Nieuwe KPB-voorzitter:
hoe schoon vegen nieuwe bezems
Bescherming van vakgebied, reglement, statuten, beleid en onafhankelijkheid van commercie bovenaan takenlijst van nieuwe voorzitter
De leden van de Kring Praktiserende Boomverzorgers (KPB-Isa) hebben op 14 december Martijn van der Spoel van BSI Bomenservice als voorzitter gekozen. Van der Spoel volgt Nike Jekel op. Vakblad Boomzorg wil weten hoe dit stokje wordt overgedragen: een nieuwe voorzitter,
nieuwe ideeën?
Auteur: Santi Raats
Met een ruime meerderheid hebben de
leden Van der Spoel tijdens de Algemene
Ledenvergadering gekozen. Frits Gielissen van
OBTA De Linde volgde met een derde van de
stemmen. Per 12 april is Van der Spoel, die in
2003 KPB-lid werd, voor een periode van drie jaar
voorzitter.
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Ambities
Van der Spoel zit naast Jekel van In Bomen
boomverzorging aan tafel. Na felicitaties voor
Van der Spoel is de vraag aan hem: wat zijn zijn
ambities voor de club van inmiddels meer dan
800 leden? ‘Ik zou met zijn mijn onderzoeksachtergrond een nieuw aspect toe willen b\voegen
aan de rol van voorzitter. Daarnaast lijkt het me

interessant om te onderzoeken of de KPB-Isa
naast de huidige activiteiten meer zichtbaar de
belangen voor boomverzorgers kan vertegenwoordigen. VHG heeft als doel belangen van
de werkgevers in de groenbranche te vertegenwoordigen. Ik erger me persoonlijk bijvoorbeeld
aan het Treeworker-hercertificeringssysteem.
ETW’ers moeten hier zoveel tijd aan besteden

Actueel

verdere professionalisering van de KPB. Mijn taak
was het opzetten van sociale media. Martijn is
de eerste voorzitter met als officiële taak het
continueren en verbeteren van de lopende zaken.
Hij zal werken aan een verdere professionalisering en de overige doelen van zijn voorgangers
verbeteren en afronden. Verder laten de statuten
niet toe dat de KPB een belangenorganisatie
wordt voor één groepering binnen de branche.
KPB leden zijn afkomstig uit alle facetten van de
bomenbranche.’
Kaders
Van der Spoel knikt terwijl hij zich achter zijn oor
krabt. ‘Tijdens de algemene ledenvergadering
kreeg ik al te horen dat ik binnen de bestaande
kaders moet gaan opereren en het beleid moet
consolideren. Maar ik moet nog veel lezen en
leren over wat er wel en niet mogelijk is.’ Later
reageert Van der Spoel nog een keer: ‘Er zijn
voldoende mogelijkheden om mijn ideeën uit te
werken en mijn eigen stempel te drukken op het
voorzitterschap.’

Links Martijn van der Spoel, rechts Nike Jekel.

dat dit flink van hun verdientijd af gaat.’ Jekel,
die tot 12 april Van der Spoel inwerkt voegt aan:
‘Belangrijk is dat Martijn de lijn voortzet die we
hebben vastgesteld bij de KPB. Elke voorzitter
krijgt een taak mee voor de duur van zijn termijn.
Voorgaande voorzitters zoals Jellte Buddingh hadden uitbreiding als taak. Mijn directe voorganger
Marc Meijer heeft het fundament gemaakt voor

Organisatie leren kennen
Er is nog veel te leren kennen voor Van der
Spoel: ‘Ik neem de komende maanden alles goed
in me op. Gelukkig heb ik nog even de tijd voordat het stokje officieel naar mij overgaat. Daarna
zal het eerste jaar voornamelijk bestaan uit het
verder inwerken en mijn draai vinden,’ glimlacht
Van der Spoel. Jekel spiegelt hem alvast een toekomstbeeld voor: ‘Als voorzitter van de KPB heb
je een taaie job. Er gaat erg veel tijd zitten in het
lezen van stukken en vakliteratuur, het opnemen
van allerlei informatie en het op de hoogte zijn
van alles wat er binnen en rondom de organisatie
gebeurt. Alle correspondentie van de commissies
komt langs jou. Je doet weinig tot niets met die
informatie, maar je moet wel alles weten.’
Professionalisering gericht op kwaliteitsverbetering van de eigen club
Van der Spoels taak ‘continueren van een verdere
professionalisering’, houdt onder andere in dat hij
verder werkt aan de vorm en inhoud van de website, de aanwezigheid op social media, de cursussen, themadagen en klimwedstrijden.
De website en de aanwezigheid op platformen
als Twitter en Facebook zijn er volgens Jekel niet
bedoeld om de buitenwereld te bereiken Jekel:
‘De informatievoorziening is primair gericht op de
eigen leden.’

ontoegankelijke club zou zijn, wil hij wel benadrukken dat lidmaatschap niet voor iedereen
is weggelegd. ‘De focus ligt op behoud van
kwaliteit, niet op het ledenaantal uitbreiden. We
hebben niets aan wildgroei. Dus geen huisvrouwen met groene vingers die zich aansluiten. Je
kunt beter met kleine stapjes groot worden. De
KPB is een kennisvereniging voor iedereen die
zich vakmatig bezighoudt met boomverzorging,
zoals boomverzorgers en beleidsmakers van
bedrijven en gemeenten. Mensen die passen in
dit profiel voegen wat toe aan het netwerken.
LinkedIn hebben wij om deze reden afgeschermd.
Facebook hebben we wel open gesteld, maar als
iemand daarop bijvoorbeeld reclame voor zijn
product maakt, verwijderen we deze berichten.’

'Ik erger me
persoonlijk bijvoorbeeld
aan het Treeworkerhercertificeringssysteem.
ETW’ers moeten hier zoveel
tijd aan besteden dat dit flink
van hun verdientijd af gaat’
Non profit
Adverteerders moeten zich richten tot de penningmeester. KPB-Isa heeft geen accountmanager voor deze taak. ‘Wij beogen geen winst
en zijn bescheiden met zowel geld binnenhalen
als geld uitgeven want we zijn een non-profit
organisatie,’legt Jekel uit. ‘We mogen hoogstens
een buffer hebben. Ons vakblad Bomen leggen
wij niet lukraak overal neer; het wordt alleen
gestuurd naar leden. Bovendien hanteren wij een
gesloten systeem met persoonlijke lidmaatschappen, ook al bekleden leden allerlei functies, zoals
beleidsmedewerkers, beheerders, boomverzorgers, adviseurs en noem maar op. Ons vakgebied
staat centraal en bovenaan de lijst.’
Boomzorg oppert, vanuit zijn werkwijze als vakblad, dat openstelling kan zorgen voor nieuwe
inzichten door elkaar aan te horen en mogelijk
van elkaar te leren. Jekel knikt: ‘Daarom zijn we
hier ook, omdat we van iedereen kunnen leren,
ook van jullie. Maar ook omdat we niet bang zijn
om onze kennis uit te dragen.’

Alhoewel Jekel weerspreekt dat de KPB-Isa een
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Verbeteringen
Boomzorg wil graag weten van Van der Spoel:
wat kan volgens hem echt verbeterd worden
binnen de KPB-Isa? Hij start het uiten van zijn
mening met ‘Er is veel verdeeldheid binnen
boomverzorgend Nederland en er is een wildgroei aan keuringscertificaten: ETT, ETW, boomveiligheidscontroleur, boomveiligheidsinspecteur,
flora en fauna niveau 1, 2 en 3. Opdrachtgevers
snappen er zo niets meer van. Voor sommige
werkzaamheden hoef je niet perse een ETT’er te
zijn, maar toch wordt in bestekken te pas en te
onpas om ETT’ers gevraagd. Het zou mooi zijn als
wij meer als één stem naar buiten kunnen treden
door onze themadagen en door opdrachtgevers
sterker te informeren over wat zij nodig hebben
bij welk type werk.’

'De KPB is in 1982 begonnen
als een selecte groep van
zo’n twintig tot dertig
boomverzorgers die op
zaterdagmiddag met elkaar in
discussie traden over hun vak'
Jekel reageert: ‘Er is al heel veel op een lijn gezet.
De KPB is in 1982 begonnen als een selecte
groep van zo’n twintig tot dertig boomverzorgers die op zaterdagmiddag met elkaar in discussie traden over hun vak. Toen ik lid werd in 1998,

Martijn van der Spoel: ‘Ik moet nog veel leren en me
flink inlezen.’
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waren er ongeveer drie- tot vierhonderd leden.
In de inmiddels volle zaal heerste nog steeds een
uiterst kritische en actieve sfeer. Er werd wel eens
staand op tafel fel met elkaar gediscussieerd.
In 1999 sloot KPB zich aan bij de International
Society of Arboriculture (Isa) om de praktische
en theoretische kennisuitwisseling uit te breiden.
Inmiddels staan de neuzen binnen de boomverzorgingswereld meer een kant op en valt er door
voortschrijdende inzichten minder te bediscussiëren dan vroeger.’

gaan op zijn eerdere opmerking wat hij wat zou
willen doen aan de verdeeldheid binnen boomverzorgend Nederland: ‘Ik denk dat het erop
neer komt dat ik als voorzitter het vakgebied
bescherm.’ Jekel vult aan: ‘En ook dat je de statuten, het reglement en het beleidsplan beschermt.
En vooral dat je het vakgebied tegen commerciële belangen beschermt. Daarin zit de meerwaarde
van de KPB’.

Behoud van twee boomverzorgingscertificaten
Staat de hantering door KPB van de twee certificaten European Treeworker (vanuit de EAC
en het Isa-certificaat niet haaks op de wens om
alle neuzen een kant op te krijgen? EAC had zijn
traject van hercertificering al ingezet samen met
VHG en de KPB heeft daarmee ingestemd. Isa
kent echter ook een hercertificering. Aangezien
KPB een Isa Chapter zijn, werkt deze nu aan
beide certificeringen mee. De KPB maakt het
mogelijk voor leden om via de themadagen punten voor hercertificering te behalen.

alle facetten van de

Het ETW-certificaat vormt bij de KPB-leden de
meerderheid: 90 procent tegenover 10 procent
Isa-gecertificeerden. Het Isa-certificaat zal door
het mondiale karakter wellicht eerder overleven
dan het ETW-certificaat. Maar beide certificaten
zijn gewoon geldig in bestekken – ‘ETW of gelijkwaardig staat doorgaans in een bestek.

'KPB leden zijn afkomstig uit

bomenbranche'
Wat zijn Van der Spoels verdiensten die hij kan
inzetten om die belangen te behartigen? ‘Mijn
kennis is een meerwaarde,’ aldus Van der Spoel.
‘Ik ben opgeklommen van boomverzorger tot wat
ik nu ben. Ik heb alle facetten van dit vakgebied
gezien en ben daardoor in staat om alle belangen
te behartigen. Ook heb ik twee jaar bestuurservaring opgedaan bij de NVTB. Deze eigenschap
wil ik inzetten om een verbindende factor te
zijn richting andere partijen zoals de NVTB,
Bomenstichting en VHG. Ik ben zowel EAC- als
Isa-gecertificeerd. Hierdoor heb ik ervaring met
deze beide partijen en ken daarin objectief de
voor- en nadelen.’

Bescherming van vakgebied, maar ook verbinden
met omgeving
Van der Spoel concludeert, zonder verder in te

Nike Jekel: ‘De focus ligt op kwaliteit, niet op het
ledenaantal uitbreiden’.
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