Rolmodel

‘Met werken in het groen,
geef je de maatschappij
iets waardevols’

Technische én groene deskundigheid ontwikkelen
“Ik werk nu bijna een jaar bij Van Helvoirt Groenprojecten. De hovenierswereld is iets heel anders
dan de elektrotechniek waarvoor ik ben opgeleid, maar de overstap is me prima bevallen. Nadat
ik mijn baan als elektromonteur ben kwijtgeraakt - door de crisis - heb ik van alles aangepakt. Van
werken in een hotel, tot verkopen van zonnepanelen. Bij techniek ligt mijn passie, maar je kunt
veel zaken zien als techniek.
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Raysindell Lopez werkt bij Van Helvoirt Groenprojecten in Berkel-Enschot,
zie ook het artikel ‘De praktijk van Diversiteit’ op pagina 24.

Raysindell Lopez
groeit in groen
Tekst: Toon van der Ven | Fotografie: Marion Klerken
Neem schoffelen. Schoffelen ziet er makkelijk uit, maar

ger werken. Daardoor hou ik ook veel plezier in mijn

ik heb gemerkt dat je zorgvuldig moet werken. Het

werk. Ik ben altijd op tijd (meestal half zeven ’s mor-

onkruid goed raken, de sierplanten niet: zo’n vaardig-

gens!), omdat ik mijn werk graag doe. We werken van

heid is ook een techniek! Snoeien is ook zoiets: bij mijn

Zeeland tot Limburg. Laatst hebben we bij Weert een

ouders heb ik wel eens een rododendron totaal ver-

prachtig ecoduct aangelegd.

keerd gesnoeid en die heeft het niet overleefd. Nu weet
ik hoe het wel moet, dan kun je een plant juist helpen

Onzichtbaar

om mooi te groeien en te bloeien.

Dat er zo weinig mensen met een kleurtje in de groene
wereld werken is echt jammer. Dat begint eigenlijk

Vakmanschap

al op de basisschool: als je van huis uit niet uit deze

In mijn werk heb ik enorm veel afwisseling: vaak

wereld komt, word je er ook niet op gewezen. Het

buiten, soms binnen, ontwerp, aanleg en onderhoud.

is nogal onzichtbaar. We hebben kennisgemaakt met

Alles moet bewust en zorgvuldig gebeuren, zelfs zoiets

enkele bedrijven, vooral techniek. Waarom niet met

eenvoudigs als gras maaien. Hovenierswerk vraagt

groen? Hier kun je kinderen ook enthousiast maken

echt vakmanschap. En overal kun je in doorontwik-

door ze te laten zien dat het heel afwisselend is, met

kelen. Eerst was ik bijvoorbeeld ’n beetje bang voor

veel techniek: ze willen heus zo’n mooie tractor wel ’s

de (elektrische) heggenschaar. Maar op een gegeven

proberen.

moment moest ik ermee werken. Mijn voorman bleef
in de buurt en gaf me het vertrouwen dat ik het kon.

Met werken in het groen, geef je de maatschappij iets

Nu vind ik het leuk.

waardevols. Natuur in dit land moet onderhouden

‘Werken in het
groen is ook heel
technisch’

worden. Ons werk is ook lekker rustig, niet lawaaierig,
bedoel ik, zoals in veel andere beroepen. Da’s toch
heerlijk?
Ik heb hier mooi werk, met kansen om door te groeien.
Als ik nog ’s iets anders ga doen, wil ik misschien wel
als zelfstandig ondernemer terug naar Curaçao. Na de
dood van mijn vader is mijn moeder daar weer gaan

Zo werken ze hier bij Van Helvoirt, mijn werkgever. Je

wonen en daar is ook veel te doen in de groene sector.

krijgt de verantwoordelijkheid die je aankunt. Daarbij

Het zou mooi zijn als ik mijn technische en mijn groene

hoort ook een goede groene opleiding. Ik studeer nu

deskundigheid dan daar in kan zetten. Maar ik zal altijd

mbo 2 bij het Prinsentuin College in Breda, logisch dat

met plezier aan deze tijd bij Van Helvoirt terug blijven

daarna niveau 3 volgt, dan kan ik nog veel zelfstandi-

denken.
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