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Beide groepen medewerkers gaan op Hof
van Arcadia goed met elkaar om. “Laatst
was er een oudervereniging op bezoek en de
leden waren verbaasd over de wijze waarop
de twee groepen met elkaar samenwerken”,
herinnert Marja zich. “Dat zien ze nergens.
Het heeft dan ook iets waardevols. Zet
mensen met een handicap of beperking
samen en ze zien alleen maar lotgenoten.
Wij willen juist beide partijen stimuleren.
Reïntegreerden merken op deze manier wat
hun lot had kunnen zijn. Ze zien dat ze dan
wel misschien in de bijstand zitten, maar
het toch zo slecht nog niet hebben.” Om de
onderlinge omgang goed te houden, is niet
iedereen automatisch welkom in Opende.

Het door de medewerkers zelfgebouwde
gebouw wordt straks gebruikt voor bijeenkomsten, slaapvertrek en sanitaire ruimte
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“Nieuwkomers moeten wat persoonlijkheid
betreft wel in het plaatje passen. Daarom
spreken we altijd een proefperiode af en
kijken of iemand bij onze overige deelnemers past. En ze moeten hier écht willen
werken.” Teije vult aan: “Voor de reïntegreerden geldt dat ze een affiniteit met het
groen moeten hebben. Je moet wel een
beetje een natuurmens zijn om hier aan de
slag te kunnen. Bij sommige mensen staat
de natuur echter ver weg en daarom wordt
er door de gemeentes al een voorselectie
gemaakt.”

Reacties
Marja en Teije zijn gelukkig met het resultaat van de brainstorm van drie jaar geleden. Teije: “Je krijgt er zoveel voor terug.
Waardering, dankbaarheid en het besef dat
je het zelf zo slecht nog niet hebt.” Marja:
“De reacties van de deelnemers zijn ook
heel positief omdat degenen die niet
enthousiast zijn vanzelf afvallen. De deelnemers met een zorgvraag zijn vooral op
zoek naar structuur. Het zijn jonge mensen
en dan valt het nog niet altijd mee om mee

te gaan in een werkdag. Ze moeten leren
dat er leuke en minder leuke kanten aan
werk zitten. Soms zien ze zichzelf lekker
de hele dag in het groen werken en is hout
opstapelen minder populair. Maar dat
hoort er natuurlijk ook bij.”

Nederlands Klimkampioenschap Boomverzorgers 2009

Toekomst in ‘het groen’

Het Nederlandse Klimkampioenschap voor Boomverzorgers (NKB) is bij uitstek een mooie

Tijdens een wandeling over het terrein
van het Hof van Arcadia, staan Steven,
Gerard en Tjerk juist op het punt om
aan de slag te gaan. Ze zijn zeer
tevreden over hun werk en roemen
de goede sfeer. “Het doel is vooral om
weer in het arbeidsproces te komen”,
zegt Gerard. “Ik hoop hiermee een
goede basis te leggen om straks op
een andere manier door te gaan.”
Steven ziet een toekomst voor zichzelf
weggelegd in het groen: “Door middel
van cursussen hoop ik daarin wel
verder te komen ja.” Tjerk is minder
uitgesproken dan zijn twee oudere
collega’s: “Het is nog even afwachten
wat ik verder ga doen, ik wil eerst nog
een beetje ontdekken.”

gelegenheid om het vak van Boomverzorging onder de aandacht te brengen bij het grote
publiek. De VHG Vakgroep boomverzorging steunt daarom de klimkampioenschappen
die worden georganiseerd door de Kring van Praktiserende Boomverzorgers (KPB).

D

it jaar werden de kampioenschappen gehouden in hartje
Breda. Burgemeester Peter van
de Velden van Breda opende op 28 augustus in Park Valkenberg, direct naast het
centraal station, de Nederlandse Klimkampioenschappen voor Boomverzorgers.
Hij ging daarbij in op het belang van
groen voor de stad en de rol van boomverzorgers daarbij. “Vijftien jaar geleden
was het park met veel lage begroeiing
geen prettige leefomgeving. Na een flinke
opknapbeurt is het nu een park waar je
wilt zijn en waar tal van activiteiten plaatsvinden. Boomverzorgers onderhouden het
park en tal van andere locaties in de stad
dragen bij aan het vitaal houden van de
stad”, aldus de burgervader.

Winnaar
Na het startsein voerden de 36 deelnemers
gedurende de twee dagen ieder 5 opdrachten uit. Daarbij ging het om vaardigheden,
zorgvuldigheid en snelheid. De beste vier
gingen door naar de finale van de Masterclimb, waarbij in één opdracht de eerdere
opdrachten werden gecombineerd en waar
de uiteindelijke winnaar uit voortkwam.
Dit jaar was wederom Walter Hak de
beste. Hij won de kampioenschappen
al eerder in 2001, 2004, 2006 en 2007.
De KPB is, bij monde van Willem de
Feijter, tevreden over het verloop van
de kampioenschappen. “Er was veel
enthousiasme en de samenwerking met
een gemeente maakt dat het een grootschalig evenement is waardoor het veel
belangstelling genereert. Deze ingeslagen
weg zullen wij zeker voortzetten.”

Intensief
In Nederland zijn naar schatting 1250 personen die professioneel in meer of mindere
mate in een boom klimmen. Daarvan zijn
slechts 60 tot 70 klimmers die op het
niveau van het NKB klimmen. Voor Peter
Verlaan, een van de deelnemers aan de
kampioenschappen, is de wedstrijd naast
de strijd om de eer een jaarlijkse gelegenheid om vakgenoten te ontmoeten.
Hij is met 49 jaar één van de oudste in het
deelnemersveld. “Het klimmen is intensief
werk en vraagt veel van je lijf waardoor
veel boomverzorgers al vroeg gedwongen
worden om iets anders te zoeken. In de
loop der jaren zijn de klimtechnieken
gelukkig wel verbeterd.”

Innovatie en veiligheid
De Klimkampioenschappen geven de
gelegenheid om innovaties, ervaringen en
kennis over de nieuwste klimtechnieken
en materialen onder boomverzorgers uit
te wisselen. In een van de stands werd de
Power Ascender gedemonstreerd. Met
behulp van een elektromotor brengt het
apparaat een boomverzorger eenvoudig,
zonder dat dit een lichamelijke inspanning
kost, hoog in de boom van waaruit de
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Vaak zijn ze afkomstig uit de metaal- of
houtsector en overbodig geraakt na een
reorganisatie of fusie. Voor hen hebben
we maximaal vijfentwintig plaatsen, voor
de deelnemers met een zorgvraag tien.”

Winnaar Walter Hak in actie
Foto: Rien de Leeuw

boomverzorger weer verder kan klimmen.
Veiligheid staat ook tijdens deze kampioenschappen hoog in het vaandel: Al het
materiaal van de deelnemers werd vooraf
gekeurd. Dat dit niet voor niets was, bleek
uit het feit dat van twee deelnemers het
materiaal afgekeurd werd en zij dus niet
deel konden nemen aan de Klimkampioenschappen.

Deelnemers NKB 2009
Foto: Johan de Bont
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