Op 5 oktober organiseert de Beroepsvereniging Groene Zorg, begeleiding en coaching
een bijeenkomst waar opleidingen op dit terrein zich presenteren.
Ria Markvoort leidt al jaren mensen op minimaal HBO op en ze vertelt graag over de
manier waarop ze vanuit vakmanschap mens en groen verbindt.

Van Buiten Leren
Ria Markvoort ontwikkelde zich van
boerendochter via tuinman, naar creatief
therapeut die een opleiding tuintherapie
opzet en HBO docent, coach en trainer.
Maar daar stopte haar ontwikkeling niet. Ze
heeft een eigen werkwijze ontwikkeld: Van
Buiten Leren, waarbij de groene omgeving
dient als creatieve leer- en werkplaats voor
mensen en organisaties. Op Erve
Vennekotte in het Gelderse Laren
realiseerde ze samen met haar
levenspartner haar droom, een plek waar ze
alles kan combineren.
Vakmanschap
Wat voor Ria heel belangrijk is in het begeleiden van mensen, is het doorgronden van je
eigen gebied. Dat gebied ben jezelf, het is de omgeving, het is het materiaal waarmee je
werkt. Pas als je dat heel goed doorgrondt kun je mensen faciliteren in het bereiken van
hun doel. “Als je jonge boeren in contact wil brengen met hun gevoel, moet je ze binnen
zetten. Als je mensen die de hele dag binnen zitten in beweging wilt krijgen, moet je ze
meenemen naar buiten.” Het doel bepaalt de inzet van je materiaal, waarbij je dus als
facilitator moet weten wat het effect van het materiaal zal zijn op de betreffende persoon.
Dat noemt Ria ‘vakmanschap’.
Dit vakmanschap brengt ze graag over op andere mensen die met mensen of in de
natuur werken. Dit doet ze als onderdeel van bestaande HBO-opleidingen zoals aan
sociaal pedagogische opleidingen of aan de agrarische hogeschool in Dronten.
En voor coaches en trainers heeft ze een traject ‘Train de trainer’.
Vakmanschap is voor Ria, in navolging van Richard Sennett: 10.000 uur in je handen.
Je bent navolgbaar en je kunt professioneel vertellen wat je doet, bewust bekwaam zijn
dus. Want op die manier kun je wijsheid delen en een groene omgeving is daarbij voor
Ria onontbeerlijk.
Meer over Ria Markvoort en de mogelijkheden op Erve Vennekotte kun je lezen op
www.vennekotte.nl

Meer informatie en aanmelden voor de Opleidingendag van de BVGZ op 5 oktober in
Utrecht >>

