
Sietse van der Hoven

'Ik voel mij hier op 
mijn plek'

Deze leuke vent is Sietse van der Hoven. Een vrolĳ ke, positieve 
en verzorgde jongeman van 20 jaar en sinds vier jaar werkzaam 
bĳ  Empatec als onderhoudsmedewerker in het groen. Hĳ  heeft al 
veel verschillende werkzaamheden gedaan zoals maaien, borders 
beplanten, schoffelen en snoeien. Hĳ  leert hier veel en daar is hĳ  
trots op. “Ik voel me hier op mĳ n plek”!

En die fi jne plek is niet zo 
vanzelfsprekend. In zĳ n jongere 
jaren kon hĳ  moeilĳ k meekomen 
op school. Op elfjarige leeftĳ d 
is hĳ  naar de Piet Bakkerschool 
gegaan en heeft hier voor de 
leerweg land- en tuinbouw 
gekozen. Dit bleek een schot in 
de roos. Leren en werken met je 
handen, dat past bĳ  Sietse!  

Met ‘opa’ op pad
Nu is hĳ  iedere dag met “Opa“ 
op stap, dit is zĳ n collega Andries 
die bĳ na met pensioen gaat. Hĳ  
gaat ook vaak op dinsdagavond 
naar Opa toe, gewoon voor de 
gezelligheid. Andries gaat hĳ  
straks zeker missen, maar hĳ  wil 
volgend jaar ook wel weer graag 
met de maaiploeg mee. Met 
machines werken.

Genieten
Sietse geniet van veel dingen 
naast zĳ n werk, maar vooral van 
vissen! Hĳ  kom uit een gezin dat 
altĳ d in verbinding staat met het 
water. Heerlĳ k met de boot op 
vakantie, fi jn op het water. 

Als Sietse klaar is met werken gaat 
hĳ  op zĳ n fi ets op zoek naar een 
mooie visplek. Waar moet die 
dan aan voldoen zul je denken? 
“Nou daar waar niet veel boten 
voorbĳ  komen”. Hĳ  heeft één hele 
goede plek, maar die verklapt hĳ  
natuurlĳ k niet. “Die is ergens op 
de wereld”. In de Sneekweek kun 
je Sietse op de kermis vinden bĳ  
de botsauto’s. Hĳ  help met het 
opbouwen ervan en in de week 
zelf helpt hĳ  de eigenaar onder 
andere met de auto’s op zĳ n plek 
zetten.

Toekomst
In de toekomst kĳ ken kan hĳ  
niet, dit is lastig. Sietse leeft 
met de dag. Hĳ  wil wel graag 
zĳ n trekkerrĳ bewĳ s halen en 
bĳ  Philadelphia waar hĳ  woont 
naar het zelfstandige gedeelte 
verhuizen. Wĳ  gaan ervan uit 
dat hĳ  die twee doelen snel zal 
behalen, zeker met zĳ n inzet en 
motivatie.

Ik ben Sietse en ik laat mĳ  niet 
beperken


