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Griffioen Academy biedt workshop voor buitendienst

Hernieuwd enthousiasme voor vaste planten creëren, misvattingen over onderhoud en 

beheerskosten uit de wereld helpen en aandacht vragen voor de uitvoerende medewerkers in 

het openbaar groen. Dit zijn zomaar wat redenen waarom Griffioen Wassenaar de workshop 

Onderhoud vaste planten heeft ontwikkeld. ‘Met de juiste kennis en handvatten worden 

mensen weer enthousiast.’
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Ambassadeur voor 
vaste planten

Stefan Verbunt: ‘Dat het onderhoud van vaste planten duur is, is een misvatting.
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De aanwezige kennis over vaste planten en 
het onderhoud ervan loopt sterk terug. Dat is 
althans de indruk van Griffioen Wassenaar, die 
met het plantenconcept GreentoColour het 
gebruik van vaste planten in de openbare ruimte 
juist aanmoedigt. Daarom ontwikkelde Griffioen 
ruim een jaar geleden de Griffioen Academy, 
met tot nu toe twee workshops: Onderhoud 
vaste planten en Kennis vaste planten openbaar 
groen. Stefan Verbunt, directeur van Griffioen 
Wassenaar: ‘We hebben de workshops om meer-
dere redenen ontwikkeld. Een daarvan is dat we 
de misvatting dat het onderhoud van vaste plan-
ten duur is uit de wereld willen helpen.’

Teruglopende kennis
‘Zowel in de markt als in de opleidingen wordt 
er nog behoorlijk conservatief gekeken naar 
het beheer van vaste planten’, stelt Henri Peters, 
relatiebeheerder bij Griffioen en workshopleider. 
‘Ook is de vakkennis over vaste planten bij aan-
nemers en gemeenten nog maar zeer beperkt. 
Men denkt bijvoorbeeld dat het onderhoud 
duurder is omdat het arbeidsintensiever is dan 
bij heestervakken en omdat je moet wieden.’

Peters: ‘Daarnaast krijgen we regelmatig beplan-
tingsplannen ter toetsing van gerenommeerde 
bureaus, die de plantensoorten wel kennen, 
maar niet kijken naar zaken als standplaats, groei 
en technische eigenschappen. Daardoor blijft 
het resultaat achter en wordt men sceptischer 
ten aanzien van het gebruik van vaste planten. 
Dat is jammer en niet nodig. De opleidingen 
zijn vooral gericht op het ondernemerschap van 
hoveniers die fijn groen maken voor de particu-
liere markt. Vroeger was er ook een opleiding 
voor groot groen, voor groenaannemers. Dat 
deze er niet meer is, gecombineerd met het 
gebrek aan handen, aan menskracht, draagt 
bij aan de teruglopende plantenkennis. Daarom 
hebben wij besloten om de kennis die we hebben 
opgedaan met ons GreentoColour-concept te 
delen met mensen die in de uitvoering werken.’

Verbunt vult aan: ‘De workshop Onderhoud is 
bedoeld voor mensen die het onderhoud doen. 
Dat klinkt logisch en wellicht een beetje flauw, 
maar dit is vaak een vergeten groep als het 
gaat om ontwikkeling en opleiding. Ook in die 
zin doet de workshop iets met de mensen; ze 
worden zich ervan bewust dat hun werk ertoe 
doet. Daarom is het leuk en belangrijk om deze 
workshop te geven.’

Kennis delen
Griffioen wil zijn kennis graag delen en ontwik-
kelde daarom de workshop over het onderhou-
den en beheren van vaste planten. Peters: ‘In 
het jaar dat ik hier werk, heb ik meer geleerd 
over vaste planten dan in mijn hele 36-jarige 
carrière in het groen. Er is binnen dit bedrijf zó 
veel kennis! Daarom heb ik voorgesteld om die 
te gebruiken en te delen en zo te fungeren als 
ambassadeur voor de vaste planten.’

De workshop Onderhoud vaste planten blijkt 
aan te slaat. In het afgelopen jaar zijn er onge-
veer 15 workshops gegeven. Het duurt een 
dagdeel en per keer kunnen er 15 mensen 
deelnemen. Na een uur theorie en gelegen-
heid om vragen te stellen, gaat de groep naar 
buiten, om bij een vasteplantenvak te leren 
hoe het beter kan. ‘Ik vraag de deelnemers wat 
ze zien, of de planten het goed doen, waaraan 
dat kan liggen en of ze vinden dat het vak veel 

onderhoud nodig heeft. Door dat soort vragen 
te stellen, weet ik wat ze nu doen en leren ze 
hoe het beter kan.’

Dat kan bijvoorbeeld door met een ander 
schoffeltje te werken of als je het onkruid 
herkent. Hiervoor ontwikkelde Griffioen een 
onkruidkaart, waarop te zien is waaraan je 
zaadonkruid of wortelonkruid herkent.

Het juiste schoffeltje
‘Wij willen graag dat er veel meer vaste planten 
worden gebruikt’, zegt Verbunt. ‘Rond vaste 
planten heerst nog altijd een beetje het taboe 
dat ze duur zijn omdat de beheerkosten zo 
hoog zijn. Met ons concept en deze workshops 
willen wij duidelijk maken dat dit niet zo hoeft 
te zijn. Het onderhoud is wel anders dan je 
gewend bent bij maai- of frequentiebestekken. 
En we willen natuurlijk mensen enthousias-
meren voor het gebruik van vaste planten in 
de openbare ruimte, omdat je er zoveel meer 
voor terugkrijgt dan van andere typen groen. 
Met het bieden van handvatten en met goede 

uitleg leren we mensen hoe je vaste planten 
zodanig kunt onderhouden dat ze het goed 
doen, zonder dat het meer werk is. Zo wordt 
er soms gedacht dat je niet met een schoffel 
tussen vaste planten mag komen. Wij vinden 
dat onzin. Het moet wel met de juiste schof-
fel gebeuren; met een fijn en aan beide zijden 
goed geslepen schoffeltje kom je prima door 
vaste planten heen. Zo zijn er veel tips en 
adviezen die het werk gemakkelijker en leuker 
maken.’

Iedere deelnemer ontvangt een certificaat van 
deelname. Met een tarief van 545 euro (in 2023) 
voor een groep van maximaal 15 personen zijn 
de kosten te overzien, voor een investering die 
volgens Verbunt al snel zijn waarde oplevert. 
‘In elk team is er wel een groepje dat graag 
met vaste planten werkt. Als je in deze mensen 
investeert door wat extra aandacht, zie je dat ze 
opleven en dat hun enthousiasme voor vaste 

planten wordt aangewakkerd.’ Verbunt advi-
seert gemeenten om de workshop jaarlijks te 
volgen, om ook nieuwe medewerkers de juiste 
kennis bij te brengen. ‘Omgerekend gaat het 
om minder dan vier tientjes per medewerker 
en het levert de mensen, het groen en dus de 
gemeente veel op. Het verdient zich in no time 
terug.’

Gemeente Zeewolde
Peters: ‘We werken interactief en betrekken de 
mensen er voortdurend bij. Om de basis op peil 
te brengen, is een halve dag voldoende. Veel 
van wat we vertellen en laten zien, is eigenlijk 
heel logisch. Daarom blijft de kennis goed 
hangen.’

Jan Grendelman van de gemeente Zeewolde 
organiseerde de workshop Onderhoud vaste 
planten voor de aannemers van het groenon-
derhoud. Dat deed hij voornamelijk omdat hij 
niet tevreden was over het onderhoud en het 
idee had dat de kennis bij deze partijen van 
een te laag niveau was. ‘We hebben beide aan-
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‘Onze onkruidkaart wordt 
erg gewaardeerd’
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nemers voor de workshop uitgenodigd en ook 
onze eigen medewerkers sloten erbij aan. Het 
was een heel interessante ochtend, waarbij ook 
lekker gediscussieerd werd. Henri heeft veel 
uitgelegd en laten zien; het was heel nuttig. We 
hebben her en der wat vakken liggen met vaste 
planten en ook een rotonde, maar ik zou graag 
wat meer vaste planten zien.’ Ook het onder-
scheiden van vaste planten en onkruid vonden 
de deelnemers interessant.

Gemeente Tholen
Flip Hartog van de gemeente Tholen kent 
Griffioen al heel wat jaren en las in de nieuws-
brieven over de workshop. ‘In het beheer en 
onderhoud zie je dat er anders wordt gekeken 
naar plantensoorten en dat er andere keuzes 
worden gemaakt dan in het verleden. Ik vond 
het vooral belangrijk om de medewerkers van 
de buitendienst wat meer diepgang en kennis 
te bieden. In de gemeente Tholen maken we 
de omgeving steeds aantrekkelijker met vaste 
planten en we gebruiken ze ook om de onkruid-
druk te verlagen.’ Hartog nodigde de eigen 
onderhoudsmedewerkers uit voor de workshop 
en ook enkele mensen van de sociale werkvoor-
ziening. ‘Het heeft ertoe geleid dat de neuzen 
nu dezelfde kant op staan en dat we hetzelfde 
denken over de uitvoering van het onderhouds-
werk. Je kunt er heel traditioneel naar kijken, 
veel onderhoud plegen en om de zoveel jaar 
scheuren. Daar ontstaan dan discussies over en 
dat is prima. Zo’n cursus is heel geschikt om de 
verschillende meningen te horen en vervolgens 

toch op hetzelfde spoor te komen. Gemeenten 
die meer vaste planten in het openbaar groen 
willen of die nog traditioneel onderhoud  
plegen, raad ik aan deze workshop te volgen.’

Incompany en op locatie
Naast de aanleg omvat het GreentoColour-
concept de mogelijkheid van een tot drie jaar 
onderhoud. Verbunt adviseert gemeenten om 
op het moment van de overdracht de workshop 
aan te bieden aan de mensen van de uitvoe-
ring, om te garanderen dat de planten goed 
beheerd en onderhouden worden. ‘Zo zorg je 
voor een goede overgang naar je eigen onder-
houdsdienst. Van deze gelegenheid wordt veel 
gebruikgemaakt.’

De trainingen worden nu nog alleen incompany 
gegeven. Om ook individuele hoveniers en 
groenverzorgers de mogelijkheid te bieden om 
deze te volgen, organiseert Griffioen in 2023 
eveneens workshops op de eigen locatie in 
Boskoop. Geïnteresseerden kunnen zich hier-
voor dan inschrijven.

‘Het is onzin dat 
je niet met een 
schoffel tussen 
vaste planten 
mag komen. 
Als je maar het 
juiste schoffeltje 
gebruikt’

Henri Peters geeft workshops bij gemeenten in het hele land. Onderhoud van het GreentoColour-plantenconcept in Almere
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