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1.

Inleiding

In het project Marktverkenning HoveniersAcademie luidt de onderzoeksvraag om in kaart te brengen
welke opleidingsbehoefte1 er in de hovenierssector bestaat, hoe een opleidingsinstituut in grote lijnen
moet worden vormgegeven en hoe een dergelijk opleidingsinstituut gepositioneerd kan worden in de
Groensector.
Dit rapport beschrijft de antwoorden op de onderzoeksvraag en schetst de contouren van de
HoveniersAcademie.
Het project is gerealiseerd in opdracht van de Vakgroep Hoveniers van de VHG en werd mede
mogelijk dankzij een subsidie van Het Productschap voor de Tuinbouw.

Houten / Rottevalle, woensdag 22 oktober 2008

Jeroen Zijlmans
Romkje van der Velde
advies
1 Aanvullend op het reguliere onderwijs in de Groensector.

opleiding
Management
Buorren 63, 9221 TC Rottevalle, postbus 470, 9200 AL Drachten. telefoon 0512 - 342044, www.groenetechnieken.nl

1.2

Inhoud

1.

Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2.

De HoveniersAcademie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3.

Opleidingsfilosofie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4.

Randvoorwaarden voor de HoveniersAcademie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

5.

Implementatie van de HoveniersAcademie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Bijlage 1

Bedrijfsprofielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Bijlage 2

advies Plas & Bossinade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Bijlage 3

Inventarisatie gegevens Groensector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

w w w. gr o e n et e c h n i e k en .n l
Marktverkenning HoveniersAcademie©

3

1.3

Projectopdracht

1

Breng de opleidingsbehoefte van ondernemers in de hoveniersbranche in kaart. Gebruik daarvoor
de beschikbare data uit de door de VHG uitgevoerde Quickscan, de informatie van de evaluatie
van het professionaliseringstraject en beschikbare opleidingsdata van Groene Technieken.
Gebruik daarvoor informatie die representatief is voor de gehele hoveniersbranche. Beantwoord
aan de hand van dit onderzoek de vraag op welke manier een HoveniersAcademie kan aansluiten
bij de marktbehoefte en onderbouw dit antwoord met de onderzoeksresultaten uit onderdeel 1 van
de projectopdracht.
Voor de opleidingsbehoefte zie paragraaf 4.1 bladzijde 19 en bijlage 3 op bladzijde 34

2

Onderzoek, middels een pilot met de doelgroep, de wenselijkheid om gebruik te maken van
bedrijf- en competentieprofielen voor een definiëring van de opleidingsvragen van ondernemers.
Bekijk de bruikbaarheid van de bedrijfsprofielen van de VHG en van Groene Technieken.
Voor de resultaten van de pilot zie bladzijde 5 en bijlage 1, bladzijde 28

3

Schets globaal de contouren van de HoveniersAcademie. Geef tenminste één scenario voor de
organisatievorm en het eigenaarschap en beschrijf een passende organisatiestructuur, de
aansturing, mogelijke strategische partners, het budget, financieringsmogelijkheden, de inhoud
van het opleidingscurriculum, de randvoorwaarden voor fysieke en digitale uitvoering van
opleidingen.
Voor de scenario’s zie paragraaf 4.2 bladzijde 22
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1.4

Procesbeschrijving

Na goedkeuring van het projectplan door beide opdrachtgevers, bekrachtigd met een gefotografeerde
handdruk tussen Peter Loef (VHG) en Joost van Dijk (AGT) in Tuin en Landschap, zijn de
projectopdrachten door Jeroen Zijlmans en Romkje van der Velde uitgewerkt.
De opleidingsbehoefte
Voor het in kaart brengen van de opleidingsbehoefte zijn gegevens verzameld bij de VHG, CBS, AOCraad, Groene Technieken en diverse HBO-opleidingen.

De pilot
De pilot is opgezet met een tweeledig doel: praten met een belangrijke doelgroep voor de
HoveniersAcademie, ondernemers werkzaam in de Groensector, over de opzet van
HoveniersAcademie en toetsing van een instrument voor de inventarisatie van de ontwikkelbehoeftes.
In juni zijn 7 ondernemers en de voorzitter van de vakgroep Hoveniers bereid gevonden om hun kennis
en kunde met ons te delen. Ieder bedrijf- en ondernemersprofiel was in de pilot vertegenwoordigd.
Beide instrumenten, het bedrijf- en ondernemersprofiel, zie bijlage 1, bladzijde 28, zijn getest en
bruikbaar bevonden door de aanwezigen.
Contouren HoveniersAcademie
Over de organisatievorm voor de HoveniersAcademie is een ondernemingsrecht jurist geraadpleegd.
Voor zijn advies zie bijlage 2 bladzijde 30
Met de projectleider van de MelkveeAcademie, de heer R. Nolet zijn in een gesprek de mogelijkheden
voor aansluiting bij het door de MelkveeAcademie reeds opgezette en uitgeteste digitale platvorm
verkend. In de afgelopen twee jaar heeft dit digitale platform zijn bestaansrecht bewezen en beide
partijen kwamen tot de conclusie dat dit voor de HoveniersAcademie goede mogelijkheden biedt om de
site www.HoveniersAcademie.nl op dit platform aan te sluiten.
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1.5

Samenvatting

In deze marktverkenning presenteert de HoveniersAcademie zich als het opleidingsinstituut voor en
door de hoveniersbranche.
De HoveniersAcademie, het opleidingsinstituut voor en door de hoveniersbranche met
opleidingsprogramma’s die een aanvulling en vervolg bieden op de reguliere (vak)opleidingen.
De inhoud van de opleidingsprogramma’s richt zich op het ontwikkelen van houding- en gedragcompetenties die nodig zijn om als MBO-er en/of HBO-er professioneel te functioneren.
Via www.HoveniersAcademie.nl beschikt de Groensector over een digitaal platform met onder andere
een digitale kennisbank, een hyves voor hoveniers, forums waar hoveniers van hoveniers leren door
kennis en ervaringen uit te wisselen, digitale spreekkamers voor coaching en opleidingsadvies en
aanverwante digitale mogelijkheden.
De HoveniersAcademie biedt onder andere:
•
•
•

kennis en vaardigheden voor succesvol ondernemerschap en zakelijke bedrijfsvoering,
de kennis en vaardigheden van het leidinggeven, organiseren en voorbereiden,
de kennis en vaardigheden om van vakman professional te worden.
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2.

De HoveniersAcademie

Dit hoofdstuk beschrijft in een puntsgewijze opsomming de ambities, doelstellingen en activiteiten van
de HoveniersAcademie.

2.1

Ambities

De HoveniersAcademie:
•

is het opleidingsinstituut door en voor de Groensector.

•

verzorgt en beheert een Groensector-brede infrastructuur voor de distributie van kennis en
ervaring.

•

De HoveniersAcademie biedt ondernemers en medewerkers faciliteiten waarmee zij zichzelf,
collega’s en ‘hun’ organisaties verbeteren.

•

www.HoveniersAcademie.nl vormt het digitale platform voor ontwikkelingen binnen de
Groensector.

•

De HoveniersAcademie versterkt de gemeenschappelijkheid in de Groensector.

•

De HoveniersAcademie versterkt het zelfbewustzijn en stimuleert de beroepseer in de
Groensector.

2.2

Doelstellingen

1.

Ondernemers en werknemers in de Groensector stimuleren en activeren om zich verder te
professionaliseren. Door het organiseren en faciliteren van (uitwisseling- en opleiding-)
programma's waarmee mens én bedrijf zich voortdurend blijven ontwikkelen.

2.

Continuïteit realiseren in het professionaliseren. Met een jaarlijks terugkerend
opleidingsprogramma, afgestemd op de actuele ontwikkelingen.

3.

Door constante voeding met relevante vakkennis en ervaring, het dagelijkse gebruik van deze
kennis en ervaring en de brede toegankelijkheid ontwikkelt de digitale kennisbank zich in 3 - 5
jaar tot een voor iedereen toegankelijke kennisinfrastructuur binnen de Groensector.
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4.

De gemeenschappelijkheid in de sector versterken.
Vakgenoten nemen deel in een gemeenschappelijk digitaal platform, treffen collega's, bezoeken
forums, publiceren berichten, communiceren en benutten de mogelijkheden om kennis en
ervaringen uit te wisselen.

5.

Het gemeenschappelijke gebruik van www.HoveniersAcademie.nl en de bundeling van parate
kennis en ervaringen versterken de beleving van de omvang, kwaliteit en verscheidenheid aan
groene mogelijkheden. De positieve positionering stimuleert de ontwikkeling van het
collectieve zelfbewustzijn, trots en beroepseer.

6.

Loopbaan- en ontwikkelingsperspectief bieden.
De ontwikkeling van degelijk opgeleide ondernemers en gemotiveerde leidinggevenden,
stafmedewerkers en uitvoerenden. Hiermee blijven waardevolle krachten behouden voor de
Groensector en wordt de aantrekkelijkheid voor nieuw instromende arbeidskrachten versterkt.
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2.3

Activiteiten

1.

Opleidingsinstituut de HoveniersAcademie

•

Voorziet in het professionaliseren van de Groensector door de uitwisseling van kennis en
ervaringen te faciliteren en opleidingsprogramma’s te ontwikkelen, te adviseren en te
organiseren. Opleidingsprogramma’s die ingedeeld zijn naar 4 soorten functies: Ondernemers,
Leidinggevend kader, Staf en Uitvoerenden zie paragraaf 3.3 bladzijde 14.
De HoveniersAcademie vervult een gidsende rol als studieadviseur. De HoveniersAcademie,
biedt deelnemers mogelijkheden om hun leerbehoefte te inventariseren, adviseert bij het
uitstippelen en organiseren van een passend opleidingsprogramma en voorziet in de begeleiding
en voortgangscoaching van de deelnemers.
De HoveniersAcademie opereert vraag-gestuurd en gebruikt bestaand cursusaanbod, ongeacht
wie of welke organisatie de aanbieder is.
Hoveniers leiden hoveniers op, en daarnaast benutten deelnemers de faciliteiten van de
HoveniersAcademie voor alle mogelijke opleidingsactiviteiten.
Voor alle opleidingsprogramma’s en activiteiten stelt de HoveniersAcademie vooraf criteria
vast en bewaakt en evalueert deze. Criteria zijn:
a.
De opleidingsbehoefte van de vragende partij,
b.
Het curriculum en de inhoud van het opleidingsprogramma,
c.
De organisatorische kwaliteit van het aanbod (is het leren doelmatig georganiseerd),
d.
Behaalde resultaten, tevredenheid deelnemers t.a.v. prijs en prestatie.

•

•
•
•

Uit het inventarisatiegesprek blijkt dat er bij de ondernemer behoefte bestaat om het begroten en
offertes maken te professionaliseren. De ondernemer schrijft zich als deelnemer in voor de
workshop Begroten & Offertes, ontvangt een toegangscode voor www.HoveniersAcademie.nl en
logt in op de site. Een digitale coach verwelkomt de ondernemer en maakt hem wegwijs op de
website en verwijst naar het forum van de workshop Begroten & Offertes.
Hier maakt de ondernemer digitaal kennis met collega-deelnemers, toetst vervolgens zijn leerstijl
en maakt zich de theorie eigen. Hierna neemt hij deel aan de workshopdagen. Deze bestaan
vooral uit praktische vaardigheidsoefeningen.
Terug op het bedrijf verwerken deelnemers de opgedane kennis en vaardigheden en publiceren
hun resultaten op het forum van www.HoveniersAcademie.nl . Middels het aan-vinken van een
keuze bepaalt een deelnemer of hij van andere forumleden feedback op de resultaten wenst, c.q.
zelf feedback wil geven op resultaten van collega’s. Dit kunnen hoveniers zijn die eerder
deelnamen, of ondernemers die op verzoek van de HoveniersAcademie als ervaren mentor
optreden. Hoveniers leren van hoveniers, wisselen ervaringen uit en continueren gezamenlijk het
opleidingsprogramma. Naar gelang deelnemers op het forum meer uitwisselen, ontwikkelt het
leerproces zich interactief. Digitale coaches en ervaren mentoren stimuleren en begeleiden deze
digitale uitwisselingen. De HoveniersAcademie biedt de verdere verdieping van de leerstof met
vervolgactiviteiten zoals nacalculatie, automatisering, gezamenlijk begroten van voorbeeldprojecten, een workshop inventariseren en begroten & offertes van onderhoudsprojecten,
boomverzorging.
w w w. gr o e n et e c h n i e k en .n l
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2.

www.HoveniersAccademie.nl

•

Digitale ontmoetingsplaats. Verzamelpunt voor ontwikkelingsvragen uit de Groensector.
Platform waar deelnemers elkaar digitaal ontmoeten, berichten uitwisselen, informeren,
belangstelling delen, oproepen plaatsen en activiteiten organiseren waarin zij kennis en
ervaringen uitwisselen via digitale forums en bijeenkomsten.
Kennisbank. Digitale encyclopedie van groene (vak)kennis en praktijkervaringen, die op deze
manier centraal gebundeld worden en automatisch breed toegankelijk zal zijn.
Digitale leer- en werkomgeving van de HoveniersAcademie. Iedere deelnemer heeft via de
website toegang tot de theorie, oefeningen, leer-opdrachten en digitale examens. Daarnaast
biedt de website informatie over de opleidingen, de agenda en het rooster van actuele
opleidingsactiviteiten en de digitale administratie.

•
•

De opdracht van de tuinarchitect: bouw een 20 meter lang vlonderterras waarop gedanst kan
worden. Met de planken strak in het gelid, zonder dat er schroefgaten zichtbaar zijn.
Sinds januari 2008 is er een nieuw systeem op de markt, waarin gladgeschuurde hardhouten
planken bijna naadloos vastgeklemd worden in roestvrijstalen klemmen. Dit systeem belooft
een snelle probleemloze montage met visueel bijzonder strakke resultaten.
Voor de Utrechtse hovenier is het de eerste keer dat zijn medewerkers dit klem-systeem
toepassen. De dragende balken zijn bevestigt, de voorman zet lijnen uit waarop de klemmen
keurig strak bevestigt worden. Na een uur zijn er genoeg klemmen aangebracht om de eerste
planken te bevestigen. Vrijwel direct blijkt het strak bevestigen tegen te vallen, alleen de
kaarsrechte vlonderplanken zijn strak te bevestigen en een lichte kromming in het hout blijkt
met de klemmen niet vast te klikken. De vraag is “wat nu?” De hovenier logt in op
www.HoveniersAcademie.nl en plaatst een oproep of er collega’s zijn die ervaring hebben
met dit systeem. Twee uur later krijgt hij antwoord van een collega uit Noord-Holland;
alleen natuurlijk gedroogd hout wat regelmatig “omgelat” is met dit systeem verwerken. De
leverancier biedt uitkomst. Na afloop publiceert de hovenier zijn ervaringen op de website:
mooi systeem, maar de inkoopprijs van het hout en de gehanteerde urennorm naar boven
bijstellen.
Bovenstaande praktijksituatie levert informatie op die, indien deze via de kennisbank op
www.HoveniersAcademie.nl toegankelijk is, door andere hoveniers met tips en ervaringen aangevuld
kan worden.
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3.

Opleidingsfilosofie

Dit hoofdstuk beschrijft de uitwerking van onderwijskundige aspecten van de HoveniersAcademie.
Achtereenvolgens zijn dit de onderwijskundige uitgangspunten en het curriculum met vier
verschillende opleidingsprogramma’s. Hiermee is opleidingskundige opbouw van de
HoveniersAcademie geschetst.

3.1

Uitgangspunten

De HoveniersAcademie baseert haar opleidingsactiviteiten op onderstaande uitgangspunten:
Volwassenen onderwijs, deelnemers worden professioneel en volwassen tegemoet getreden. Opleiders
begeleiden deelnemers vanuit een coachende houding. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het
eigen leren.
Uit het kennisaanbod kiezen zij de opleidingsprogramma’s die passen bij de leerbehoefte van henzelf
en het bedrijf. De HoveniersAcademie vertrouwt op het zelf-sturend vermogen van deelnemers.
Vraag-gestuurd, de HoveniersAcademie stemt het opleidingsaanbod af op de behoeften van
(potentiële) deelnemers en hun bedrijfsorganisaties. Opleidingsprogramma’s, opleiders en leer-coaches
stimuleren de deelnemers om actief deel te nemen, praktijkvoorbeelden in te brengen, hun kennis en
ervaringen te delen en zich daarmee het programma ‘eigen’ te maken.
De Demingcirkel (PDCA) Plannen, Doen, Controleren en Aanpassen. De Demingcirkel, de basis voor
vele managementsystemen, vormt het uitgangspunt voor het leren. Binnen een opleidingsprogramma
formuleren de deelnemers individuele leer- en ontwikkeldoelstellingen, gebaseerd op de persoonlijke
leerbehoefte en de werksituatie (=Plannen). Maken vervolgens werk van deze doelstellingen (Doen,
ervaren), controleren of en zo ja en in welke mate de doelstellingen gerealiseerd zijn . En naar
aanleiding van de ervaringen de werkwijze, indien nodig, aanpassen.
Opleidingsprogramma’s sluiten aan bij de verschillende leerstijlen van de deelnemers, theorie wordt
afgewisseld met praktijkvoorbeelden, zowel het denken als het doen wordt gestimuleerd en geactiveerd
zie ook Kolb bladzijde 13.
Competentiegestuurd leren. Een competentie beschrijft naast de kennis en vaardigheden ook de wijze
(houding en gedrag) waarop een deelnemer deze kennis en vaardigheden effectief inzet. Waarmee de
bekwaamheid om deze kennis en vaardigheden in te zetten meetbaar is en duidelijk wordt welke fase
van het leerproces (Deming: Plannen, Doen, Controleren en Aanpassen) nog doorlopen dient te
worden. Voor ondernemers zijn de competenties voorlopig uitgewerkt in 4 bedrijfsprofielen zie bijlage
1, bladzijde 28.
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Actuele technieken worden ingezet om het ervaringsgericht leren te faciliteren. De digitale
leeromgeving op www.HoveniersAcademie.nl maakt het mogelijk om de theorie via e-learning eigen
te maken en kennis en ervaringen te delen met andere deelnemers te delen (hoveniers leren hoveniers).
Digitale coaches begeleiden de deelnemers, theorie wordt digitaal geëxamineerd, en met het behalen
van een theoriecertificaat krijgt een deelnemer toegang tot de praktische vaardigheidstrainingen, en
workshops.
Naast Internet en de hiermee samenhangende middelen en mogelijkheden benut de
HoveniersAcademie zoveel mogelijk reeds bestaande leermiddelen, technieken en faciliteiten. Voor
zover deze voldoen aan nader uit te werken kwaliteitscriteria.
De theorie van de opleidingsprogramma’s bevindt zich op de website www.HoveniersAcademie.nl.
Via E-leren maken de deelnemers zich per onderwerp deze theorie eigen. Hun kennis wordt getoetst
met een digitaal examen. Met het bewijs dat zij het examen hebben gehaald krijgen zij toegang tot de
cursussen, workshops en vaardigheidstrainingen.
Binnen de HoveniersAcademie komen specifieke voorzieningen zodat deelnemers ongeacht hun
voorkeur-leerstijl kennis en vaardigheden kunnen verwerven en de bijbehorende professionele
werkhouding ontwikkelen.

Leerstijlen
Op de website www.HoveniersAcademie.nl bevindt zich een digitale toets waarmee iedere deelnemer
de persoonlijke voorkeur voor een leerstijl vast kan stellen. Voor aanvang van een
opleidingsprogramma ontvangen de deelnemers een uitnodiging om deze leerstijlen-test te doen. Zodat
zijzelf en de opleiders rekening kunnen houden met de voorkeurstijlen van individuele deelnemers.
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3.2

Het ontwikkelingsmodel van Kolb

De psycholoog David Kolb wordt algemeen beschouwd als de grondlegger van het ervaringsgericht
leren. Hij onderzocht de verschillende manieren waarop mensen leren. In het leerproces onderscheidde
hij 4 fasen en stelde vast dat mensen een voorkeurstijl ontwikkelen. Mensen beginnen hun leerproces
bij voorkeur met deze voorkeurstijl en besteden de meeste tijd aan deze leerstijl. Ook stelde hij vast dat
het belangrijk is om alle fasen van het leerproces te doorlopen, omdat iedere fase essentieel is voor
effectief leren. Kolb pleit er voor om extra aandacht te besteden aan de leeractiviteiten waarin iemand
zich minder goed thuis voelt.
Het model van Kolb onderscheid vier fasen in het leerproces:
1.
2.
3.
4.

Concreet ervaren ('beleven / voelen')
Waarnemen en overdenken ('kijken / reflecteren')
Analyseren en abstract denken ('denken')
Actief experimenteren ('doen')

het leerproces in 4 fasen

Ongeacht in welke fase iemand begint, voor effectief leren dienen alle fasen doorlopen te worden. Na
het ‘doorlopen’ van alle fasen kan een persoon zelfstandig ‘bewust bekwaam’ handelen (competent).
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3.3

Onderwijskundige aanpak

Vanuit de ambitie om de Groensector over de volle breedte te bedienen zijn de onderwijsprogramma’s
ingedeeld naar 4 typen functies: ondernemers, leidinggevend kader, staf en uitvoerenden. Ieder type
functie heeft specifiek eigen leervragen. Voor zzp’ers, die zelfstandig hovenier worden om met veel
liefde voor het vak in hun levensonderhoud te voorzien ligt de leerbehoefte anders dan voor
ondernemers met 20 personeelsleden.

Opleidingsprogramma’s per type bedrijf

Voor ondernemers zijn de leervragen en opleidingsprogramma’s afgestemd op vier bedrijfsprofielen
zie bijlage 1, bladzijde 28. Inhoudelijk zijn de leervragen en opleidingsprogramma’s ingedeeld naar
competenties. In iedere competentie worden kennis en vaardigheden gecombineerd met de
bijbehorende professionele houding. Er worden opleidingsprogramma’s aangeboden waarmee iedere
deelnemer zijn/haar eigen leertraject kan uitstippelen, passend bij de ontwikkeling van de persoon en
de fase van ontwikkeling van het bedrijf.
Om de leervragen te inventariseren wordt een soort scan ontwikkeld waarmee deelnemers zelf hun
leerbehoefte in kaart brengen. In de pilot is deze scan getoetst en geëvalueerd met ondernemers van
wie de bedrijven overeenkomen met de vier bedrijfsprofielen.
De vraag ontstond in hoeverre je ondernemerschap kunt leren. Het bedrijfskundige en bedrijfsmatige
deel van het ondernemerschap valt aan te leren, wordt geconstateerd. Eigenschappen als bijvoorbeeld
risico’s durven nemen zijn (vrijwel) niet aan te leren.
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De HoveniersAcademie wil de mogelijkheden voor e-learning benutten. Dit biedt mogelijkheden voor
bijvoorbeeld zelfstudie op tijdstippen waarop het de studenten past, een digitale studiecoach die de weg
kan wijzen of leerproblemen helpt op te lossen. Contacten onderhouden met andere deelnemers en
opleiders is hiermee een kwestie van een email sturen of op een forum chatten.
Persoonlijke contacten met een docent/studiecoach horen echter ook bij de leertrajecten van de
HoveniersAcademie. Bij een ontwikkeling naar succesvol ondernemerschap en een succesvol bedrijf
hoort ook de reflectie op het eigen functioneren, het in beeld krijgen van eigen sterktes en zwaktes,
zowel van de ondernemer, als ook van het bedrijf.

Na 13 jaar voor dezelfde baas gewerkt te hebben start Niels in het eerste kwartaal 2009 zijn
hoveniersbedrijf. Gedurende de eerste maand na inschrijving bij het Productschap Tuinbouw
wordt Niels bezocht door een consulent namens de HoveniersAcademie. Tijdens dit in-take
gesprek meldt Niels zich aan op het forum “nieuwe professionals”van
www.HoveniersAcademie.nl Op het forum maakt Niels kennis met het bedrijfsprofiel wat
aansluit bij zijn ambities. Samen met de consulent vult Niels de voor zijn situatie geldende
waarden in, doorloopt een keuzemenu en ontstaat een op zijn bedrijf toegespitst conceptondernemingsplan. Vervolgens maakt de consulent Niels wegwijs op de site en bespreekt het
mentoraanbod. Een jaar begeleiding door een senior-ondernemer bij het realiseren van het
ondernemersplan. Daarnaast volgt de groep bedrijven van het forum “nieuwe professionals”
een op hun situatie afgestemd opleidingsprogramma. Met speciale aandacht voor het
uitwerken van de concept ondernemingsplannen en de problematiek van jonge bedrijven.

Startende ondernemers worden bij hun entree op de markt ontvangen door de HoveniersAcademie.
Hen wordt een begeleid ontwikkelingstraject aangeboden zodat zij niet ieder wiel opnieuw uit hoeven
te vinden. Persoonlijk en op de bedrijfssituatie afgestemd ervaringsleren neemt de plaats in van het
traditionele ‘vallen en opstaan.’ De gebruikelijke ‘schade en schande’ voor mens en omgeving wordt
ingeperkt.
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Leidinggevend kader

Leiding geven op drie hiërarchische niveau’s

Voor de leidinggevenden zijn de leervragen en opleidingsprogramma’s afgestemd op drie functies.
Uiteraard wordt ook hier rekening gehouden met de grootte van het bedrijf. Inhoudelijk zijn de
leervragen en opleidingsprogramma’s ingedeeld naar competenties. Waarbij rekening gehouden is dat
in ieder niveau een ‘eigen’ complexiteit besloten ligt. Daarom zijn voor ieder niveau specifieke
competenties genoemd. In iedere competentie zijn kennis en vaardigheden gecombineerd met de
bijbehorende professionele houding. Met de opleidingsprogramma’s stippelt iedere deelnemer zijn/haar
eigen leertraject uit. Een traject passend bij de ontwikkeling van de persoon en de fase van
ontwikkeling van het bedrijf. Een (digitale) coach begeleidt de deelnemer gedurende het
opleidingstraject.
Op www.HoveniersAcademie.nl treffen de deelnemers collega’s met wie zij hun ervaringen delen.
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Staf

Een meewerkend vennoot en/of partner neemt een aparte positie in binnen de organisatie. Als vennoot
is een partner mede-ondernemer, daarnaast kan zij/hij deel uitmaken van de directie van het bedrijf. Of
zoals in dit schema bij de staf ingedeeld worden. Bijvoorbeeld omdat bijna alle verantwoordelijkheden
en taken van een ‘partner in bedrijf’ faciliterend zijn. Binnen een woon- werkhuishouding functioneert
de meewerkende partner vaak als ‘mogelijkmaker’ een organisator die voorwaarden creëert om (met
hart en ziel) te kunnen ondernemen.
De hiërarchische positie is voor het opleidingsprogramma van ondergeschikt belang. De nadruk ligt op
de competenties, met bijzondere aandacht voor de houding (stress, ruimte voor de eigen agenda).
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Uitvoerenden
De leerbehoeften van deze grote groep potentiële deelnemers lopen sterk uiteen. Leerbehoeften en
competenties zijn onder andere afhankelijk van de laatst genoten opleiding, ervaringen, persoonlijke
ambities en de werkkring. Een deel betreft competenties in het gebied van het verder
professionaliseren, zoals communiceren, klantgericht, discipline en (uiteraard) zelfontwikkeling.
Terwijl een ander deel van de competenties juist vaktechnische kennis en vaardigheden betreft. Zoals
plantenkennis, toegepaste beplantingsleer en snoeien, haagknippen etcetera.

Vakinhoudelijke opleidingsprogramma’s
Het voornemen is om op termijn voor deze relatief grote groep potentiële deelnemers een aantal
vakinhoudelijke opleidingsprogramma’s te ontwikkelen. Bijvoorbeeld:
•
‘Onderhoud particuliere tuinen’,
•
‘Tuinonderhoud bij bedrijven en instellingen’,
•
‘Techniek van de aanleg’,
•
‘Sortimentskennis en toegepaste beplantingsleer’.
De nadruk van deze vakinhoudelijke opleidingsprogramma’s ligt vooral op het intensief trainen van
praktische vaardigheden. Met bijzonder aandacht voor het ontwikkelen van een gedegen routine. En
vormt onder andere een aanvulling op de programma’s van het reguliere (vak)onderwijs. Waarmee
leerbedrijven en deelnemers extra mogelijkheden bieden om deze vaardigheden buiten de eigen
werksituatie te trainen. Dit trainen geschiedt in de vorm van ervaringsleren tijdens praktische
workshops. Zie onderstaand voorbeeld.
André en Gerard zijn gevestigde ondernemers en verzorgen samen de vaardigheidstraining
Haagknippen. Ieder is directeur-eigenaar van een hoveniersbedrijf met tenminste 50% omzet
uit onderhoud particuliere tuinen. Gedurende vier dagen trainen en begeleiden zij 10
deelnemers. Op het programma staan vooral Taxus, Buxus en Beukenhagen. Beschikbaar
gesteld door een hoveniersbedrijf van H. Een bedrijf wat veel van dergelijke hagen
onderhoudt. Naast het trainen van de knipvaardigheid besteden de opleiders aandacht aan de
organisatie op de werkplek, taakverdeling, efficiency en veiligheid. Bij aankomst in een tuin
schat iedere deelnemer in hoeveel tijd deze nodig denkt te hebben voor de verschillende
onderdelen. Na afloop vergelijken zij de geschatte uren met de werkelijk bestede uren. Tijdens
het knippen besteden de opleiders speciaal aandacht aan het werktempo. De gewenste
resultaten dienen in een vlot tempo strak uitgevoerd te worden.
In iedere tuin is een andere deelnemer verantwoordelijk voor het contact met de opdrachtgever.
Zodat alle deelnemers meermalen oefent in het bespreken en opleveren van de werkzaamheden
met klanten en feedback ontvangt op de sociaal-communicatieve vaardigheden.
De vaardigheidstraining ‘Haagknippen’ maakt deel uit van het opleidingsprogramma ‘Onderhoud
Particuliere Tuinen’. Dit opleidingsprogramma omvat alle basale praktische vaardigheden zoals die
in particuliere tuinen voorkomen en zijn qua opzet en aanpak vergelijkbaar met ‘Haagknippen’.
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4.

Randvoorwaarden voor de HoveniersAcademie

In dit hoofdstuk komen de randvoorwaarden aan bod; de leerbehoefte, twee scenario’s voor de
rechtsvorm, het organisatiemodel en de operationele uitvoering.

4.1

Opleidingsbehoefte in de Groensector

Dit is de uitwerking van het eerste deel van de projectopdracht: “breng de opleidingsbehoefte in
kaart.” Het beschrijft de afwegingen die gemaakt zijn op basis van de geïnventariseerde gegevens.
Deze gegevens zijn afkomstig uit diverse bronnen. In bijlage 3, bladzijde 34 staan per bron, de cijfers
in tabellen gerangschikt.
Uitgangspunten:
1.
Met haar opleidingsprogramma’s richt de HoveniersAcademie zich op de na- en bijscholing van
ondernemers, leidinggevenden, stafmedewerkers en uitvoerenden vanaf niveau 3 MBO tot en
met HBO+. Circa 20.650 personen.
2.
De opleidingsprogramma’s van de HoveniersAcademie bieden een (aanvullend) vervolg op de
reguliere beroepsopleidingen zoals deze door de AOC’s en HBO-instellingen verzorgd worden.
3.
Het is geenszins de bedoeling om met bestaande onderwijsinstellingen te concurreren.
Integendeel zelfs, waar dit functioneel wenselijk is wordt actief samengewerkt met het reguliere
(vak)onderwijs.

Raming opleidingsbehoefte Ondernemers, Leidinggevende- en Staf-medewerkers
Als eerste is gekeken naar de omvang van de branche en zijn per type functie (= opleidingsprogramma)
totaal-aantallen becijferd. Ingedeeld naar de 4 opleidingsprogramma’s
zijn dit:
Ondernemers
3.220
Leidinggevend en Staf
4.550
Uitvoerenden
24.000
----------Totaal circa
31.770 Personen.
Waarvan 7.770 personen werkzaam zijn als Ondernemer, Leidinggevende en Stafmedewerkers
(O+L+S) en tenminste een opleiding op MBO niveau 3 - 4 volgden. Deze 7.770 personen vormen een
primaire doelgroep. Dit zijn de vakgenoten die de infrastructuur van de HoveniersAcademie benutten
om kennis en ervaringen uit te wisselen. 7.770 personen, van wie tenminste 60%, dit zijn circa 4.700
personen, deelnemen aan activiteiten van de HoveniersAcademie. Deelnemers die zo hun persoonlijke
ontwikkeling professioneel aanpakken en tegelijkertijd actief bijdragen aan de ontwikkeling van het
vak, de collega’s en de sector.
Dit percentage van 60% betreft een raming die gebaseerd is op a. de leerbehoefte van het aantal
doorstromers (40 & 51%) in het reguliere onderwijs en b. het aantal werkzame personen tussen de 23
en 65 jaar (87%). Waarvan 56% met een MBO-opleiding, niveau 3 en 4, plus het aantal van 5% met
een HBO opleiding.
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Afgaand op de deelnemersaantallen van informatieve bijeenkomsten, symposia, groendagen,
opleidingen en workshops plus de ervaringen als mede-organisator van dergelijke evenementen kan
gesteld worden dat 15 - 25% van deze 4.700 ondernemers, leidinggevenden en stafmedewerkers als
potentieel deelnemer beschouwd kan worden voor de diverse na- en bijscholingsactiviteiten van de
HoveniersAcademie. In aantallen een potentieel van 700 - 1.200 deelnemers (O+L+S) per jaar.
De HoveniersAcademie streeft er naar om binnen 5 jaar dit potentieel te realiseren. Alleen al door een
aantal activiteiten van de VHG en Groene Technieken samen te voegen, inhoudelijk en organisatorisch
te bewerken en deze als versterkt opleidingsprogramma, gezamenlijk in de markt te positioneren, is het
reëel mogelijk om binnen twee jaar 400 deelnemers structureel te activeren meer werk te maken van
het professionaliseren.

Raming opleidingsbehoefte Uitvoerenden
Dit betreft circa 24.000 uitvoerende medewerkers, van wie 87% (circa 20.880 personen) in de leeftijd
van 23 - 65 jaar. Van deze 20.880 medewerkers volgde 56% (circa 11.693 personen) een MBOopleiding niveau 3 -4 en 5% een HBO-opleiding (circa 1.040 personen). Of al deze HBO’ers
daadwerkelijk uitvoerende werkzaamheden verrichten blijft een vraag. Een gedeelte kiest nadrukkelijk
voor praktisch uitvoerend werk.
Voor de raming van hun leerbehoefte hanteren we drie uitgangspunten:
a.
het aantal doorstromers (40 & 51%) in het reguliere onderwijs,
b.
de veelgehoorde ontevredenheid van zowel ondernemers als werknemers over de kwaliteit van
het reguliere onderwijs,
c.
de ervaring dat in de praktijk bijna altijd meer arbeidsuren nodig blijken te zijn om een project
te realiseren. Wat bij circa tweederde van de projecten herleidbaar is tot fouten die op het
project zelf gemaakt worden. Fouten of onvolkomenheden die een gevolg zijn van een tekort
aan kennis en ervaring. Bijvoorbeeld bij het verwerken van ‘nieuwe’ materialen of toepassen
van nieuwe technieken.
Gebaseerd op deze drie uitgangspunten zijn 10.440 uitvoerende medewerkers (= 50%) als potentieel
deelnemer voor de digitale activiteiten van de HoveniersAcademie. Zij gebruiken onder andere de
kennisbank en het uitwisselingsplatform.
Met een nader uit te werken slimme strategie, waarbij we bestaande voorzieningen en mogelijkheden
effectiever benutten en als praktische vaardigheidstrainingen onderbrengen in opleidingsprogramma’s
naar het voorbeeld van de vaardigheidstraining “haagknippen”, neemt 15 - 20% van het potentiële
deelnemeraantal; circa 1.500 - 2.100 uitvoerende medewerkers jaarlijks deel aan na- en
bijscholingsactiviteiten van de HoveniersAcademie.
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Deelnemers aan opleidingsactiviteiten ten behoeve van de functietypen:
Ondernemers, Leidinggevende- en Staf-medewerkers
Uitvoerenden
Totaal deelnemers jaarlijkse opleidingsactiviteiten

700 - 1.200
deelnemers
1.500 - 2.100
deelnemers
---------------------------------------2.200 - 3.300
deelnemers.

Deelnemers www.HoveniersAcademie.nl
Ondernemers, Leidinggevende- en Staf-medewerkers
Uitvoerenden
Totaal deelnemers

4.700
deelnemers
10.440
deelnemers
-------------------------------15.140
deelnemers.

Bovenstaande aantallen vormen de streefcijfers voor het aantal deelnemers van de HoveniersAcademie.
De HoveniersAcademie stelt zich ten doel om binnen vijf jaar deze aantallen 700 - 1.200 en 4.700
deelnemers (Ondernemers, Leidinggevende- en Staf-medewerkers) te realiseren.
De aantallen deelnemers werkzaam als Uitvoerenden 1.500 - 2.100 en 10.440 dienen in de periode 3 - 8
jaar gerealiseerd te worden.
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4.2

De organisatie van de HoveniersAcademie

Rechtsvorm
Hiervoor hebben we ons laten informeren door de heer R. Nolet, manager www.melkveeacademie.nl,
en Mr. J.L. de Hoop van Plas & Bossinade zie bijlage 2, bladzijde 30.
De Melkveeacademie bestaat inmiddels drie jaar en is een initiatief van LTO Nederland en de Animal
Science Group van de Universiteit Wageningen. De Melkvee Academie ondersteunt individuele
melkveehouders bij hun ondernemerschap, innovatie en zoektocht naar kennis om bij te blijven. Voor
en door veehouders vormt de basis, met een professionele uitwerking van ‘boeren leren van boeren' en
melkveehouders als kennismakelaars in het veld. Vanuit eigen behoeften en vragen kunnen de
ondernemers op een interactieve manier kennis uitwisselen op bijeenkomsten en activiteiten. De
Melkvee Academie heeft daardoor een goed beeld van wat er speelt in de sector en bij de individuele
ondernemer.
De Melkveeacademie is begonnen als een samenwerkingsproject en heeft tot heden (nog) geen aparte
rechtsvorm. Gesprekken over een mogelijke rechtsvorm zijn dit jaar gestart. De uitkomst is vooralsnog
ongewis en lopen min of meer parallel met de herfinanciering van de activiteiten.
Mr. J.L. de Hoop beschrijft in zijn brief twee rechtsvormen, de BV en een stichting. Ook de
projectvorm komt aan de orde. Uiteindelijk genieten twee scenario’s een voorkeur:
•
Stichting De HoveniersAcademie.
•
De HoveniersAcademie BV.

Stichting De HoveniersAcademie
De Stichting HA is eigenaar en beheert de activiteiten van de HoveniersAcademie. De Stichting HA
bestaat uit een bestuur, een raad van advies en een uitvoerende organisatie (de medewerkers).
Het bestuur bestuurt de HoveniersAcademie, beslist over de strategie en koers van de
HoveniersAcademie en is eindverantwoordelijk voor de organisatie en de operationele activiteiten. Dit
bestuur bestaat uit een beperkt aantal (3 - 4) personen. Waarvan tenminste een bestuurslid bekend is
met de Groensector, een bestuurder verstand van opleiden heeft en een bestuurder breed
maatschappelijk georiënteerd is. Meer bestuursleden zijn denkbaar, indien zij een duidelijke
meerwaarde hebben voor de HoveniersAcademie.
De Raad van Advies adviseert het bestuur inzake strategische besluiten en behartigt de belangen van
de Groensector. Vanzelfsprekend is de VHG, als belangenbehartiger namens de aangesloten leden, in
deze Raad van Advies vertegenwoordigt en heeft de VHG een zwaarwegende inbreng. Het aantal leden
van de Raad van Advies dient, in overleg met de VHG, nader vast gesteld te worden. Het is denkbaar
dat ook vertegenwoordigers van andere belangengroepen uitgenodigd worden om zitting nemen in de
Raad van Advies. Zoals bijvoorbeeld, het Productschap, vereniging Stadswerk, het reguliere
(vak)onderwijs, Ministerie van Landbouw en andere organisaties die affiniteit met de Groensector, de
HoveniersAcademie en het onderwijs hebben.
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De uitvoerende organisatie van de HoveniersAcademie bestaat uit een kleine groep medewerkers. Zij
vormen de vaste kern die de HoveniersAcademie daadwerkelijk starten, in de markt positioneren en de
activiteiten organiseren. In eerste instantie als project waarin VHG en Groene Technieken BV samen
optrekken. Met als beoogd projectleider Joost van Dijk. Gedurende de projectfase leidt hij het nader
uitwerken van het bedrijfsplan en organiseert het opstarten van de activiteiten, bijgestaan door een of
twee coördinatoren. Zij worden eveneens op projectbasis part-time ingehuurd. De bemensing van de
uiteindelijke organisatie na de projectfase is mede afhankelijk van de verdere uitwerking van de
plannen en de voortgang van het project. Het is niet vanzelfsprekend dat projectleider en coördinatoren
automatisch doorstromen naar een directeursfunctie en/of een functie als opleidingsmanager c.q.
website-manager. Zie verder bladzijde 26.

De HoveniersAcademie BV
In een BV als rechtsvorm worden aandeelhouders van de besloten vennootschap eigenaar van de
HoveniersAcademie en haar activiteiten. De BV kent aandeelhouders; ondernemers die hun vermogen
(kapitaal) investeren om daarmee meerwaarde c.q. winst te genereren. De aandeelhouders kunnen
natuurlijke en/of rechtspersonen zijn. Deze aandeelhouders besturen de vennootschap, zij beslissen
over de strategie en koers van de organisatie en haar activiteiten en zijn (financieel) verantwoordelijk.
Als bedenker en initiatiefnemer van de HoveniersAcademie is Groene Technieken BV zeker
aandeelhouder. Wie de andere investeerders c.q. aandeelhouders worden is (nog) niet bekend.
Gedurende de start-fase is het praktisch om met een beperkt aantal investeerders zaken te doen. Na
verloop van tijd kunnen de aandelen, en daarmee het eigendom, overgedragen worden aan meer
aandeelhouders. Denkbaar is dat ook afnemers, bijvoorbeeld vaste klanten aandelen verkrijgen.
Als onafhankelijke belangenvereniging is de VHG op heel veel fronten actief en vertegenwoordigt de
VHG haar leden, als vereniging zonder commerciële doelstellingen, in diverse gremia binnen en buiten
de Groensector. De aangesloten leden hebben uiteraard belang bij de HoveniersAcademie als
opleidingsinstituut voor ondernemers, leidinggevenden, stafmedewerkers en uitvoerenden. De VHG
vormt een verbindende schakel met een van de belangrijkste doelgroepen voor de HoveniersAcademie.
Daarom is de VHG dan ook dé strategische partner voor de HoveniersAcademie en dient de VHG
zonder meer structureel betrokken te blijven bij de HoveniersAcademie.
Indien de VHG aandeelhouder en mede-eigenaar wenst te worden van de HoveniersAcademie BV
dient zij te overwegen hoe dit aandeelhouderschap zich verhoudt met:
•
de verenigingsstructuur,
•
haar primaire doel; het behartigen van de belangen namens de leden van een branchevereniging,
•
en de onafhankelijkheid van de VHG.
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Dit vraagt van de VHG aan te geven hoe de VHG als aandeelhouder de risicodragende medeverantwoordelijkheid invult. Zonder hierbij in conflict te raken met de belangenbehartiging van de
aangesloten leden. Immers het uitgangspunt is dat de VHG in alle denkbare opzichten frank en vrij de
belangen van de aangesloten leden moet kunnen vertegenwoordigen. Hoe gaat het bijvoorbeeld
wanneer er een escalerend betalingsgeschil ontstaat tussen een VHG-lid en de HoveniersAcademie en
partijen in een rechtbank tegenover elkaar staan?
Andersom is het voor een onderneming moeilijk, zo niet onmogelijk om slagvaardig te opereren in een
dynamische markt en tegelijkertijd dienstbaar te zijn aan een democratische verenigingstructuur.
Derhalve lijkt het niet wenselijk dat de VHG een financieel belang verwerft in de HoveniersAcademie
BV.
Ook binnen een BV is het mogelijk om een Raad van Advies in te stellen waarin de VHG, als
belangenbehartiger namens aangesloten leden, vertegenwoordigt is en een zwaarwegende inbreng
heeft. Het aantal leden van de Raad van Advies dient, in overleg met de VHG, nader vast gesteld te
worden. Net als bij een stichting is het denkbaar dat ook vertegenwoordigers van andere
belangengroepen uitgenodigd worden om zitting nemen in de Raad van Advies.
Voor de uitvoerende organisatie en de activiteiten zijn de verschillen tussen een stichting en een BV
niet wezenlijk verschillend. Belastingtechnisch bestaan er wel verschillen tussen een stichting en een
BV. Zo mag een stichting bijvoorbeeld geen winstuitkeringen verrichten, tenzij het om een uitkering
aan een ideëel doel betreft.

Draagvlak in de markt
Voor het draagvlak in de markt en de acceptatie bij mogelijke samenwerkingspartners hebben een
stichting of een BV een verschillende uitwerking. Waarbij een BV per definitie met commerciële
doelstellingen geassocieerd wordt, de prijsstelling doorgaans hoger ligt en de betrokkenheid en
bereidheid om te participeren in bijvoorbeeld de kennisbank automatisch gerelateerd wordt aan
financieel gewin.
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Voorkeur
Stichting HoveniersAcademie lijkt vooralsnog de beste mogelijkheden te bieden. Met als belangrijkste
voordelen:
•
Een sectorbrede toegankelijkheid realiseerbaar met een onafhankelijke organisatie.
•
Het eigendom is wettelijk geborgd en staat niet ter discussie.
•
De continuïteit te waarborgen. De Stichting HA en haar activiteiten zijn niet afhankelijk van
ontwikkelingen binnen de VHG, Groene Technieken en eventueel andere
samenwerkingspartners.
•
De Stichting HA is afhankelijk van de marktgerichtheid (aantrekkelijkheid) van haar producten
en diensten.
•
De doelstellingen van de Stichting HoveniersAcademie benadrukken met een ‘eigen’ identiteit,
zonder commercieel winstoogmerk. Waarin transparantie en openheid van zaken belangrijke
waarden vormen.
•
Financiering van een sectorbreed toegankelijke stichting en haar activiteiten met subsidies en
andere middelen stuit op minder weerstand bij verstrekkende partijen.
•
Het belastingregime van een stichting en de onmogelijkheid om winstuitkeringen te doen,
maakt het eenvoudig de financiële administratie volstrekt transparant te houden en openbaar te
verantwoorden. Verdiensten zijn volledig aan te wenden voor het verder ontwikkelen van de
HoveniersAcademie.
•
Een stichting maakt het mogelijk om de samenwerking tussen Groene Technieken BV en de
VHG relatief eenvoudig te formaliseren, zonder dat de verschillen tussen vereniging en bedrijf
een rol spelen.
•
In een Raad van Advies zijn de belangen van VHG-leden zo te waarborgen dat er voldoende
invloed is op de strategie van de HoveniersAcademie en er tegelijkertijd voldoende afstand is
en blijft van de operationele organisatie.
•
De Stichting HoveniersAcademie kan onafhankelijk opereren, in het bijzonder in het aangaan
van samenwerkingsverbanden met andere partijen. Te denken valt aan de verbindingen met het
reguliere (vak)onderwijs, media, overheden en bijvoorbeeld concurrenten van Groene
Technieken BV.
Conform het advies van mr. J.L. de Hoop verdient de stichtingsvorm nadere uitwerking.
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Operationeel
De uitvoerende organisatie van de HoveniersAcademie bestaat uit een kleine groep uitvoerende
personen. Zij vormen de vaste kern van de HoveniersAcademie. Gezamenlijk positioneren zij de
HoveniersAcademie in de markt, betrekken deelnemers en externe partijen bij de HoveniersAcademie
en stimuleren, ontwikkelen en organiseren de (eerste) activiteiten. Deze vaste kern bestaat aanvankelijk
uit 3 en groeit, afhankelijk van de aard en omvang van de activiteiten, uit tot maximaal 7 personen.
Voor de uiteindelijke organisatie worden onderstaande functies voorzien:
•
Directeur.
Eindverantwoordelijk voor de organisatie en vertegenwoordigt de HoveniersAcademie.
•
Coördinator opleidingen.
Organiseert de opleidingsactiviteiten.
•
Coördinator www.HoveniersAcademie.nl
Organiseert het digitale platform.
•
Beleidsmedewerker.
Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van activiteiten en opleidingsprogramma’s.
•
Redacteur.
verzorgt en redigeert teksten, illustraties en lesmateriaal.
•
Administratief medewerker.
Verantwoordelijk voor de (digitale) administratie.
Bij aanvang en gedurende de project-fase worden eerst 2 of 3 functies part-time ingevuld. De
directeursfunctie gedurende twee á drie dagen per week en beide coördinatoren gedurende een á twee
dagen per week. Gedrieën zetten zij hun schouders onder de HoveniersAcademie. Zij profileren de
HoveniersAcademie in de markt, stimuleren, initiëren en organiseren activiteiten, werven en
begeleiden deelnemers, selecteren externe opleiders en toetsen opleidingsprogramma's aan vooraf
vastgestelde criteria. Het secretariaat en de administratie worden voorlopig extern ondergebracht.
Rondom deze vaste kern ontstaat een netwerk van personen, bedrijven en organisaties die ieder vanuit
specifieke deskundigheid bijdragen aan de HoveniersAcademie en haar activiteiten. Bijdragen aan de
activiteiten worden door de coördinator opleidingen afgestemd op de behoeften van deelnemers.
De coördinator www.HoveniersAcademie.nl is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de digitale
activiteiten. De coördinator nodigt externe partijen en personen uit. Voor operationele werkzaamheden
zoals bedrijven bezoeken, intake-gesprekken voeren, opleidingen verzorgen, lesgeven, deelnemers
coachen, studieclubs begeleiden worden bekende bedrijven, organisaties en personen ingeschakeld die
voldoen aan de criteria van de HoveniersAcademie. Activiteiten vinden plaats op bestaande
opleidingslocaties en voorzieningen.
De organisatie bestaat gedurende de opstartfase vooral virtueel. Om de kosten te beperken wordt
voorlopig geen gebruik gemaakt van een kantoorvestiging. Medewerkers opereren op locatie of werken
vanaf hun eigen adres. De website www.HoveniersAcademie.nl vervult een prominente rol in de
contacten. Externe contacten lopen via email, digitale spreekkamers op de website, een postbusadres en
een vaste telefoonverbinding. De administratie van de HoveniersAcademie is ondergebracht bij een
derde partij.
w w w. gr o e n et e c h n i e k en .n l
Marktverkenning HoveniersAcademie©

26

5.

Implementatie van de HoveniersAcademie

Bestaat in hoofdlijnen uit de volgende stappen:
1.

Opstarten projectfase.
Voorlopig projectplan nader uitwerken tot bedrijfsplan, afspraken maken inzake samenwerking,
verdeling verantwoordelijkheden en bevoegdheden, uitwerken profielen project-medewerkers,
werven en selecteren medewerkers en netwerkpartners.

2.

Zakenpartners zoeken en financiering nader uitwerken. Gedacht wordt aan financiering vanuit
het Ministerie van Landbouw, het Productschap Tuinbouw, financiële instellingen zoals de
‘groene banken’, innovatiefondsen en mogelijk andere geïnteresseerde organisaties en
personen.

3.

Lancering voorlopige versie www.HoveniersAcademie.nl, en inhoud toevoegen aan de site. De
HoveniersAcademie en haar activiteiten profileren en in de markt positioneren, promotie
organiseren.

4.

Aansluiting www.HoveniersAcademie.nl bij het digitale platform waarop de Melkveeacademie
aangesloten is. Inrichting digitale forums, chatrooms, bulletinborden, deelnemersprofielen
definiëren, voorbereiden aansluiting E-learning omgeving.

5.

Uitwerken bedrijfsprofielen en bijbehorende vragenlijst, opleidingsprogramma’s verder
ontwikkelen en uitwerken naar cursussen, trainingen en workshops. Bestaande leerstof
aanpassen op de programma’s. Digitaliseren in E-learning software en examens. Als content
toevoegen aan de website.

6.

Deelnemers opleidingsprogramma’s werven en start programma’s.

7.

Digitale kennisbank inrichten naar wiki-model, bestaande inhoud aanpassen en toevoegen.

8.

Andere rechtsvorm kiezen en oprichten.

9.

Overgang van project naar de nieuwe rechtsvorm.
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Bijlage 1
Profiel 1

Bedrijfsprofielen
Zelfstandig Vak Specialist (zzp-er)

Eenpersoonsbedrijf gespecialiseerd in een of meer vaktechnische disciplines. Professioneel
vakspecialist met de ambitie en gedrevenheid om als zelfstandig vakspecialist bedrijfsmatig voor eigen
rekening en risico te ondernemen. Een ondernemer besteedt zoveel mogelijk uren (3 - 5 dagen/ week)
aan het realiseren van projecten. Naar gelang de aard en omvang van de projecten en de werklast wordt
extra arbeid ingeschakeld. De zakelijke en administratieve aspecten van projecten en bedrijf zijn
relatief eenvoudig en vergen gemiddeld een dag per week, circa 500 uur per jaar.

Profiel 2

Fijnhovenier (2 - 5 medewerkers)

Hoveniersbedrijf met een tot vijf medewerkers, waarin een ondernemer-hovenier als ervaren
vakspecialist het belangrijkste vaktechnisch aandeel vervult in de realisatie van projecten en dit
combineert met het managen van de projecten én het bedrijf.
De bedrijfsorganisatie vertoont veel overeenkomsten met een ambachtelijk gilde-model, waarin een
meester-hovenier talentvolle (jonge) hoveniers werkenderwijs opleidt. De hovenier- ondernemer werkt
wekelijks 1 - 3 dagen buiten mee. Klanten bezoeken, ontwerpen, tekenen, calculeren en de uitvoering
van de projecten voorbereiden, gebeurt deels ook tijdens avonden en weekenden. De bedrijfsvoering,
waaronder de zakelijke, administratieve aspecten en de personeelszorg nemen steeds meer tijd
(wekelijks 2 - 3 dagen/ circa 1.000 uur per jaar) in beslag, .

Profiel 3

Hoveniersbedrijf, meer dan 5 medewerkers

Zakelijk door ondernemer-manager geleid hoveniersbedrijf met meer dan vijf medewerkers. De
hoofdtaken van een ondernemer bestaan uit het managen van de organisatie en projecten, in combinatie
met commercieel relatiebeheer. Vakinhoudelijk besteedt een ondernemer relatief steeds minder tijd,
aandacht en energie aan de projecten. Naarmate het bedrijf meer en grotere projecten uitvoert,
delegeert de ondernemer deel-verantwoordelijkheden aan een of meerdere specialisten. De
bedrijfsvoering groeit uit, marketing, financiën, administratie, de personele zorg vergen met elkaar een
inzet van meer dan een full-time arbeidskracht, tenminste 5 dagen per week, circa 1.200, oplopend tot
meer dan 2.000 uur per jaar.
Naar gelang de aard en samenstelling van de diensten, producten en marktsegmenten zijn deze
bedrijven specifieker te karakteriseren. Zoals in aanleg en/of onderhoudsbedrijven voor de particuliere
en klein zakelijke markt, aanleg en/of onderhoudsbedrijven voor de zakelijke en/of (semi)overheidsmarkt, hoveniersbedrijf met tuincentrum en/of kwekerij en/of boomverzorging en/of
interieurbeplanting.

w w w. gr o e n et e c h n i e k en .n l
Marktverkenning HoveniersAcademie©

28

Profiel 4

Aannemingsbedrijf, meer dan 20 medewerkers

Zakelijk georganiseerde, dienstverlenende onderneming met meer dan 20 medewerkers. Actief in de
realisatie van tuinen, groen- en/ of cultuurtechnische projecten. Meestal in opdracht van zakelijke en
(semi-)overheidsopdrachtgevers. De directeurfunctie van een ondernemer bestaat uit het op hoofdlijnen
leiden van het bedrijf (aansturen staf) en het aannemen van projecten.
De organisatie van de uit te voeren projecten is integraal gedelegeerd aan een aantal stafmedewerkers.
Een bedrijfsbureau biedt technische en organisatorische ondersteuning (projectadministratie, calculatie
en werkvoorbereiding). Een bureaumanager is verantwoordelijk voor de (algemene)
kantoorwerkzaamheden, zoals telefoon, agendabeheer, administratie en boekhouding.
Bedrijven zijn min of meer gespecialiseerd in bepaalde soorten werkzaamheden en projecten, en/ of
bedienen als full-service organisatie, hun opdrachtgevers met een totaalpakket diensten en producten.

w w w. gr o e n et e c h n i e k en .n l
Marktverkenning HoveniersAcademie©

29

Bijlage 2

advies Plas & Bossinade
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Groningen, 6 oktober 2008

Inzake
: Groene Technieken B.V./Advies Hoveniers Academie/08-212075
Onze ref. : 59991-12/jlh/ah
Uw ref.
:

mr. J.L. de
advocaat
Tel. direct
Fax direct
E-mail

Hoop
: (050) 521 43 65
: (050) 525 56 66
: dehoop@plasbossinade.nl

Geachte heer Van Dijk,
In aansluiting op de bespreking van 26 september jl. schets ik hieronder in deze brief kort de
twee besproken scenario’s voor de juridische vormgeving van de Hoveniersacademie.
Uitgangspunten
U bent (indirect) directeur en aandeelhouder van Adviesburo Groene Technieken B.V. (hierna
kortweg: Groene Technieken). Groene Technieken adviseert bedrijven en organisaties in de
groene sector en verzorgt opleidingen en trainingen voor hoveniers en groenvoorzieners. U
heeft het plan opgevat om een Hoveniersacademie op te richten, waarbij u wilt samenwerken
met de branchevereniging. Kernpunten hierbij zijn:








Een virtueel platform voor hoveniers en groenvoorzieners;
Doelstelling: kennisuitwisseling en het verzorgen van opleidingen/cursussen;
Nevendoelstelling: waarborging continuïteit van kennis van Groene Technieken;
In samenwerking met de branchevereniging met het oog op draagvlak/commitment,
maar bij voorkeur zonder formele zeggenschap;
In aanmerking komende activiteiten van Groene Technieken en branchevereniging
onderbrengen in Hoveniersacademie;
Wellicht (later) ook samenwerking met bestaande Veeteeltacademie, die al beschikt over
(een infrastructuur voor) een virtueel platform;
Ter beschikkingstelling know how door Groene Technieken, tegen vergoeding;



In beginfase geen personeel, later misschien enkele personeelsleden.

Mogelijke juridische vorm
Wij bespraken dat er diverse juridische vormen mogelijk zijn en dat ik de
kenmerken/aandachtspunten zou schetsen voor het vormgeven als een project en voor het
vormgeven als een stichting.
Projectvorm
Hiermee wordt in feite bedoeld dat de hoveniersacademie geen afzonderlijke juridische
entiteit zal zijn, maar een activiteit van Groene Technieken. De samenwerking met de
branchevereniging zou dan een louter contractuele samenwerking kunnen zijn.
Voordelen:
 Het blijft een eigen activiteit van Groene Technieken;
 Know how blijft binnen Groene Technieken;
 Vergoedingen komen in Groene Technieken;
 Geen formele invloed branchevereniging binnen Groene Technieken.
Nadelen:
 Groene Technieken als B.V. (wellicht) niet geschikt voor subsidies;
 Onvoldoende waarborg voor continuïteit in de toekomst?
 Samenwerking en mate van invloed met branchevereniging moet helemaal zelf geregeld
worden;
 Risico’s kunnen terugslaan op (overige activiteiten van) Groene Technieken.
Stichting
De Hoveniersacademie zou ook ondergebracht kunnen worden in een stichting. Een stichting
is een eenvoudige rechtsvorm. Een stichting wordt opgericht door middel van een notariële
akte. De Wet kent als enig orgaan van de stichting het bestuur, maar de inrichting is flexibel.
Zo kan een Raad van Toezicht c.q. Raad van Advies worden ingesteld. In het kader van de
samenwerking met de branchevereniging zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan het
instellen van een Raad van Toezicht (met bijkomende afspraken over samenwerking). Ook
kan een vergadering van deelnemers worden ingesteld. Dat zijn betrokkenen die zich als
deelnemers kunnen aansluiten bij de stichting, zonder dat zij leden zijn zoals bij een
vereniging (met alle rechten van dien). De stichting kent geen eigenaren (zoals
aandeelhouders bij een B.V. of N.V., of vennoten bij een vennootschap onder firma).
In een stichting kan een onderneming worden gedreven en kunnen ook
(kosten)vergoedingen worden betaald. Er kunnen geen (winst)uitkeringen plaatsvinden aan
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(rechts)personen die bij de stichting betrokken zijn. Uitkeringen aan derden zijn wel
mogelijk, maar alleen met een ideëel doel. De rechtsvorm van een stichting kan eventueel
worden veranderd in bijvoorbeeld een B.V. of N.V. Het op dat moment in de stichting
aanwezige vermogen mag echter ook dan niet worden uitgekeerd.
Voordelen:
 Entiteit heeft een bestaande, in de wet geregelde rechtsvorm;
 Afgrenzing risico’s;
 Branchevereniging hoeft niet betrokken te zijn bij bestuur, maar kan betrokken zijn via
Raad van Toezicht;
 Geschikt vehikel voor subsidies;
 Waarborg voor continuïteit;
 Wellicht breder draagvlak;
 Afzonderlijke inschrijving bij Kamer van Koophandel;
 Eventuele risico’s gesepareerd van activiteiten Groene Technieken;
Nadelen:
 Geen winstuitkering mogelijk (wel betaling van vergoedingen mogelijk);
 Er moet een afzonderlijke regeling worden getroffen voor vergoeding van know how;
 Wellicht administratieve lasten voor boekhouding/administratie.

*******
De projectvorm zou naar mijn mening geschikt kunnen zijn als tijdelijke oplossing, maar lijkt
mij minder geschikt voor een definitieve situatie. De stichtingsvorm lijkt mij geschikt als
definitieve rechtsvorm voor de Hoveniersacademie. Een andere mogelijkheid zou wellicht nog
zijn een afzonderlijke besloten vennootschap, maar ook dan is de vraag of die entiteit wel
geschikt is voor subsidiedoeleinden en of de branchevereniging wil samenwerken met een
dergelijke (per definitie commerciële) partij.
Met bovenstaande korte schets vertrouw ik u voor dit moment van dienst te zijn geweest.
Uiteraard ben ik graag bereid om verder met u van gedachten te wisselen over de juridische
aspecten van de Hoveniersacademie.
Met vriendelijke groet,

J.L. de Hoop
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Bijlage 3

Inventarisatie gegevens Groensector

De hier vermelde gegevens vormen een getalsmatige indicatie van de Groensector. Het betreft
aantallen zoals die via internet gepubliceerd worden, meestal door de betreffende organisaties.
Specifieke tabellen zoals VHG-leden, Professionaliseringstraject, Bedrijfsvergelijkend onderzoek,
Colland scholingsregeling zijn gebaseerd op gegevens verstrekt door de VHG. Twee tabellen met
opleidingsgegevens bevatten data afkomstig van Groene Technieken BV.
Schatting omvang branche

aantal bedrijven/ organisaties

Productschap Tuinbouw

6.821

CBS

5.390

Niet private (non-profit) organisaties

werkzame personen

22.000

900

Groensector incl non profit

7.800

31.770

109

109

1.430

9.500

160

700

Tophoveniers

10

120

Dreamgarden

11

90

5

30

Bravvo
VHG
Groenkeur

SSHN

Opmerkingen en interpretaties gebaseerd op bovenstaande aantallen.
-

-

Naar schatting is ongeveer 25% van het totaal aantal bedrijven en organisaties in
verenigingsverband georganiseerd. De VHG verenigt veruit het grootste aantal bedrijfsmatige
leden. Gevolgd door Stadswerk en Bravvo. VHG-leden zijn onder verdeeld in 5 vakgroepen,
Hoveniers, Groenvoorzieners, Boomverzorgers, Dak- en Gevel-begroening en
interieurbeplanting.
Groenkeur, Tophoveniers, Dreamgarden en SSHN betreffen samenwerkingsverbanden met
hoofdzakelijk commerciële doelstellingen.
Bedrijven en organisaties staan bij meerdere verenigingen en samenwerkingsverbanden
geregistreerd.
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-

Niet private organisaties die in en met groen actief zijn, onder andere overheidsbedrijven,
terreinbeheerders, groenafdelingen semi-overheidsbedrijven, stichtingen en instellingen.
Naar schatting is circa 50% van het aantal bij het Productschap geregistreerden, commercieel en
professioneel bedrijfsmatig in de Groensector actief.
65% van de medewerkers heeft een leeftijd tussen 23 en 45 jaar. 16% tussen 45 en 54 jaar, 6%
is 55 jaar en ouder.
56% van de medewerkers volgde een middelbare opleiding niveau 3 & 4. 5% HBO en 32%
VMBO niveau 1 & 2.
Een deel van de in de Groensector werkzame personen zijn beroepsmatig verenigt als lid van
een vakbond. Ook ZZP-ers kunnen zich aansluiten bij een vakbond.
Aanverwante sectoren, GWW, Loonwerk, Sportvelden en voor hen specifieke
brancheverenigingen zijn buiten beschouwing gelaten.

Deelnemers & hun activiteiten, gegevens afkomstig van de VHG

VHG leden

regelmatig deelnemen

Regionale bijeenkomsten

225

Studieclubs

140

Leden-dag 2008

120

15 - 20% van de leden

+ 55 partners

Opmerkingen en interpretaties
-

-

Bron tabelgegevens: VHG.
(H)erkenning als professioneel bedrijf in de vorm van ‘erbij horen,’ loyaliteit aan het vak, CAO,
informatievoorziening (vraagbaak) en ruggensteun vormen argumenten om lid te zijn van de
VHG.
15 - 20% van de leden bezoekt door de VHG georganiseerde bijeenkomsten.
De VHG heeft een zeker bereik, d.w.z. door de VHG toegezonden informatie wordt bekeken en
op bruikbaarheid en relevantie beoordeeld.
Het relatief grote aantal niet of beperkt actief aan de VHG bijeenkomsten deelnemende VHGleden (ca. 80%) vormt een uitdaging.
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Professionaliseringstraject

totaal deelnemers

Quickscan

550

Bedrijfsbezoeken

550

deelnemers workshops

Acquisitie & Verkoop

50

Begroten & Offertes

60

Nacalculatie

10

Plannen & Organisatie

40

Personeelsmanagement

15

Totaal

550

165

Opmerkingen en interpretaties
-

-

Bron tabelgegevens: VHG
De quickscan wordt tijdens het bedrijfsbezoek van de regioconsulent ingevuld. Met de vragen
inventariseert regioconsulent de organisatie en bedrijfsvoering. De data wordt verzameld en in
het informatiesysteem van de VHG vastgelegd.
Als vervolg op de bevindingen uit de quickscan zijn in het voorjaar van 2008 de workshops
gestart.
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deelnemers

eenmalig deelnemen

herhaald deelnemen

2002

560

397

n.v.t.

2004

414

249

163

2005

448

240

165

2006

461

253

208

1883

1139

Bedrijfsvergelijkend onderzoek

2007 (nog niet bekend)
Totaal

Opmerkingen en interpretaties
-

-

Bron tabelgegevens: VHG, BVO-rapporten.
Het BVO bestaat uit een vragenlijst waarmee per bedrijf financiële en operationele gegevens
geïnventariseerd worden.
Het BVO is een op zichzelf staande activiteit, met als follow-up activiteiten een aantal
regionale presentaties, twee artikelen in Tuin & Landschap, een aantal incidentele
uitwisselingen tussen bedrijven en besprekingen door de regioconsulenten .
Het relatief grote verloop onder de deelnemers, 62% doet slechts een keer mee, biedt
mogelijkheden om door middel van digitale publicaties over de inrichting van de administratie,
adviezen over betere koppelingen tussen onderzoeksgegevens en financiële administratie op
bedrijfsniveau, forums op www.HoveniersAcademie.nl in combinatie met workshops en
uitwisselingsprogramma’s het aantal structurele deelnemers te verhogen.
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Deelnemers & activiteiten, gegevens afkomstig van Groene Technieken
De eerste tabel geeft een totaal aantal deelnemers naar de 4 soorten functies zoals die in de
opleidingsprogramma’s van de HoveniersAcademie gehanteerd worden.
Deelnemers en aantallen

meerdaagse opleidingen

één dag programma’s

Ondernemers

397

590

Leidinggevend

538

430

Stafmedewerkers

187

270

51

130

194

69

1367

1489

Uitvoerenden
Maatwerk
Totaal

-

De meeste opleidingsactiviteiten kenmerken zich door relatief beperkte aantallen (5 - 20)
deelnemers.
De activiteiten bestaan uit cursussen, trainingen en workshops. En dienen beschouwd te worden
als na- en bijscholingsactiviteiten.
De aantallen kunnen beschouwd worden als een representatieve indicatie van de verhoudingen
tussen de verschillende functies.
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Aantallen gespecificeerd naar inhoud van de opleidingsactiviteit

Opleidingen

Ondernemers

Leiding

Staf

Zakelijke bedrijfsvoering

107

72

26

Projectmanagement

125

45

10

Leidinggeven

7

195

Ontwerpen &
planpresentatie

67

4

Calculeren en
werkvoorbereiding.

71
8

Financieel
Plannen & organiseren
HRM

12

Commercieel / marketing
Totaal

397

Uitvoerend
19

Totaal
224
180

16

218

29

2

102

42

68

7

188

4

6

156

36

5

8

15

4

1

20

538

187

51

1173

18
6

198
25

Opmerkingen en interpretaties
-

Deelnemers zijn werkzaam bij particuliere bedrijven, (semi-) overheidsbedrijven, afdelingen
terreinbeheer van profit en non-profit organisaties en overigen.
Meer dan 90% van de deelnemers heeft een MBO-opleiding als hoogst genoten opleiding
afgerond.
Enkele tientallen deelnemers beschikten over een afgeronde HBO opleiding.
Naast de opleidingen zijn voor circa 500 opdrachtgevers adviesprojecten uitgevoerd.
Ruim 95% van de opdrachten komt via de website www.groenetechnieken.nl ‘binnen’.
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Aantallen overige opleiding-gerelateerde activiteiten

deelnemers opleidingen

Colland scholingsregeling (stosas) 2006 - 2007
Ondernemers
Leidinggevend

77

Stafmedewerkers

46

Uitvoerenden

558

Maatwerk
Totaal

681

Opmerkingen en interpretaties
-

-

Bron tabelgegevens: Colland, VHG (Jeroen Zijlmans).
De Colland scholingsregeling is een subsidieregeling die vooral van toepassing is op de
scholing van vaktechnische vaardigheden. Vooral vaktechnische opleidingsactiviteiten
(cursussen) komen in aanmerking voor vergoeding.
Niet bekend is of en in hoeverre deelnemers meerdere opleidingen volgden die voor subsidie in
aanmerking kwamen.
Het merendeel van de deelnemers volgden door AOC’s of hiermee verbonden organisaties
georganiseerde cursussen.

Aantallen & leerlinggegevens per opleiding en niveau (volgende bladzijde).
Het betreft de opleidingen die tot het reguliere (vak)onderwijs behoren. Ofwel de opleidingen zoals de
AOC’s die uitvoeren.
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Leerlinggegevens AOC’s

2006

Groentechnisch manager recreatiebedrijf

2007

BBL

BOL

Totaal

BBL

BOL

Totaal

2

43

45

2

21

23

Groentechnisch medewerker recreatiebedrijf

niveau 2

27

4

Medewerker groenvoorziening

niveau 2

216

103

Medewerker hovenier

niveau 2

540

190

Opzichter uitvoerder groenvoorziening woonomgeving

44

38

82

40

28

68

Uitvoerder hoveniersbedrijf

60

627

687

40

436

476

106

708

814

82

485

567

3

39

46

18

18

Subtotaal niveau 4
Vakbekwaam groentechnisch medew. recr.bedr. niveau 3
Vakbekwaam groenvoorziener

niveau 3

133

13

146

56

6

62

Vakbekwaam hovenier

niveau 3

414

301

715

192

162

354

Vakbekwaam medewerker groenvoorziening

niveau 3

86

11

97

206

11

217

Vakbekwaam medewerker hoveniersbedrijf

niveau 3

228

123

351

459

213

672

864

487

1355

913

410

1323

Subtotaal Niveau 3
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Opmerkingen en interpretaties
-

-

Bron tabelgegevens: AOC-raad & VHG (Jeroen Zijlmans)
BBL staat voor Beroeps Begeleidende leerweg; 4 dagen werken en 1 dag school.
BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg; voltijds beroepsonderwijs.
Niveau 3 opleidingen voor vaktechnisch uitvoerenden.
Niveau 4 opleidingen voor leidinggevenden en staffuncties.
Volgens de AOC-raad stroomt circa 51% van het totaal aantal MBO-leerlingen door naar een
hoger niveau MBO-opleiding. Met andere woorden verlengen hun leerweg bij het AOC.
Circa 40% van het totaal aantal niveau 4 gediplomeerden vervolgt de studie met een HBOopleiding. Waarvan ongeveer 25% kiest voor een ‘groene’ HBO-opleiding. In 2005 -2006
waren dat 550 personen, waarvan circa 140 naar Larenstein, Vilvoorde, HAS Den Bosch of
Stoas door stroomden.
56% van het totaal aantal in de Groensector werkzame personen volgde een middelbare
opleiding niveau 3 & 4. 5% HBO en 32% VMBO niveau 1 & 2.
Het hoveniersvak is een vak waar in de breedte van het vak relatief ‘veel’ kennis, vaardigheden
en inzicht geleerd ‘moet’ worden.
de verhouding ingeschreven leerlingen niveau 3& 4; totaal werkzame personen is circa 1 : 10.
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Aantallen studenten per HBO-opleiding

HBO-opleidingen (Bachelor)

2005

Tuin & landschapsmanagement
HAS Den Bosch

2006

2007

2008

35

11

n.b.

13

n.b.

Educatie & kennismanagement
Groensector (Stoas)
Competention College (* huidig
aantal leerlingen, 3 jaargangen)
Tuin & landschapsinrichting
(Larenstein)

ca. 50*
113

100

Overige cursussen (schatting)
Subtotaal

113

135

80/20
(40)

80/20
(40)

20

20

144

170

Opmerkingen en interpretaties
-

-

Bron tabelgegevens: telefonische opgave opleidingen en websites.
Het totaal aantal leerlingen en cursisten is relatiefbeperkt.
n.b. = aantallen (nog) niet bekend.
Het aantal MBO-niveau 4 gediplomeerden wat doorstroomt naar het HBO kan, gezien
bovenstaande aantallen slechts gering zijn. Of het aantal van 140 (voorgaande blz.)
daadwerkelijk gerealiseerd wordt blijft een vraag.
In de praktijk bieden Larenstein, Tuin & Landschapsmanagement en Stoas haalbare
vervolgopleidingen voor studenten met een MBO vooropleiding.
Totaal studeren jaarlijks 20 - 50 studenten met een MBO vooropleiding af. De reguliere HBOopleidingen melden desgevraagd dat het totaal aantal nieuwe studenten afneemt.
Larenstein geeft aan dat het niveau van de instromers met een MBO-vooropleiding daalt.
Larenstein geeft aan dat 80% van de MBO-ers die gemotiveerd aan een HBO-opleiding
beginnen een goede kans van slagen hebben.
Traditioneel bestaat er een stabiele door-leer-behoefte na MBO-niveau 4. De eerder genoemde
25 - 41 % lijkt een redelijk betrouwbare afspiegeling van die door-leer-behoefte.
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Inschatting opleidingsbehoefte
Totaal

Potentieel

Opleidingen

Digitaal

Ondernemers

3.220

1.970

380 - 500

1.970

Leidinggevend kader

2.900

1.740

300 - 500

1.740

Staf

1.650

990

100 - 200

990

24.000

16.860

Uitvoerenden

1.500 -

2.100

10.440

Maatwerk
In-take

400

200

400

BVO

750

350

750

7.770

4.700

700 - 1.200

4.700

31.770

21.560

2.200 - 3.300

15.140

Subtotaal (O+L+S)
Totaal

Toelichting
Bovenstaande aantallen betreffen schattingen van een sectorbrede opleidingsbehoefte. De
aantallen dienen gelezen te worden als streefgetallen. Waarvan de aantallen (O+L+S) binnen
een periode van 3- 5 jaar gerealiseerd dienen te zijn.
De kolom totaal geeft het aantal vakgenoten.
De kolom potentieel becijferd de aantallen personen waarvan veronderstelt wordt dat zij
behoefte hebben aan informatie en bereid zijn om actie te ondernemen op deze behoefte.
Ongeacht inhoud en vorm van de actie.
In de kolom een-daagse het de inschatting van het deelnemerspotentieel voor een-daagse
informatieve activiteiten. Waarbij aan het begrip ‘leren’ een brede definitie wordt toegekend.
Deelnemen aan een symposium of beursbezoek zijn hier ook aan toegerekend. Met de gedachte
dat een deel van dit potentieel bereid is om jaarlijks aan meerdere eendaagse
opleidingsactiviteiten deel te nemen.
Meerdere dagen bevat het potentieel aantal deelnemers voor meerdaagse opleidingsactiviteiten.
Zoals cursussen, workshops, coaching en vergelijkbare programma’s.
digitaal geeft de inschatting van de verwachte aantallen op www.HoveniersAcademie.nl
De aantallen zijn ingedeeld naar de 4 typen functies en voor twee activiteiten gespecificeerd.

w w w. gr o e n et e c h n i e k en .n l
Marktverkenning HoveniersAcademie©

44

