methode toe te passen en producten op
een duurzame manier te gebruiken, kan
het leefmilieu gespaard blijven en de
veiligheid en gezondheid van het groenmedewerkers gerespecteerd. De fiches
hechten verder belang aan duurzame
werkmethodes door het gebruik van milieuverantwoorde producten en duurzame machines, door aandacht te hebben
voor het afvalbeheer, door duurzaam om
te gaan met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen en door respect te
hebben voor de lokale omstandigheden.

Vervanging van planten, bomen en
struiken
Wanneer de opdrachtgever in het bestek
zowel het inzaaien of beplanten opneemt
als het later onderhoud van deze planten, struiken, bomen …, kan hij ook bepalen dat planten die niet kiemen of die
doodgaan binnen een bepaalde periode

door de opdrachtnemer moeten vervangen worden. Zo wordt de opdrachtnemer aangezet om ervoor te zorgen dat
hij kwalitatief goed zaad/plantgoed aanlevert en het onderhoud goed uitvoert.
Hier gaf AVBS de opmerking dat ook de
opdrachtgever de nodige verantwoordelijkheid dient op te nemen tot het onderbouwen van garantievoorwaarden, waarbij een oordeelkundig onderhoud dient te
gebeuren al dan niet ondersteund door
de opdrachtgever. l
< Jan Vancayzeele
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Werken met beeldbestek
Om duurzaamheid op een doeltreffende
manier op te nemen in bestekken voor
groendiensten, raden de fiches aan om te
werken met een plan van aanpak. Daarbij
wordt een doelstelling vastgelegd en aan

de inschrijver gevraagd zijn werkmethode te beschrijven. Dat kan o.a. door het
opleggen van een bepaalde beeldkwaliteit (beeldbestek) in plaats van het opnemen van werkmethoden en werkfrequenties. Overheden hechten er steeds
meer waarde aan om bijvoorbeeld een
bepaalde kwaliteit van het straatbeeld te
verzekeren en de inschrijver aan te moedigen om de meest efficiënte methode
toe te passen.

AV

Onderzoek naar de toekomstige
competentievereisten in de groene
sectoren
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In 2014 heeft EDUplus een studie laten maken naar de toekomstige competentievereisten van de werknemers binnen de groene
sectoren. Deze studie werd door het onderzoeksbureau Tempera uitgevoerd en in goede banen geleid en door het Europees
Sociaal Fonds financieel ondersteund. Een stuurgroep heeft het project op regelmatige tijdstippen opgevolgd en bijgestuurd.

Bevraging bij tuinaanlegbedrijven
In het vooronderzoek werden door Tempera een aantal trends geïdentificeerd
waarmee de bedrijven geconfronteerd
worden of zullen worden in de toekomst
en die de werking van het bedrijf zullen
beïnvloeden. Daarnaast werden er voor
de sector tuinaanleg- en tuinonderhoud
vier bedrijfsprocessen weerhouden:
operationeel management tuinaanleg, tuinaanleg en groenvoorziening,
operationeel management tuinonderhoud, tuinonderhoud en groenbeheer.
Deze processen zijn vervolledigd met de
competenties die de werknemers nodig
hebben om hun werk uit te voeren.
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De studie verliep volgens een strak tijdspad: het vooronderzoek had plaats in
het eerste trimester van 2014 (met een
eerste reeks van 15 bedrijfsbezoeken en
interviews), daarna was er verdere analyse op basis van een tachtigtal bedrijfsbezoeken en interviews en als laatste de
besluitvorming eind 2014 – begin 2015.
De gecontacteerde bedrijven behoren
tot de sectoren landbouw, tuinbouw
(productie), loonwerk en tuinaanleg en
tuinonderhoud. Dit artikel focust op de
laatste sector.

Het kunnen opleiden, coachen en corrigeren van medewerkers, het gepast kunnen communiceren met klanten en de bereidheid voor bijscholing zijn competenties die in de toekomst aan
belang zullen winnen.

Tijdens de tweede fase, werden er 37
interviews afgenomen bij bedrijven
uit tuinaanleg en tuinonderhoud en
bij elk interview werd gefocust op één

van de vier bedrijfsprocessen. Aan de
gesprekspartners werd gevraagd om
aan te geven welke trends invloed zullen
hebben op het bedrijf en vervolgens
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Enkele conclusies voor de toekomst
De interviews hebben ons veel informatie geleverd over de verwachtingen
van de bedrijven in verband met de
competenties van hun werknemers: het
is onmogelijk om alle conclusies hier te
vermelden, maar enkele zaken komen
duidelijk naar voor.
Vooral voor de personen die het operationele management van tuinaanleg en
tuinonderhoud verzorgen, zijn er duidelijke verwachtingen. Competenties die

in de toekomst aan belang zullen winnen
zijn o.a. het kunnen opleiden, coachen
en corrigeren van medewerkers, het gepast kunnen communiceren met klanten
(vooral bij tuinaanleg) en de bereidheid
om zich bij te scholen.
Bij het tuinonderhoud worden o.a. het
toepassen van verschillende bestrijdingstechnieken (om onkruid te voorkomen) en te verwijderen en het onderhoud van machines naar voor geschoven
als taken die nieuwe verwachtingen
zullen stellen.
Bij tuinaanleg zijn er dan weer veranderende competentie-eisen te voorzien
omtrent het uitzetten van verschillende
vormen en niveaus op een terrein en het
aanbrengen van leidingen in de gewenste hellingsgraad voor de nutsvoorzieningen.

Natuurlijk zijn de hierboven vermelde
competenties niet de enige waarvoor er
veranderende eisen of verwachtingen
zijn; het zou ons echter te ver leiden om
hier alles op te sommen. De gegevens
die de studie ons opgeleverd hebben
zullen o.a. gebruikt worden om het
opleidingsaanbod van EDUplus onder
de loep te nemen en bij te sturen waar
nodig. Ook willen we de resultaten van
de studie meenemen bij prospectie en
het competentie-instrument voor tuinaanleg en tuinonderhoud actualiseren
en opnieuw verspreiden bij de bedrijven.
Organisaties en/of bedrijven die geïnteresseerd zijn in deze studie, kunnen
hierover altijd contact opnemen. Zie
hiervoor de website www.eduplus.be l
< EDUplus
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wat de weerslag daarvan zal zijn op de
competenties van hun medewerkers.
De gecontacteerde bedrijven weerspiegelen de diversiteit in de sector: zowel
de grote bedrijven als bedrijven met
een klein aantal werknemers werden
geraadpleegd.

AV

TuinExpo Kortrijk

Sint-Fiacre nam deel aan TuinXpo Kortrijk 2015 met een inspirerende demotuin van
circa 300 m². Deze actie kaderde in de VLAM-promotiecampagne ‘Een tuin is keihard
genieten’.

Deze tuinbeurs voor het grote publiek
liep van vrijdagnamiddag 27 februari
2015 tot 2 maart 2015. TuinXpo Kortrijk is
lokaal de eerste indoor tuinbeurs van het
jaar en speelt gretig in op de steeds evoluerende tuintrends. Naast een compleet
aanbod van alle mogelijke materialen,
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producten, advies en ideeën voor de tuin,
ontdekte de bezoeker ook inspirerende
groenzones en demotuinen zoals de attractieve demotuin van Sint-Fiacre.
De stand was een stedelijke siertuin
waarin de diensten van de groenvoor-
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Sint-Fiacre presenteert inspirerende
demotuin

ziener in de kijker werden geplaatst en
waarbij de campagne ‘Een tuin is keihard
genieten’ als ruggengraat fungeerde.
Er werd bij de inrichting en uitwerking
van de stand uitgegaan van de visie van
‘meerwaarde van groen’ gekoppeld aan
de ‘toegevoegde waarde’ van de vakbekwame tuinaannemer binnen een duurzame groenrealisatie. l
< Jan Vancayzeele
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