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Alexander Flier deelt zijn green hack

Veel gegevens die boomverzorgers tijdens 

het werk nodig hebben, worden digitaal  

aangeleverd. Verzorgers gebruiken tijdens 

het werk een tablet. De tablet constant vast-

houden werkt niet goed, in de hoogwerker 

neerleggen is lastig. Dat moet toch makkelijker 

kunnen, dacht Alexander Flier. Hij ging daarom 

aan de slag om een val- en weerbestendige 

tablethouder te ontwikkelen. Met succes.
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Tijd is geld
‘Wij voeren veel bestekwerk uit’, vertelt 
Alexander Flier. ‘Tegenwoordig worden de 
meeste gegevens digitaal aangeleverd. Wij 
gebruikten daarvoor kaarten, die je in de hoog-
werker of in de bus legde. Maar die werden 
gauw oud, vies en scheurden makkelijk. De 
kans op schade was veel groter. Nu werken 
we met tablets. Daar kun je alle info makkelijk 
op zien. Die kun je in de hoogwerker leggen, 
maar dan is er alsnog veel kans op schade. Een 
alternatief is dat je de tablet in de bus legt, 
maar dan moet je steeds heen en weer van de 
hoogwerker naar de bus om te kijken welke 
maatregel nodig is voor welke boom. Dat schiet 
niet op, en tijd is geld. Toen ben ik eens gaan 
nadenken over hoe dit beter kan.’

Klemmetjes
Daar kwam uiteindelijk een val- en weerbesten-

dige tablethouder uit. ‘Het is een platte bak, 
een soort kist, met vier klemmetjes eraan’, legt 
Flier uit. ‘De deksel van de houder is waterdicht, 
dus als het regent, is er geen schade. Daaronder 
zit een grasveer die de tablethouder omhoog 
duwt als de tablet geraadpleegd moet worden. 
Met deze innovatieve houder ga je efficiënt met 
je productieve tijd om.’

Tablethouder
‘Het idee is in mijn bovenkamer begonnen’, 
gaat Flier verder. ‘Er is eerst een schets gemaakt. 
Een medewerker heeft daarmee geholpen. 
Daarna ga je het resultaat testen, dan weer wat 
anders verzinnen, enzovoort, om het product 
te finetunen. Alles bij elkaar heeft het wel een 
poosje geduurd voor het eindresultaat er was. 
Daar ben ik zeer tevreden over, en de rest van 
de medewerkers ook. Tijd is hier de grote win-
naar. We hebben nu tien stuks. Op ieder bestek 

waar onze jongens lopen, wordt gebruikge-
maakt van de tablethouder. Je bevestigt de 
houder aan de rand van de bak van de hoog-
werker. Hij is klein, smal en neemt nauwelijks 
ruimte in. Wij produceren deze tablethouder en 
raden onze collega-bedrijven aan hem ook aan 
te schaffen om tijdwinst te boeken.’

Open voor ideeën
Voor zover Flier weet, is zijn bedrijf het enige 
dat zo’n tablethouder gebruikt. ‘Ik heb in het 
begin wel op Google gezocht om te kijken of 
het al in een of andere vorm bestond. Ik heb 
niks concreets gevonden. En als er ideeën 
komen om iets aan te passen aan de houder 
om hem nog beter te maken, sta ik daar ook 
uiteraard voor open.’
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'Met deze innovatieve val- en 
weerbestendige tablethouder ga je 
efficiënt met je productieve tijd om'

Heb jij een klein, maar vernuftig idee dat je 
met andere kwekers wilt delen? 
Stuur dan een e-mail naar sjoerd@nwst.nl.
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