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Nieuwe cursus aoc’s voor beter werkplan

Leren werken met gedragscode
Om de Flora- en Faunawet werkbaar te maken, worden gedragscodes
opgesteld. Op papier is alles duidelijk, maar weten de medewerkers buiten
wat wel en niet kan? Vier onderwijsinstellingen ontwikkelden in opdracht van
Stadswerk en VHG cursusmateriaal voor aoc’s om de gedragscode in de
praktijk te brengen. Nu nog voor beroepskrachten, over een jaar volgt het
dagonderwijs.
De Flora-en Faunawet beschermt planten- en diersoorten. Zo mogen beschermde dieren niet opzettelijk worden
verontrust of gedood. Voor terugkerende onderhoudswerkzaamheden
moest in het verleden steeds opnieuw
een ontheffing van de wet worden aangevraagd. Daarnaast rees de vraag wie
verantwoordelijk was in geval van een
overtreding van de wet: opdrachtnemer
of opdrachtgever?
De gedragscode schept duidelijkheid.
Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer hebben de verantwoordelijkheid de
gedragscode zo goed mogelijk toe te
passen. De opdrachtgever door de opdrachtnemer actuele en bruikbare informatie te geven over beschermde soorten
in het gebied, en de laatste door deze gegevens te verwerken in het plan van aanpak dat is gebaseerd op de gedragscode.
Hiermee toont de opdrachtnemer aan
zorgvuldig te handelen. De gedragscode
geeft hem ook een vrijstelling die het
veelvuldig aanvragen van ontheffingen
vervangt. En dat scheelt een hoop administratieve lasten.
De praktische uitwerking van een gedragscode is het plan van aanpak. Maar
hoe stel je dat op als je de gedragscode
niet kent? En hoe kun je van je medewerkers verwachten dat zij zorgvuldig handelen als ze over onvoldoende kennis beschikken?
“De Fauna- en florawet is vrij nieuw. Er
ontbreekt nog een stukje deskundigheid
bij de degenen die er in de praktijk mee
moeten werken”, vertelt Ronny Sprong,
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senior adviseur groenbeheer en natuurwetgeving bij IPC Groene Ruime. “De
gedragscode is een vertaling van de wet
naar de praktijk, op basis hiervan kan
een werkplan worden gemaakt. Maar
dat zal overal weer anders zijn, in Groningen zitten andere soorten dan in
Limburg. Zoiets is maatwerk. Zorgvuldig werken vereist inzicht en deskundigheid. Waarom moet je in bepaalde
periodes bijvoorbeeld maaien met extra
beschermende maatregelen? Dat moet je
uitleggen aan werknemers. Op die manier kweek je een stukje bewustwording
op de werkvloer en dat komt de kwaliteit
en de betrouwbaarheid van de sector ten
goede.”
Hoe en waarom
De Gedragscode Bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen vereist
dus implementatie in de beroepspraktijk. Daarom ontwikkelden een projectgroep met AOC Terra, het Wellantcollege, IPC Groene Ruimte en Helicon lesen examenmateriaal, in opdracht van
Stadswerk Nederland en VHG. Het is
een cursus op drie niveaus: niveau 1 is
voor de medewerker/meewerkend voorman (lbo, mbo niveau 1,2 en 3), niveau 2
voor de opzichter/uitvoerder (mbo niveau 4, hbo) en niveau 3 voor de werkvoorbereider/bedrijfsleider (mbo niveau
4, hbo en hoger).
Voor elk werkniveau is aparte lesstof en
een eigen certificeringtraject ontwikkeld. Per niveau is de gewenste kennis
verdeeld over 4 hoofditems: context

Flora- en Faunawet, kennis van beschermde flora en fauna, zorgvuldig
handelen en communicatie/werkproces.
In de cursus staan het hoe en waarom
centraal.
Focus
Voor de ontwikkeling van niveau 1 en 2
(niveau 3 is bijna klaar) zijn in het noorden, westen en midden van het land
zeven opleidingspilots gehouden waaraan gemeenten en opdrachtnemers deelnamen. Zo kon worden bepaald of het
lesmateriaal aansloot bij de beleving van
de deelnemers, toepasbaar was in hun
situatie en werkbaar in de praktijk.
Eén examenpilot volgde en inmiddels
zijn dertig mensen door Stadswerk Nederland gecertificeerd. Onder wie Bert
Everts, toezichthouder/rayonbeheerder,
bij gemeente De Wolden. De gemeente is
opdrachtgever van zowel de eigen buitendienst als van externe opdrachtnemers. “Het is voor ons belangrijk dat we
de juiste informatie geven aan onze opdrachtnemers. Welke planten en dieren
bevinden zich in onze gemeente en hoe
worden die in de Flora- en Faunawet beschreven? Ik heb vooral geleerd te werken met deze wet. Het inzicht hadden
we al. Maar nu beschrijven we nog
nauwkeuriger wat wel en niet kan in een
gebied, óók om misverstanden te voorkomen. En dat is voor de natuur alleen
maar voordelig.”
Ook Rob van der Werf, mede-eigenaar
van Groenvoorziening A.J. van de Werf
BV, is door de cursus bewuster gewor-

Dagonderwijs
De huidige cursus is ontwikkeld voor
beroepskrachten. Bij Ronny Sprong en
Jessica Schoemaker van het IPC is informatie over de cursus te krijgen, maar de
cursus is te volgen bij alle aoc’s. Deelnemers die het examen met succes afronden ontvangen een certificaat van Stadswerk.
De bedoeling is dat volgend jaar wordt
gestart met de ontwikkeling van het
dagonderwijsmateriaal. “De doorvertaling naar het dagonderwijs heeft aandacht nodig”, aldus Henk Fokken, adviseur bij TerraNext, het cursus en contractonderwijs van AOC Terra. Fokken
maakt deel uit van de werkgroep die de
gedragscode en de cursus gestalte gaf.
“Daar kunnen we pas volgend jaar mee
beginnen, omdat de lessen voor dit jaar
al volgens een bepaald programma
waren ingevuld. Dit is een nieuw element dat net als gewasbescherming een
plaats moet krijgen in het dagonderwijs.
Afgestudeerden krijgen hiermee te
maken. Als de AID controleert, zal de
dienst naar het werkplan vragen waaruit moet blijken dat wordt gehandeld
conform de wet. Dit certificaat ondersteunt het werkplan. Daarom willen
Stadswerk Nederland en de VHG dat
deze materie een plek krijgt binnen het
onderwijs. Het is nu nog vrijblijvend.
Maar het kan niet zo zijn dat afgestudeerden na het behalen van hun diploma meteen een extra cursus moeten
volgen. Als je het onderwijs en bedrijfsleven goed op elkaar wilt laten aansluiten, dan verdient het aanbeveling om
deze lesstof in het onderwijs te integreren.” p
Uitreiking certificaat ‘Gedragscode bestendig beheer’ aan cursist door Ted van Herpen ,
directeur Stadswerk
den. “Natuurlijk was de mentaliteit van
beschermen er al wel, ook bij mijn medewerkers. Maar die zat tussen de oren en
stond niet op papier. Daardoor ontstond
soms onduidelijkheid tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever.
Nu groen en natuur steeds schaarser
worden, is het zaak er zorgvuldig mee
om te gaan. De gedragscode beschermt,
maar regelt ook een stukje aansprakelijkheid. Door deze cursus kan ik de ge-

dragscode toepassen en een gedetailleerd plan van aanpak maken.” Van der
Werf, die het certificaat van niveau 2
heeft behaald, heeft ook zijn medewerkers voor de cursus opgegeven. “We
werkten al diervriendelijk en hielden bij
het maaien bewust rekening met de aanwezigheid en vluchtrichting van het
wild. Maar nu komt het op papier te
staan, waardoor medewerkers er nog
meer op gefocust worden.

Meer informatie over de gedragscode en de toepassing daarvan:
Gedragscode ‘Buiten aan het
werk’ op www.minlnv.nl (zoekterm ‘gedragscode’)
‘Plan van aanpak opdrachtnemers’, brochure VHG en Stadswerk Nederland. Zie www.vhg.org
bij publicaties.
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