
40 4 - 2016

Sinds 1 januari 2013 is er een hercertificering voor ETW’ers ingevoerd. Iedere ETW’er is verplicht om jaarlijks punten te verzamelen. Doet hij dat niet, 

dan verloopt zijn certificaat. Veel ETW’ers dreigen daarom in 2016 hun certificaat te verliezen.
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Bezorgdheid over 
hercertificering ETW’ers 



ACHTERGROND

Hercertificering is een gevoelig punt in de 
Nederlandse bomenverzorgerswereld. Wanneer 
wij als vakblad rondvraag doen, heeft iedereen 
daarover een mening, maar veel mensen zeggen 
er ook bij: ‘Ik hoef over dit onderwerp niet met 
naam en toenaam in de krant.’ Een abonnee op het 
vakblad Boomzorg belde zelfs met de redactie om 
zijn abonnement op te zeggen, omdat wij over het 
onderwerp hadden geschreven.

De kwade genius achter de hercertificering is met 
name de VHG. Deze brancheorganisatie ziet er 
als geen ander de waarde, maar tegelijk ook de 
commerciële waarde van in. Allereerst is de VHG 
van mening dat ETW’ers hun vakkennis op peil 
moeten houden. Gespecialiseerde aannemers zien 
het diploma daarnaast als een manier om zich als 
dienstverlener te onderscheiden. Wanneer je het 
ETW-diploma bij een pakje boter cadeau krijgt, 
verdwijnt de commerciële waarde.

De afgelopen jaren zijn er verschillende activiteiten 
ontwikkeld om de hercertificering mogelijk en 
toegankelijk te maken. De kennis van een gecer-
tificeerde treeworker is onderverdeeld in acht 
domeinen, en in totaal moeten er, verdeeld over 

drie jaar, 30 hercertificeringspunten oftewel SE’s 
verzameld worden. Voor ziekten en plagen moeten 
er minimaal vier punten verzameld worden, voor 
veiligheid bij werken aan bomen minimaal zes.
Het verzamelen van dit soort punten is niet al te 
moeilijk. Het bijwonen van een congres levert bij-
voorbeeld punten op. IPC Groene Ruimte en ande-
re opleiders organiseren daarnaast studiedagen, 
waar in één dag de punten voor een jaar bij elkaar 
gespaard kunnen worden. Vakblad Boomzorg is op 
dit moment met IPC Groene Ruimte in gesprek om 
een systeem te ontwikkelen waarbij je al punten 
kunt verzamelen door het lezen van een artikel in 
het vakblad en een klein online examen over dit 
artikel. Er zijn dus tal van manieren om kennis bij 
te spijkeren en punten te verzamelen. Anderzijds 
blijft het gegeven dat groene mensen vooral doe-
ners zijn, die in hun vrije tijd niet graag met de 
neus in de boeken zitten. Voor een aantal ETW’ers 
zullen al deze bijscholingsmogelijkheden daarom 
verspilde moeite zijn.  

Mijn ETW
Bij de hercertificering staat de website ‘Mijn ETW’ 
centraal. Op deze site, die wordt gehost door IPC 
Groene Ruimte, staan de activiteiten waarmee pun-

ten gehaald kunnen worden. De treeworker is hier 
zelf verantwoordelijk voor. In de markt heerst voor-
al over dat laatste de nodige bezorgdheid. ETW’ers 
zijn de laatste jaren herhaaldelijk geïnformeerd en 
gewaarschuwd over het aflopen van het certificaat 
wanneer er geen punten worden bijgeschreven. 
Als het gaat om de registratie van de punten ligt er 
een grote verantwoordelijkheid bij de ETW’er zelf. 
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