We moeten allemaal bij het
begin beginnen’
Aanstormend talent vertelt over stage

Links: Patrick Boer, rechts Jur van der Veen.

Sinds medio vorig jaar loopt Patrick Boer (20) stage bij de gemeente Rotterdam. Hij loopt mee met sportveldbeheerder Jur van der Veen en
krijgt op die manier alle aspecten van het vak te zien, zowel in Rotterdam-Zuid als in Rotterdam-Noord. Wat is deze sportveldbeheerder in
spe allemaal aan het leren?
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BTL maakt sportruimte leefbaar!
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Interview

Wat is je opleidingsachtergrond tot nu toe?
‘Ik ben begonnen in 2009 op het ROC Edudelta
College (mbo) Barendrecht. Ik sta daar bekend
als een ijverigere leerling die in twee jaar tijd
twee diploma’s bemachtigd heeft: medewerker
groenvoorziener op niveau twee en voorman op
niveau drie. Nu ben ik bezig met de opleiding
Management natuur en recreatie op niveau vier.

afrastering van sportvelden inventariseert en zo
nodig hekwerken vervangt.’

De opleiding houdt in dat ik na de afronding als
werkvoorbereider en als uitvoerder kan werken
bij zowel een gemeentelijke instantie als bij een
groenvoorzienersbedrijf. De verwachting is dat ik
eind 2013 de opleiding Management natuur en
recreatie zal afronden. Of ik klaar met leren ben?
Nee, mijn gemotiveerde drang is dat ik wil leren.
Daarom ben ik van plan om me na de opleiding
Management natuur en recreatie te richten op
een vervolgopleiding op een hbo.’

Sluit jouw schoolopleiding aan op de praktijkervaring die je opdoet?
‘Over de doorlopende leerlijn is goed nagedacht.
Dit maakt de opleiding dan ook tot een goede
opleiding. Maar sportveldonderhoud en beheer
leer je toch het beste in de praktijk. Ik heb zowat
mijn hele leven op school gezeten. Het is heerlijk
om nu echt te werken. Ik loop nu tien maanden
mee en ervaar verantwoordelijkheidsgevoel. Dat
is de mooiste ervaring tot nu toe.’

'Altijd op school
gezeten, heerlijk om nu
echt te werken'
Waaruit bestaat je stageopdracht?
‘Ik maak voornamelijk beplantingsplannen waarmee ik de ruimte rond de velden tot aan de
afrasteringen zo creatief, maar ook zo productief
mogelijk aankleed. De opdracht houdt in dat ik
bij sportvelden bekijk wat voor soort beplanting
er het beste omheen past. Niet bij elk veld passen
dezelfde boomsoorten of plantsoensoorten. Ik
maak daarbij ook plannen voor renovatie van de
beplanting. Onderdelen daarvan zijn bijvoorbeeld
grondbewerking, heesters en bomen rooien,
kapvergunningen aanvragen, klic-meldingen verzorgen, met aannemers op pad en offertes aanvragen. Afgelopen week hadden we bijvoorbeeld
een afspraak met een hekwerkleverancier die de

'Sportveldonderhoud en
-beheer leer je toch het beste
in de praktijk'

Wat heb je moeten leren?
‘In het begin was ik wat onzeker. Maar Jur van
Veen en de opzichters van zowel Noord als Zuid
en niet te vergeten mijn collega’s hebben mij
vanaf het begin af aan het vertrouwen gegeven.
Omdat ik de tijd en ruimte kreeg en nog steeds
krijg om te leren en ervaren, kon ik zelfstandiger
worden. Maar we moeten allemaal bij het begin
beginnen. Inmiddels beschik ik over genoeg
inventiviteit om zelf zaken aan te durven pakken.’

is een prettig gevoel. Jur van der Veen vindt het
daarnaast belangrijk dat stagiairs de mooiste tijd
van hun leven beleven tijdens hun stage omdat
dit een belangrijke basis is voor je latere zelfvertrouwen en plezier in het werk.’
Hoe ziet jouw toekomst eruit, wellicht bij de
gemeente Rotterdam?
‘Misschien kan ik hier een verlenging van mijn
stage doorbrengen. Helaas is er geen plaats als
werkkracht omdat er vanwege de crisis een personeelsstop is bij de gemeente. Er is echter wel
behoefte aan een extra voorbereider in de uitvoering. Dus het kan zijn dat ik die functietaken
ga vervullen na mijn huidige stage. Ik heb in elk
geval veel zin om te gaan beginnen als sportveldbeheerder. Het is het mooiste vak dat er is.’

Stuur dit artikel door!
Scan of ga naar:
http://www.fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-3937

Hoe ziet de begeleiding eruit?
‘Van het begin af aan werd ik overal mee naar
toe genomen en bij betrokken. Jur van der Veen
en mijn collega’s vinden het leuk om mij dingen
te leren. Ik word echter niet aan het handje
meegenomen. Jur van der veen verwachtte van
het begin af aan dat ik zelf ook karakter toonde.
Omdat hij eindverantwoordelijk is, stuurt hij nog
bij wanneer het nodig is. Dus hij houdt mij in de
gaten. Maar ik ervaar veel zelfstandigheid. Dat
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