Vakmanschap

Punten sparen voor nieuw
ETW-certificaat
Vanaf 1 januari van dit jaar gelden er aanvullende voorwaarden voor boomspecialisten die hun
ETW-certificaat willen vernieuwen. Zij moeten aantoonbaar gaan maken dat zij zich voldoende
bijscholen als het gaat om vakkennis, wet- en regelgeving en veiligheid. Dit kunnen zij doen
door punten te verzamelen bij kennisbijeenkomsten zoals themadagen, cursusactiviteiten en
klimkampioenschappen.

Ruim 800 boomspecialisten in Nederland hebben een ETW-certificaat. Met
dit Europees erkende certificaat kunnen
ze aantonen over de vereiste kennis en
vaardigheden te beschikken om op een
veilige en deskundige manier aan
bomen te werken. Steeds meer
gemeenten en andere overheidsinstellingen stellen het ETW-certificaat verplicht. Om ervoor te zorgen dat het certificaat zijn waarde door de tijd heen
blijft houden, hebben VHG en KPB-ISA
het initiatief genomen om de hercertificering van het ETW-certificaat in een
nieuw jasje te steken. “Tot nu toe is het
ETW-certificaat steeds na drie jaar verlengd wanneer de eigenaar een admi-

erkende ETW- certificaat nu tegen
betaling omgezet kan worden in een
gelijkwaardig, wereldwijd erkend ISAcertificaat. Zonder gedegen hercertificering zal dit op termijn niet meer
mogelijk zijn.”

Pilot punten verzamelen
Begin vorig jaar heeft de EAC (de Europese koepelorganisatie voor boomspecialisten) op verzoek van de VHG Vakgroep Boomspecialisten opdracht
gegeven om in Nederland een pilotproject Hercertificering ETW te starten. Als
dit project slaagt, zal het worden uitgerold over heel Europa. Inmiddels is het
project zo ver dat daadwerkelijk met de
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nistratieve bijdrage betaalt, minimaal
twee jaar relevante werkervaring heeft
en een certificaat levensreddend handelen kan overleggen”, vertelt Marc
Custers, secretaris van de Vakgroep
Boomspecialisten. “Om verschillende
redenen willen we die hercertificering
meer inhoud geven. Zo is regelmatige
bijscholing meer dan ooit noodzakelijk.”
Vakgroepvoorzitter Remco Valk onderschrijft die noodzaak: “De ontwikkelingen in onze branche gaan snel,
bestaande kennis wordt achterhaald en
jaarlijks zijn er op basis van onderzoek
en ervaringen nieuwe inzichten. Een
certificaat anno 2013 heeft dan ook niet
dezelfde waarde als dat van 2002. In de
huidige opleidingen wordt actuele kennis bijgebracht die eerder nog niet
bekend was. Het is dus zaak om bijscholing te borgen. Als dat lukt, blijven
opdrachtgevers ook in de toekomst
veel waarde hechten aan het certificaat.
Een andere reden is het bijhouden van
de veiligheidsaspecten van het vak.
Niet alleen voor de eigen veiligheid en
die van de ander. Ook voor verzekeraars is het een belangrijk punt. De laatste reden is het feit dat het Europees
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aantal te verkrijgen punten. ETW’ers
moeten zo automatisch mogelijk hun
punten bijgeschreven krijgen en inzage
hebben in de behaalde punten. Zover
zijn we nog niet, maar het doel van de
pilot is wel om dit binnen enkele jaren
te bereiken.”

vernieuwde hercertificering kan worden
begonnen. De nieuwe voorwaarden en
werkwijze is deze maand aan de certificaathouders bekend gemaakt. Voor wie
al in het bezit is van een ETW-certificaat, gaat de vernieuwde hercertificering in wanneer een nieuw certificaat
wordt aangevraagd. Wie na verstrekking van zo’n nieuw ETW-certificaat in
aanmerking wil blijven komen voor het
document, moet punten gaan verzamelen. Deze zijn te verdienen door bijeenkomsten bij te wonen en deel te nemen
cursussen en/of klimkampioenschappen. Ook het schrijven van relevante
vakbladartikelen die geplaatst worden,
levert punten op. De activiteiten waarvoor punten te verdienen zijn, worden
continu uitgebreid. Door in te loggen op
de speciaal gebouwde website ‘Mijn
ETW’ kan de aanvrager van het certificaat op elk moment zien hoeveel punten zijn behaald.
Remco Valk over dit spaarsysteem:
“Het streven is om het puntensysteem
zo laagdrempelig mogelijk te maken.
Organisatoren moeten hun bijeenkomsten met een minimale inspanning kunnen aanmelden voor beoordeling op het

Waarde neemt toe
In drie jaar moeten minimaal dertig punten zijn verzameld. Daarbij moeten
minimaal vier punten betrekking hebben op het onderwerp ‘Ziekten en aantastingen’ en minimaal zes punten op
‘Veiligheid bij werken aan bomen’. Wie
na drie jaar voldoende punten heeft
gescoord en twee jaar aantoonbare
werkervaring heeft én het certificaat
levensreddend handelen bezit, krijgt
voor drie jaar een nieuw ETW-certificaat. Vervolgens begint het punten sparen weer opnieuw. Valk is vol vertrouwen over de pilot hercertificering. “Het
verzamelen van voldoende punten is
voor elke ETW’er goed te doen, zolang
hij de ontwikkelingen in het vakgebied
voldoende volgt. Daarmee neemt de
waarde van het ETW-certificaat sterk
toe en kan de ETW’er zich met recht
boomspecialist blijven noemen. Voor
opdrachtgevers betekent het meer
zekerheid dat zij met een ETW’er een
vakman met actuele kennis en vaardigheden in huis halen.” >
Meer informatie over de ETW-hercertificering
is verkrijgbaar bij vakgroepsecretaris Marc
Custers, m.custers@vhg.org.

Vakgroepvoorzitter Remco Valk
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Nieuwe naam voor Vakgroep
De VHG vakgroep voor ondernemers in de bomenbranche
heeft sinds halverwege 2012 een nieuwe naam: VHG Vakgroep
Boomspecialisten. Deze verandering heeft alles te maken met
het streven van de vakgroep om het vak van boomverzorging
meer te profileren als specialisme.
Boomverzorging was traditioneel het
werkveld van bevlogen mensen. Professionals met veel passie voor het vak en minder focus op cijfers en bedrijfsvoering. De
sector is echter in rap tempo aan het veranderen en ontwikkelt zich tot een branche met gedegen vakopleidingen en kwalificaties. Er komen ook steeds meer specialisten bij, waardoor de samenstelling
van de sector verandert: er zijn passieve

en ondernemende zzp’ers. Er zijn boomverzorgers (die vooral ‘bulkwerk’ doen) en
boomspecialisten (die naast uitvoerende
specialistische werkzaamheden als verplanten, groeiplaatsinrichting en bestrijding van ziekten en plagen ook deskundig
advies geven). En dan zijn er ook nog
hybride bedrijven (mengbedrijven waar
boomverzorging een van de diensten is).

Week van de Openbare Ruimte
Een van de gelegenheden bij uitstek waar een boomspecialist
zich kan profileren, is de Week van de Openbare Ruimte. Deze
vindt van 8 tot 12 april aanstaande plaats in en om kasteel De
Vanenburg bij Putten.
Het evenement vormt een bron van kennis
en inspiratie voor bestuurders, beleidsmakers, hoofden uitvoering, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, wetenschappers en andere specialisten die
betrokken zijn bij de inrichting van de
openbare ruimte. Zij kunnen via workshops, lezingen, discussies, projectpresentaties en persoonlijke adviezen kennis
halen, brengen én delen. Op de eerste
dag van deze week staat Groen centraal.

Een aantal boomverzorgende bedrijven
presenteert zich, waaronder de Nationale
Bomenbank, Boomtotaalzorg, BSI
Bomenservice, Pius Floris boomverzorging en BTL Bomendienst.

Gezamenlijke demonstraties
VHG Vakgroep Boomspecialisten speelt
een coördineerde rol om de demonstraties
en lezingen goed op elkaar af te stemmen
zodat bezoekers optimaal worden geïnfor-

Meer ondernemingsruimte
De vakgroep wil er voor al deze ondernemers zijn, klein en groot. Zij wil meer
ondernemingsruimte creëren voor haar
leden, de boomspecialisten. Daarbij ligt de
focus op:
•	het profileren en bewustzijn creëren
van het boomspecialisme onder
opdrachtgevers en partners;
•	het verbeteren van de kwaliteit en kennis in de bomenbranche;
•	het verbinden van de boomspecialisten van de vakgroep;
•	het faciliteren van de bedrijfsvoering
van de leden.
Momenteel werkt het bestuur van de vakgroep aan een communicatieplan om
deze strategie aan de leden én aan de buitenwereld duidelijk te maken.

meerd en geïnspireerd. “Deze prachtige
locatie met grote bomen leent zich er zeer
goed voor om enkele van onze activiteiten
te demonstreren”, vertelt Pieter-Jan de
Winter van de Nationale Bomenbank. “Dat
gaan we als boomspecialisten gezamenlijk
doen. Zo voeren we boomtechnisch
onderzoek uit met meetapparatuur en we
gaan met klimtechniek de bomen in om te
snoeien. Verder laten we zien hoe groeiplaatsverbetering in zijn werk gaat met
behulp van de grondzuigmachine. Het
beluchten en injecteren van de bodem
hoort daar ook bij. Kortom: we gaan er
een interessant evenement van maken.
Voor ons als boomspecialisten is dit een
mooie gelegenheid om het vak te profileren en direct contact te leggen met potentiële opdrachtgevers.”

Kennisnetwerk Boomziekten en -plagen in oprichting
De iepziekte, essensterfte, eikenprocessierups en de
Aziatische boktor: het is slechts een greep uit de ziekten en
plagen die bomen kunnen teisteren. Met grote gevolgen voor
de omgeving, maar ook met aanzienlijke financiële gevolgen
voor de eigenaren en kwekers van bomen.
Het is dan ook belangrijk om ziekten en
plagen tijdig te signaleren, kennis te bundelen en adequaat te reageren op risico’s.
Op dat terrein is er in Nederland nog veel
efficiencywinst te boeken. Vooral wanneer

14

er een goede kennisuitwisseling ontstaat
tussen overheden, kennisinstellingen,
adviseurs, boomkwekers en hoveniers.
Het Kennisnetwerk Boomziekten en -Plagen i.o. moet dat zien te bereiken. Mede

op initiatief van VHG Vakgroep Boomspecialisten zal dit netwerk worden opgericht.
Boomdeskundige Thale Roosien is inmiddels aangesteld als kwartiermaker, met
ondersteuning van Barry de Vries (Alterra)
en Bert Pinxsterhuis (WUR). Het is de
bedoeling dat het Kennisnetwerk bestaande initiatieven met elkaar gaat verbinden
en de opgedane kennis en ervaring bundelt en verspreidt. Ook zal het kennisnetwerk adviseren en zo nodig onderzoeken
raadplegen of laten uitvoeren.

