‘A ls glazenier gewoon goed zijn’

MArco groothoff

OVG verplicht

branchediploma

De Ondernemersvereniging van Glazeniers (OVG) heeft in haar algemene

kan overigens voor bedrijven ook een

ledenvergadering van 26 juni in de Vakschool te Schoonhoven besloten tot het

reden zijn niet aan te sluiten. Ze durven

verplicht stellen van een branchediploma. Doel is dat de creatieve vakmensen
die OVG verenigt, zich hiermee van andere glazeniers onderscheiden. Heeft een

het niet aan; misschien ook wel omdat
ze weten dat ze niet aan de eisen zullen
voldoen.’

glazenier de certificering - het zogeheten EVC-traject, Ervaring en Verworven
Competenties - met succes doorlopen, dan verwerft hij het OVG-Keurmerk; een

Van vrijwillig naar verplicht
Van der Zwaan maakt duidelijk dat

kwaliteitswaarborg voor opdrachtgevers.

het EVC-traject voorheen op vrijwillige
basis kon worden gevolgd, aangestuurd door het SVGB, ‘maar het aantal
bedrijven, al of niet georganiseerd via

De competenties van de zestig leden

groot deel van de belangen van onze

de OVG, dat dit heeft gedaan, is op

worden momenteel in kaart gebracht

sector behartigt. De slag naar profes-

de vingers van twee handen te tellen.’

door het Kenniscentrum Glas dat het

sionalisering van de bedrijven is nu een

Reden voor SVGB te stoppen met het

proces faciliteert en de neutraliteit

volgende stap. Waar sta je, waar kun je

traject en het over te hevelen aan het

ervan bewaakt. Een gesprek met voor-

verbeteren, waar ben je sterker in dan

kenniscentrum dat het, op initiatief van

zitter Rob Crèvecoeur van OVG en

de concurrentie? De lokale, provinciale

de OVG, nieuw leven inblaast. ‘Door

directeur Theo van der Zwaan van het

en landelijke overheden stellen steeds

het via de OVG te organiseren en ver-

kenniscentrum.

meer eisen, willen goede opdracht-

plicht te stellen’, vertelt Van der Zwaan,

gevers zijn, maar stellen dan wel als

komen subsidies vrij, zowel via het

Toegevoegde waarde

voorwaarde dat ze in zee gaan met

HBA als via STOOV, het ontwikkelings-

Crèvecoeur is duidelijk over het nut en

bedrijven die niet alleen aangeven dat

fonds voor het vlakglasbedrijf.’ In de

de noodzaak van het EVC-traject en

ze goed zijn, maar echt goed zijn, ob-

notulen van de ledenvergadering lezen

zet het in een breder perspectief. ‘Gla-

jectief getoetst en onderbouwd.’

we dat het nieuwe EVC 1.495 euro
kost, bestaande uit kosten voor secre-

zenier was een individueel ambacht.
Men kende elkaar wel van naam, maar

De OVG-voorzitter weet uit de reacties

tariële verwerking, het examen en de

ieder opereerde zeer zelfstandig. Om

van bedrijven die het traject inmiddels

administratiekosten. Er zijn subsidies

die reden was er nauwelijks samenwer-

hebben doorlopen dat het toetsmecha-

vanuit het HBA en STOOV van respec-

king met als gevolg dat er geen enkele

nisme ook een soort bedrijfstoets is. ‘Ik

tievelijk 425 en 500 euro, waarmee de

invloed kon worden uitgeoefend op

ruim alles eens op, ik orden mijn admi-

netto kosten per deelnemer neerkomen

regelgeving, eisen van opdrachtgevers

nistratie, zet alle geloofsbrieven op een

op 570 euro.

of welk overheidsproces dan ook. Zo’n

rij, zijn veel gehoorde reacties. Een mo-

vijftien jaar terug is daar een kentering

ment om orde te scheppen, daar ook

Het competentieprofiel van glazenier

in gekomen. Dit heeft geleid tot de

de tijd voor genomen. Een soort interne

is in het verleden reeds vastgesteld en

oprichting van onze vereniging die een

toets die onverwacht veel oplevert. Dat

geldt nog steeds. Ook het EVC-traject
is hetzelfde gebleven als het was,
bestaande uit een zelftest, intakege-

Meer informatie

sprek, het insturen van een portfolio

Kenniscentrum Glas heeft uitgebreide informatie over het EVC-traject op haar

en een bezoek van de assessoren

site www.kenniscentrumglas.nl staan. Onder het kopje EVC zijn onder meer

aan het atelier. Naar aanleiding van

een infosheet en het beroepscompetentieprofiel glazenier te vinden. Zie de site

dat bezoek èn de portfolio wordt de

www.ovgonline.nl voor meer informatie over de doelstellingen van de vereniging,

glazenier beoordeeld. Van der Zwaan:

de bestuursleden en de toegevoegde waarden van het lidmaatschap.

‘Het is aan de OVG te bepalen welke
eventuele aanvullende opleidingen een
www.glasinbeeld.nl
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Boekhandel in de Broerenkerk
De Broerenkerk, het prachtige gebouw

Het glas-in-lood van de Broerenkerk

in het centrum van Zwolle dat uit 1466

te Zwolle was in zeer slechte staat. De

stamt, is al lange tijd niet meer als kerk

in het verleden toegepaste oplossing

in gebruik. Er werden verschillende

met lexaan was ver onder de maat,

evenementen en tentoonstellingen

toont hoe belangrijk het is goed werk te

georganiseerd, maar het gebouw had

leveren en is door Atelier Oud-Rijswijk

nog geen duidelijke nieuwe functie. De

uit Zoetermeer vervangen door nieuw

gemeente Zwolle heeft inmiddels inge-

systeem met isolerend en zonwerend

stemd met het om een boekhandel in de

glas. Niet alleen een enorme verbete-

kerk te vestigen. De kerk krijgt hiermee

ring qua aanzien van de kerk, maar ook

een nieuwe bestemming, met volop

qua warmtehuishouding. Studenten van

aandacht voor de monumentale waarde

de Hogeschool Windesheim uit Zwolle

van het gebouw, naar een ontwerp van

hebben het renovatieproject gebruikt

architect Rob Moritz van 19 Het Atelier

voor hun afstudeerscriptie en tonen

Architects.

daarin aan dat de isolatie van het glasin-lood ook leidt tot een zeer aanmerke-

Artist impressions: 19 Het Atelier Architects

lijke besparing op energie.
Op de foto’s is niet alleen de oude situatie te zien met het bobbelende en
grijs verkleurde lexaan, maar ook de
praktijktesten die zijn gedaan met de
voorzetramen. Vanuit de monumentencommissie was er namelijk de eis dat
het glas niet mocht spiegelen. De oplossing is gevonden in glas dat heel licht is
gestraald en van een coating is voorzien
om vuilaanhechting te voorkomen.
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glazenier dient te volgen. Verschil met

Diploma-uitreiking Vakschool Schoonhoven

voorheen is de regie: de OVG maakt de

Op donderdag 5 juli vond de diploma-uitreiking voor de glazeniers, goud- en zilver-

spelregels, wij faciliteren, bewaken het

smeden en juwelier en uurwerktechniek plaats in de Grote Kerk te Schoonhoven.

proces, zorgen voor neutraliteit door

Voor de drie glazeniers Rianne Willemse, Dolly van der Wel en Ryan Verstraten

een objectieve toets en kunnen waar

was dit om nog een reden een bijzondere dag: ze zijn de eerste studenten ‘Glaze-

nodig aanvullende cursussen maken en

nier’ die afstuderen aan de Vakschool Schoonhoven. De vierjarige MBO-opleiding

verzorgen. De OVG bepaalt de kwaliteit

leidt een nieuwe generatie glazeniers op voor de glazenierbedrijven of als zelf-

van haar leden, wij toetsen of ze daar

standig ondernemer. De opleiding staat los van het in dit artikel besproken EVC-

aan voldoen en denken mee over het

traject dat is bestemd voor mensen die reeds werkzaam zijn in de branche.

volgen van de eventuele aanvullende
opleiding. De lijst met mogelijkheden

OVG-voorzitter Rob Crèvecoeur sprak de drie toe: ‘Het starten van de opleiding

voor scholing heeft nog witte vlekken;

Creatief Vakman - Glazenier getuigt van durf en doorzettingsvermogen, zowel van

we zijn hard bezig ‘m completer te

de school als van de studenten. Van oudsher was de glazenier niet zo gebrand op

maken. Over de waarde en kwaliteit

kennisdeling in zijn vak: men hield zijn vakkennis liever voor zich zelf. Daar is nu

van een bepaalde gevolgde opleiding

verandering in gekomen. Met de samenwerking rond de opleiding en de inzet van

of de ervaring die in de loop der tijd

stagebedrijven is er een meer open en toegankelijk netwerk ontstaan. De afgestu-

is opgedaan, zijn tijdens de ledenver-

deerden die nu voor hem staan zijn van harte welkom om deel te nemen aan dat

gadering knopen doorgehakt. Zoals

netwerk en hun bijdrage te leveren. Jullie hebben nu de opdracht om meters en

over opleidingen die in het buitenland

uren te maken.’ Na afloop van de plechtigheid toonde ook docente Kim de Moulin

zijn gevolgd. Dat is een goede zaak en

zich trots en tevreden: ‘We hebben samen toch wat moois bereikt, al hebben we

zorgt voor duidelijkheid. Maar het is de

als pioniers van de opleiding hard moeten vechten. Dit is een prachtig resultaat:

OVG die de vakbekwaamheidseisen

drie gediplomeerde glazeniers.’

bepaalt, onze rol is vooral dienend en
uitvoerend.’
Doe mee!
De OVG heeft een periode van twee tot
drie jaar genomen voor de uitvoering
van het EVC-traject, maar de subsidie
is eindig en alleen beschikbaar voor
degenen die dit jaar met de certificering
starten of te kennen geven er aan mee
te willen doen. Crèvecoeur roept zijn
leden dan ook op snel mee te doen
en niet-georganiseerde bedrijven zich
aan te sluiten. ‘We hebben het traject
open aan onze leden voorgelegd. Wat

Rob Crèvecoeur feliciteert de drie eerste afgestudeerde glazenier-studenten.

vinden jullie van de verplichting? Daar
hebben ze volmondig ja tegen gezegd
omdat ze gewoon willen behoren tot de
goede groep, getoetste glazeniers. Van

een positieve impuls van uit. Alle reden

meteen lid van een club waarvan alle

onze zestig leden zijn er zes à zeven

om lid van de OVG te worden ook,

leden uiteindelijk aantoonbaar gekwali-

die reeds aan de EVC-kwaliteitseisen

want het eerste jaar lidmaatschaps-

ficeerd zijn. Je geeft er mee aan er trots

voldoen en nog eens zo’n zelfde aantal

kosten heb je er al uit vanwege de

op te zijn dat je de betere glazenier

ongeorganiseerden. Hopelijk gaat er

subsidie. Als plus daar bovenop ben je

bent. Je onderscheidt je.’ <
www.glasinbeeld.nl
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