Vraag naar meer kennis
IPC Groene Ruimte heeft klaslokaal vol toekomstige European treemanagers
Het is al een aantal maal aangekondigd: IPC
Groene Ruimte start met de opleiding European treemanager. Inmiddels zijn we een paar
maanden verder en is IPC – corona en weder
dienende – gestart met een volle groep van
zestien deelnemers.
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Wouter Schulp van IPC Groene Ruimte is coördinator van onder andere de opleiding European
treemanager: ‘Je merkt aan alle deelnemers
dat ze een stap verder willen zetten. De groep
bestaat uit een paar boombeheerders, boomtechnisch adviseurs en mensen die vanuit de
uitvoering zijn doorgegroeid naar onderzoek
en advies. Er zijn zoveel ontwikkelingen op het
gebied van bomen, dat mensen op zoek zijn
naar nieuwe informatie, nieuwe kennis.’
ETW, ETT, ETM …
De opleiding ETW, European treeworker, is al
twintig jaar een begrip in Nederland. De opleiding European treetechnician is al zo’n vijftien
jaar bekend. De opleiding tot European treemanager bestond nog niet, maar de behoefte
was er wel, volgens Schulp: ‘We kregen al
weleens vragen van adviesbureaus naar een
dergelijke opleiding. Een studie waarin je leert
beleid te maken met betrekking tot bomen, en
waarin je bekend raakt met of je bewust wordt
van de samenhang met andere disciplines in
een leefomgeving. In 2019 hebben we laten
onderzoeken of er daadwerkelijk vraag is naar
een dergelijke opleiding. Het antwoord was ja.
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Toen zijn we begonnen met het opzetten van
de opleiding, in eerste instantie in grote lijnen.
Hiervoor hebben we een begeleidingscommissie
Bomen opgezet, met bosbeheerders, landgoedbeheerders, boomtechnisch adviseurs, mensen
en organisaties die iets met bomen te maken
hebben. We hebben ons plan opgesteld en aan
deze commissie voorgelegd. De reacties zijn verwerkt en vervolgens hebben we een curriculum
opgesteld waarmee we aan de slag zijn gegaan.
We wilden voorkomen dat wij het voor de markt
gingen bepalen.’
Onafhankelijk opleidingsinstituut
De opleiding ETM wordt gegeven op hboniveau. De toekomstige ETM’ers komen dertig
woensdagen bij elkaar voor een interne of
externe studiedag. Daarnaast hebben ze nog
huiswerkopdrachten. ‘Het is lastig te zeggen hoe
hoog de studiebelasting is. Niet alleen omdat
het een pilotopleiding is, maar ook omdat de
een de opdrachten binnen de werkomgeving en
-tijd kan uitvoeren en de ander dat ernaast moet
doen’, aldus Schulp.
IPC Groene Ruimte is een onafhankelijk opleidingsinstituut en heeft in die zin de ruimte om
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boombeheerders bij boomgerelateerde vraagstukken. Deze opleiding is primair bedoeld voor
boombeheerders, dus in die zin was het misschien niet direct logisch om hem zelf te volgen.
Maar we merken dat er in de markt steeds meer
kennis en ontwikkelingen zijn met betrekking
tot bomen. Dat vraagt van boombeheerders een
andere houding en daarom is het voor ons ook
belangrijk om op de hoogte te blijven.’
Visser studeerde bos- en natuurbeheer en
volgde in de loop der jaren de opleidingen ETW
en ETT. Hij wilde zich verder ontwikkelen in het
bomenvak en deed na een mbo+-opleiding
een hbo-studie in deeltijd. In 2010 richtte Visser
TreeVision op en inmiddels heeft hij drie mensen
in dienst. ‘Bomen vormen wel de rode draad in
mijn ontwikkeling en werk. Het mooie van deze
studie die IPC heeft ontwikkeld, is de doorlopende leerlijn.’

een opleiding zelf in te richten. ‘De opleiding
sluit naadloos aan op de ETW- en ETT-opleiding.
Kernachtig samengevat: boombeheerders kijken
naar een individuele boom en vinden daar wat
van; nu leren we mensen een helicopterview
aan. Dat is belangrijk en loopt door de hele
opleiding heen. De student moet dus onderwerpen als biodiversiteit, klimaat, Omgevingswet
enzovoort erbij betrekken.’
Leerthema’s
Volgens Schulp hebben de cursisten na de opleiding beter inzicht in het groen en in bomen,
vanuit een ander perspectief en op een hoger
niveau. Er wordt gewerkt aan bewustwording
van de mogelijkheden en het effect van integraal werken. ‘Boombeheerders moeten leren
dat er ook andere problemen en eisen spelen,
bijvoorbeeld op het gebied van waterbeheer.
Je moet leren hoe alles in elkaar zit, zodat je
voor elkaar krijgt wat jij nodig vindt en mogelijk
daarbij ook nog eens de ander steunt.’ Een ander
onderdeel van de opleiding is communicatietraining. Hoe communiceer je met het college van
B & W of met boze burgers? Tijdens bewonersavonden moet je vooral niet te technisch zijn, in

andere situaties juist wel. ‘We nemen de mensen
ook mee in andere werelden. Ze krijgen bijvoorbeeld les krijgen van een ontwerper, waardoor er
meer inzicht wordt verkregen in planvorming en
de keuzes en gedachten daarachter.’ Ook databeheer speelt een steeds prominentere rol als
het om bomen gaat. De deelnemers denken na
over vragen als: wat is zinvol, wat voegt het toe
en wat kun je ermee. ‘Wij gaan dus niet vertellen
hoe een groenplaats technisch in elkaar zit, maar
stellen de vraag: hoe schrijf je in je beleid dat de
beoogde groenplaats duurzaam moet worden
ingericht en dat ook blijft.’
Boombeheerdersrol verandert
Tjeerd Visser is oprichter en eigenaar van boomtechnisch ingenieursbureau TreeVision in Nijkerk.
Als lid van de begeleidingscommissie Bomen
van IPC heeft Visser in de aanloopfase meegedacht over het curriculum voor de opleiding
ETM. ‘Toen ik zag wat er in het lesprogramma
werd opgenomen, werd ik enthousiast en
besloot ik om zelf ook deel te nemen’, vertelt hij
in de tweede helft van oktober, wanneer er zo’n
zes bijeenkomsten zijn geweest. ‘Als boomtechnisch adviesbureau ondersteunen wij tal van

Positieve neveneffecten
Op 2 september ging de groep van zestien
cursisten van start. Visser: ‘De groep bestaat uit
boombeheerders, mensen die voor een gemeente werken of voor een adviesbureau. De deelnemers komen uit allerlei hoeken, maar allemaal
houden ze zich beroepshalve bezig met bomen,
in welke rol dan ook. Het mooie is dat er veel
kennis en enthousiasme is, dat er kennis wordt
gedeeld en interactie is. Dat is een fijn neveneffect. Verwacht ik of de kennis die ik nu opdoe
invloed zal hebben op mijn aanpak? Ja, dat
verwacht ik wel. De onderwerpen die behandeld
worden maken deel uit van ons dagelijks werk,
maar de verdieping die ik nu al ervaar, verwacht
ik zeker te gaan inzetten bij TreeVision. Thema’s
als communicatie en budgettering zijn meer van
toepassing voor boombeheerders, maar zijn wel
voor belang voor onze klanten. Ik leer nu zo veel
meer over biodiversiteit, duurzaamheid, klimaatbeheersing en ecosysteemdiensten van bomen.
Ik verwacht dat ik de belangen van bomen in
de toekomst beter kan overbrengen op onze
klanten.’
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