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Ik hoorde pas een aardige analyse over het verdwijnen van kennis uit de sec-
tor. We zouden allemaal willen dat het anders was, maar het leidt geen twijfel 
dat de kennis bij gemeentelijke organisaties aan het verdwijnen is. Het begint 
bij bezuinigen. Gemeentes hebben minder centjes en nemen afscheid van de 
kennis (en de bijbehorende ambtenaren), die vaak in tientallen jaren is opge-
bouwd. De tweede stap in dat proces wordt vaak gebracht als een welover-
wogen keuze, maar is eerder een onherroepelijk gevolg van die eerdere stap. 
Met veel mooie woorden en beleidsvoornemens wordt een regiegemeente 
afgekondigd. Weer wordt een batterij ervaren ambtenaren vriendelijk verzocht 
afscheid te nemen of anders maar gewoon hun tijd uit te zitten. 

In theorie kloppen die glimmende beleidsstukken overigens allemaal. Maar 
wat is de praktijk? Als er bij mij in de straat een paar bomen geplant moeten 
worden, dan gaat de ingehuurde ETW’er van de gemeente aan de slag met de 
ingehuurde ETW’er van de aannemer en wordt de klus geklaard. Bij de volgen-
de klus in de volgende gemeente wisselen beide ETW’ers van rol en wordt ook 
daar weer de klus geklaard. Schiet mij maar lek, maar waar de zit de winst nu 

werkelijk? Niks mis met inhuurkrachten, maar hoe bouw je op die manier ken-
nis op in een organisatie? Op papier ziet het er allemaal fantastisch uit, maar 
het vak gaat niet over papier, maar over groen en over mensen. 
Dat verklaart meteen waarom er ondanks de afnemende kennis binnen het 
ambtelijk apparaat veel meer diploma’s en certificaten nodig zijn om alles aan 
te sturen. Vroeger wist iedere boomverzorger gewoon zonder moeilijke certifi-
caten of je de draadkluit rondom een boom al dan niet moet verwijderen. Daar 
hebben we tegenwoordig een Norminstituut Bomen voor nodig. Niks tegen 
het Norminstituut, maar een goed functionerende organisatie (gemeentelijk of 
niet-gemeentelijk) heeft daar geen dik en duur boek voor nodig. 
Blijft natuurlijk het geweldige feit dat er zo veel jonge mensen zijn die zich wil-
len verdiepen in bomen. Het blijft ook een rare tegenstelling. Het kennisniveau 
daalt, maar op hetzelfde moment zijn er nu meer dan duizend mensen die een 
ETW-opleiding hebben afgerond. En de markt zou nog steeds niet verzadigd 
zijn, hoor je van vertegenwoordigers van IPC De Groene Ruimte. En ook andere 
opleidingsinstituten melden inmiddels weer relatief volle zalen. 
Met vriendelijk groet,
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