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‘DIE MIDDAG IN DE TUIN HEEFT
De zomervakantie staat voor de deur. Veel bedrijven werken in deze periode met jongeren. Een
mooie kans om aan jongeren te laten zien hoe leuk het werken in de agrarische en groene sector is.
VanColland vroeg werkgever Raymond Landwehr Johann van Tuin Totaal Hoveniersbedrijf
uit Haarlem naar zijn ervaring met jonge werknemers en sprak met de zestienjarige werknemer
Tim Peters. Thijs van Berkel, eigenaar van Uit den Boogaard Hoveniers uit Nieuwe Wetering, vertelt
hoe zijn groene carrière begon met een vakantiebaantje. Alle drie de hoveniers hebben een ding
gemeen: een ervaring in de tuin bepaalde hun beroepskeuze.

Tim Peters (l) en Raymond Landwehr Johann (r)
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‘Soms benaderen
jongeren mij voor
een bijbaantje,
nadat we bij hun
ouders de tuin
hebben aangelegd’

‘I

n de omgeving waarin ik ben
opgegroeid, was het heel gewoon
om al jong te werken en zelf geld
te verdienen’, vertelt Thijs van Berkel. ‘Op
mijn elfde kreeg ik een vakantiebaantje op
een camping in de buurt. Ik spaarde voor
een surfboard. Mijn ouders wilden wel
een deel bijbetalen, maar ik moest eerst
een groot gedeelte zelf verdienen. Samen
met leermeester Sjaak zorgde ik voor het
groenonderhoud op de camping. In het
begin was ik met name takken aan het
slepen als Sjaak aan het snoeien was en
ruimde ik het groenafval op. Maar onder
zijn begeleiding leerde ik veel. Toen jaren
later uit een beroepskeuzetest kwam dat
ik hovenier moest worden, was dat dus
helemaal niet gek. Ik had vanaf mijn elfde
al in het groen gewerkt. Toch had ik er zelf
niet aan gedacht.’

Beroepskeuze bepalen
Het had niet veel gescheeld of Raymond
Landwehr Johann was nooit in de
hoveniersbranche terechtgekomen. ‘Ik had
eigenlijk al besloten naar een technische
school te gaan’, vertelt Landwehr
Johann. ‘Die was op fietsafstand en veel
klasgenoten gingen ook naar deze school.
Op advies van een decaan heb ik een
middag meegelopen met het meisje dat
het tuinonderhoud bij de school verzorgde.
De decaan had in een test gezien dat ik
met mijn handen en buiten moest gaan
werken. Die middag in de tuin heeft mijn
keuze veranderd.’
Ook werknemer Tim Peters maakte de
keuze voor het hoveniersvak pas na
ervaring opgedaan te hebben in de tuin.
‘Omdat ik mijn middelbare school niet
afgemaakt heb, moest ik een BBL-opleiding
op niveau één beginnen. Ik wilde een
opleiding in de dierhouderij doen, maar dat
kon niet op dit niveau. Dus werd het een
tuincentrumopleiding, waar ik bij allemaal
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hoveniers in de klas kwam. Tijdens het
practicum gingen we aan de slag met
groenonderhoud en met een bosmaaier.
Na dit practicum wist ik dat ik hovenier
wilde worden.’

Laten zien wat het
hoveniersvak is
Raymond Landwehr Johann: ‘Jongeren
weten nauwelijks wat het hovenierswerk
inhoudt. Ik had ook geen idee.
Snuffelstages, beroepenmarkten op
scholen, vakantie- en bijbaantjes; ze zijn
hard nodig om aan jongeren te laten zien
wat er mogelijk is. Ze zeggen niet voor
niets, ‘onbekend maakt onbemind’. Daarom
vind ik het belangrijk om een bijdrage te
leveren nu ik zelf een bedrijf heb. Ik heb
jaren meegewerkt aan de beroepenmiddag
op de basisschool van mijn zoon en we zijn
bijvoorbeeld ook erkend opleidingsbedrijf.’
‘Soms benaderen jongeren mij voor een
bijbaantje, nadat we bij hun ouders de tuin
hebben aangelegd’, vertelt Van Berkel.
‘Ze hebben dan gezien wat we allemaal
doen en hoe de sfeer is. Daardoor worden
ze gemotiveerd voor het hoveniersvak.
Herkenbaar, want voor mijn eerste stage
benaderde ik ook het bedrijf dat de tuin bij
mijn ouders heeft aangelegd. Inmiddels
ben ik daar eigenaar van en hebben
we het bedrijf van leermeester Sjaak
overgenomen. Zo mooi kan het lopen. Een
bijbaantje zoals ik op mijn elfde had, kan ik
jongeren door alle wet- en regelgeving niet
meer bieden. Maar ik werk wel regelmatig
met leerlingen die een groene opleiding
volgen.’

Werken met gemotiveerde
jongeren in het team
Raymond Landwehr Johann: ‘We hadden
al veel ervaring met leerlingen van niveau
drie en vier. Tim Peters is de eerste leerling
die bij ons werkt en een opleiding op
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WERKEN MET JONGEREN; WAT MAG WEL EN WAT IS NIET
TOEGESTAAN? DE BELANGRIJKSTE REGELS OP EEN RIJ.
• Kinderen onder de dertien jaar mogen niet werken.
•	Dertien-, veertien- en vijftienjarigen mogen lichte
werkzaamheden verrichten: lichte oogstwerkzaamheden
(bijvoorbeeld fruit en groente plukken), lichte
gewasverzorging (pluizen, dieven, toppen, inbuigen), bollen
pellen en kleine dieren (als konijnen en kippen) voeren. Bij
dertien- en veertienjarigen moet permanent toezicht aanwezig
zijn. Bij vijftienjarigen moet een toezichthouder in de buurt
zijn. Tijdens vakanties mogen dertien- en veertienjarigen
maximaal 7 uur per dag en 35 uur per week werken. Voor
vijftienjarigen geldt een maximum van 8 uur per dag en 40 uur
per week.
•	Let ook op bij het tekenen van de arbeidsovereenkomst.
Voor jongeren tot en met vijftien geldt dat de ouders de
arbeidsovereenkomst mede moeten ondertekenen. Ouders
kunnen in de arbeidsovereenkomst vast laten leggen welke
werkzaamheden hun kinderen zullen verrichten.

Thijs van Berkel

niveau één volgt. Hij is pas zestien. Werken
met een zestienjarige vraagt iets meer van
de collega’s die met hem samenwerken.
Ik wil hem bijvoorbeeld niet te veel zwaar
werk laten doen. Maar hij wil natuurlijk
ook niet onder doen voor de rest van het
team. Dus houd ik er rekening mee bij het
inplannen van de klussen. Welk werk past
het beste bij hem en met wie kan hij dat
samen doen.’

•	Zestien- en zeventienjarigen mogen alle werkzaamheden
doen, tenzij ze gevaarlijk zijn of schade voor de
gezondheid kunnen opleveren. Denk aan het werken met
gewasbeschermingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen. Zij
mogen maximaal 9 uur per dag en 45 uur per week werken.
Meer informatie vindt u op www.stigas.nl. Kijk onder ‘kennis’ bij
‘Jongeren aan het werk’.

Tim Peters: ‘Omdat ik nog op school zit,
kan ik nog niet alle werkzaamheden.
Ik mag bijvoorbeeld nog niet met een
heggenschaar werken. Dat hebben we op
school nog niet geleerd. Onder begeleiding
van collega’s leer ik dit en doe ik ervaring
op. En als het zelfstandig gedaan moet
worden, dan moet een collega het doen.’ ■

Voor jonge werknemers die een
BBL-opleiding volgen kunt u
mogelijk subsidie ontvangen van
het fonds Colland Arbeidsmarkt.
Bekijk de mogelijkheden op
www.collandarbeidsmarkt.nl.
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