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Kerntaken van Hovenier

1. Onderhoud binnenbeplanting

Geeft bij wekelijkse toerbeurt alle binnenbeplantingen water.
Schoont plantenbakken op: verwijdert ongerechtigheden, dood blad e.d.
Snoeit planten, rekening houdend met overlast, lichtinval, habitus e.d.
Verzorgt de bemesting op basis van uitslag grondonderzoek door derden.
Maakt bestelling op voor nieuwe planten in overleg met de leiding. Houdt rekening met en heeft 
enige kennis van globale normen ten aanzien van stamvorm, groei- en bloeiwijze, standplaats e.d.
Sproeit regelmatig alle planten af. Verplaatst daartoe zo nodig mobiele plantenbakken.
Beantwoordt regelmatig vragen van gasten met betrekking tot de groeiwijze en soorten.

2. Terreinonderhoud

Assisteert de leiding bij het maken van planningen en het verwerken van registraties.
Verricht allerhande klein onderhoud en reparaties aan wegen, paden, afrastering, terrassen,  
bebording e.d.
Neemt grotere onderhoudswerkzaamheden op ter uitbesteding.
Voert alle voorkomende tuinwerkzaamheden uit: schoffelen, bladharken, maaien, snoeien,  
bijplanten, composteren enz. Maakt daarbij gebruik van diverse gereedschappen en machines.
Verricht schoonmaakwerkzaamheden, zoals papier prikken en vegen, op het terrein in het  
algemeen maar ook op bijzondere gedeelten als tennisbanen, minigolfbanen en entree.
Houdt het eigen gereedschap in goede staat.

3. Ongediertebestrijding

Plaatst zonodig lokaasdoosjes, klemmen of vallen tegen knaagdieren. Doet dit naast de preventieve 
maatregelen als schoonhouden en verwijderen van voedselresten.
Controleert beplanting op ziekten. Stuurt zonodig bladmonsters op voor extern advies. Verzorgt 
het uitzetten van de biologische bestrijding.
Maakt zeer incidenteel gebruik, en dan nog zeer plaatselijk, van chemische bestrijdingsmiddelen.

4. Dierenverzorging

Geeft de dieren van het park voedsel volgens voorschrift. (o.a. kinderboerderij, reeën, schildpadden, 
vissen in aquaria e.d.).
Houdt de leefomgeving en dierenverblijven schoon.
Signaleert ziekten onder de dieren.
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Competenties van Hovenier

1.1 Contactuele vaardigheden

Onderhoud het contact met gasten en collega’s. Onderhoudt zonder moeite gesprekken. Geeft ruimte 
aan ideeën en inbreng van anderen. Luistert actief. Houdt oogcontact, laat gesprekspartner uitspreken.

2.2 Samenwerken

Werkt met anderen samen aan een bepaalde taak. Wekt geen irritatie bij anderen op in de samen-
werking. Toont zich een loyaal en belangstellend collega. Staat open voor meningen en ervaringen  
van anderen. Uit zich positief over prestaties van collega’s.

4.7 (Zelf)discipline

Werkt conform de geldende regels. Neemt beslissingen van leidinggevende(n) over. Volgt instructies op 
en werkt volgens afgesproken protocollen. Werkt volgens procedures en richtlijnen. Vraagt wat wel / niet 
kan, indien regels onduidelijk zijn. Blijft zich ook bij hoge werkdruk houden aan geldende procedures.

5.4 Nauwkeurigheid

Heeft oog voor detail. Ontdekt fouten / onnauwkeurigheden in het eigen werk. Is opmerkzaam ten 
aanzien van kleinigheden. Werkt precies en ordelijk. Vermijdt onnauwkeurigheden. Werkt stipt.

5.5 Kwaliteitsgerichtheid

Volgt nauwgezet de kwaliteitsnormen. Voert het werk volgens kwaliteitsnormen uit, daarbij verlies 
of inefficiency vermijdend. Verzekert zich ervan dat eigen werk aan kwaliteitsnormen voldoet (door 
vragen of controle).


