Pilot trekt ETW’ers naar hercertificering
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Hercertificering ETW
ANNEMIEK VAN LOON

Hercertificering houdt de kwaliteit van de ETW’er op niveau. De
Nederlandse tak van de EAC is al lang een groot voorstander van
hercertificering. Met ingang van dit jaar is er groen licht om de
hercertificering operationeel te maken.

H

Harold Schoenmakers is als EAC-vertegenwoordiger een groot voorstander van
de hercertificering: ‘Het heeft als vanzelfsprekend tot doel om het niveau van de ETW’ers
op peil te houden. Sinds de eerste examens zijn
we inmiddels twaalf jaar en ruim 800 ETWcertificaten verder. In die twaalf jaar heeft het
vak zich verder ontwikkeld. Maar niet iedere
ETW’er volgt die ontwikkelingen op hetzelfde
niveau. Voor de betekenis van het certificaat
is het van belang dat alle ETW’ers op dezelfde
golflengte zitten, aan een bepaald kwaliteitsniveau voldoen en midden in de beroepspraktijk
staan. Opdrachtgevers zien dat als een kwaliteitsborging. Die status moet behouden blijven.’

Veiligheid
Daarnaast is volgens Schoenmakers het toegenomen aantal bijna-ongelukken een directe
aanleiding om de hercertificering door te
zetten. Dit geldt vooral voor de specialistische
boomverzorgers die dag in dag uit met bomen
werken. Hercertificering houdt hen scherp,
want juist ingeslopen routine veroorzaakt de
ernstigste ongelukken. Naast het directe belang
voor de boomverzorger en de omgeving zijn ook
verzekeraars erg gebrand op veiligheid. Een certificering met inhoud draagt bij aan veiligheid
en vormt een ingang voor onderhandelingen
om de verzekeringspremies omlaag te krijgen.

Garandeert hercertificering de kwaliteit?
Uiteraard is ‘ETW’ geen etiket dat de inhoud
vastlegt. Iedere ETW’er werkt anders, denkt

anders, is meer of minder specialistisch bezig
en hanteert een eigen ambitieniveau. Zet tien
ETW’ers rondom een boom en er zullen tien
verschillende werkwijzen worden voorgesteld.
Wel is de basis van deze werkwijzen gelijk en
weten alle tien van elkaar waar ze het over
hebben. Dat is de basis die gelegd wordt met
het ETW-certificaat. ‘Met het ETW-certificaat
weet je jezelf te onderscheiden van de groep
die dit certificaat niet heeft. De waarde van
het certificaat wordt bepaald door alle ETW’ers
samen. Het examen is dan slechts een ijkpunt
of de start van je carrière in de boomverzorging.
Gedurende je werkzame leven als boomverzorger zul je de meest bruikbare kennis opdoen.
Wanneer je kritische collega’s hebt en je ook je
eigen manier van werken tegen het licht durft
te houden, zal je bomenkennis echt meters
maken. Dan bewijs je dat je je ETW-diploma
waard bent’, aldus Schoenmakers. Hercertificering is dus ook een belangrijk hulpmiddel om
ETW’ers betrokken te houden bij het vakgebied.
Zonder hercertificering kan de kwaliteit van de
afzonderlijke ETW’ers in de loop der jaren zo
ver uiteenlopen, dat de waarde van het certificaat daalt.

Mijn ETW
Bij de hercertificering staat de website ‘Mijn
ETW’ centraal. Op deze website staan de activiteiten waarmee je punten kunt halen en kan de
eigen score geraadpleegd worden.
Steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of de
puntenadministratie klopt met de aanwezig-

De waarde van het certificaat wordt bepaald door alle ETW’ers samen
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DEELNAME ACTIVITEIT
ETW’er neemt deel aan een activiteit
en krijgt van de organisator een
[QR-]code.

ORGANISATIE ACTIVITEIT
Organisatie, bedrijf, persoon
organiseert een activiteit waarvoor
punten te halen zijn in het kader van
hercertificering ETW en maakt deze
activiteit vooraf kenbaar op de site
van ETW.

REGISTRATIE DEELNAME
Na afloop van de activiteit scant of
voert de ETW’er de [QR-]code in die
hij of zij ontvangen heeft tijdens de
activiteit. De ETW’er blijft daarmee
zelf verantwoordelijk voor de
registratie.

WEBSITE
HERCERTIFICERING MIJN ETW

Controle en validatie door
onafhankelijke commissie
NB. De EAC is de organisatie
die het certificaat afgeeft en
formeel eindverantwoordelijk
is. Het is ook de instantie die
(mede) de Vaststellingscommissie benoemt.
Actie door
aanbieder en ETW’er

CONTROLE DEELNAME
Uitvoeringsorganisatie controleert
(steekproefsgewijs) of een registratie
van een ETW’er overeenkomt met
aanwezigheidslijsten.

HERCERTIFICERING
Wanneer de ETW’er voldoende
punten heeft behaald en voldoet
aan de criteria voor werkervaring en
het certificaat levensreddend
handelen, wordt hij/zij voor 3 jaar
gehercertificeerd.

heid op bijvoorbeeld themadagen.
De onderwerpen op basis waarvan de kennis en
vaardigheden geactualiseerd moeten worden,
zijn ingedeeld in acht domeinen. De activiteiten
zijn ingedeeld naar deze domeinen. Voorbeelden van activiteiten zijn: het bijwonen van themadagen, cursussen en congressen, bijdragen
aan klimkampioenschappen als deelnemer of
als jurylid, het schrijven van een vakinhoudelijk
artikel en het afleggen van een toets op basis
van literatuurstudie.

VALIDATIE ACTIVITEIT
De onafhankelijke vaststellingscommissie valideert de aangemelde
activiteit en stelt het aantal te
behalen punten vooraf vast.

Hercertificering is een
belangrijk hulpmiddel
om ETW’ers betrokken
te houden

Kennisontwikkeling
Activiteiten kunnen door iedereen worden
georganiseerd. Vanuit de EAC/VHG is een Vaststellingscommissie benoemd die bepaalt welke
activiteiten in aanmerking komen en hoeveel
punten ermee kunnen worden gescoord. Bedrijven, onderwijsinstellingen, verenigingen en
stichtingen kunnen hiermee dus activiteiten
ontwikkelen met ETW’ers als doelgroep. Hiermee kan deze hercertificering ook een brede
kennisontwikkeling in de branche stimuleren.
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