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GroenStart
GreenPort GroenStart is een leer- en werktraject voor
iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken op
weg naar werk in de groene en agrarische sector.

Iedereen een heel goed,
actief en constructief 2021
Nu ik het voorwoord schrijf zitten we nog in een lockdown en vraag ik mij af
wat de nabije toekomst GroenStart brengt. Ik heb het geluk om daar samen met
een heleboel betrokken mensen een klein steentje aan bij te dragen. Want het
succes van GroenStart is het resultaat van iedereen die zich, dichtbij of veraf,
inspant om onze doelgroep een stap verder te brengen. Na vier jaar kan ik met
gepaste trots zeggen dat we erin zijn geslaagd een plekje te verwerven in het
systeem van arbeidsmarkttoeleiding in Noord-Holland Noord.

Terugblik
Laat mij even terugkijken op een aantal ontwikkelingen die bijgedragen hebben
aan het succes van GroenStart. Ik begin bij de samenwerking met alle specialisten
die vanuit hun expertise ervoor hebben gezorgd dat het motortje startte, liep en
bleef lopen. Ik zag de tomeloze inzet van Herenbos en AB Vakwerk. Zij voorzagen
onze GroenStarters van een werkende toekomst.
Natuurlijk waren er ook de bevlogen onderwijsmensen van het Clusius College,
die hun opleidingen omvormden tot passend en uitdagend onderwijs. Ook de
fantastische inzet van de specialisten op De Noorderhoeve moet worden
genoemd. Zij boden onze GroenStarters een veilige plek om te starten.

Vanuit de gemeenten zagen we steeds meer de interesse voor onze
inclusieve aanpak. Mede door het vertrouwen dat we kregen van onze
stuurgroepleden, het RPAnhn, de Samenwerkingsverbanden en een
groot aantal bedrijven en instellingen kregen we de kans om het project
GroenStart uit te voeren en verder te ontwikkelen… dat voelt goed.

Ongeveer precies wat?
Door de jaren heen hebben we het netwerk zien groeien en het aantal
GroenStarters zien toenemen. Ongeveer precies zoals we het bedoeld
hebben. In dat ‘ongeveer precies’ zit een mooie waarheid.
Bij de start van GroenStart wisten we niet waar we
zouden uitkomen. We hadden een richting,
dat wel. Aan precieze formulering
hebben we ons niet gewaagd.
Onze droom en onze richting
samen wezen ons de weg.
Het bracht ons waar we
nu staan.

“Het succes van
GroenStart is het
resultaat van iedereen
die zich tomeloos
heeft ingezet
voor doelgroep.”

Waar staan we?
Biedt dat waar we staan, voldoende toekomst om door te gaan? Met welke partijen gaan
we de toekomst tegemoet? Op deze vragen zullen we in de komende maanden met een
antwoord komen. We zullen dat doen vanuit de wetenschap dat maatwerk loont en zeker
nodig is om de individuele ontwikkelbehoefte van onze GroenStarters te beantwoorden.
Voor mij is maatwerk onlosmakelijk verbonden met samenwerking. Ik constateerde immers
al eerder dat het succes van GroenStart, en dus ook van onze GroenStarters, het resultaat
is van de inspanning en expertise van onze partners tezamen. Alleen ga je wellicht sneller,
samen kom je verder.
In ieder geval: GroenStart is tot nu toe in mijn ogen een fantastisch experiment.
We kregen de ruimte om te ontwikkelen, oogstten lof, kregen kritiek, luisterden
en praatten, stelden bij en gingen door. We gingen door met onze droom en onze
richting en deden dat met onze partners… samen.
We staan nu voor een uitdagende periode. Hierin moeten er keuzes
worden gemaakt. Een experiment is leuk, maar iets is alleen leuk
omdat je weet dat het een keer ophoudt. Anders wordt het op
een gegeven moment niet leuk meer. Als de experimentfase
voorbij is, moet er een toekomstbestendig GroenStart
kunnen staan.

“Met gepaste trots zeg ik
dat we erin zijn geslaagd een
plekje te verwerven in het systeem
van arbeidsmarkttoeleiding
in Noord-Holland Noord.”

Als ik mocht kiezen
Mijn keus zou zijn stevig blijven inzetten op een nog sterkere samenwerking
tussen het bedrijfsleven, de overheden en het onderwijs. Hieruit komen namelijk
de mooie maatwerktrajecten waar onze GroenStarters zo veel aan hebben.
Dus nog meer oplossingen aandragen die door publieke en private
partijen samen tot stand worden gebracht. Geen enkele partij kan het
immers alleen.
Onder de motorkap draait het GroenStart motortje op brandstof
en smeerolie van skills- en vaardigheidsontwikkeling, adequate
bemiddeling, flexibele scholing, uitstekende zorg en onder
steuning, gerichte financiering en zowel een zakelijke als
maatschappelijke betrokkenheid van de partners binnen
het GroenStart netwerk. Dat voelt ook goed, toch?
Ik wens jullie veel leesplezier,
Martijn Grosmann
Projectleider GroenStart
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In het 4e kwartaal zijn 43 personen uit de De Kop van Noord-Holland gaan deelnemen aan het GroenStart project, 35 personen uit de Regio Alkmaar
en uit West-Friesland is hetzelfde aantal ingestroomd. Van de 310 Intakes, het totaal van ruim drie jaar GroenStart (september 2017 tot eind 2020)
zijn 244 personen begonnen bij GroenStart. Zoals Nico ’t Hooft, oud-lid van de stuurgroep van GroenStart, het verwoordde:
“GroenStart heeft aan hoge bomen staan schudden en zich niet beperkt tot het laaghangend fruit wat gemakkelijk te plukken valt!”
GroenStart laat zien wat een inclusieve arbeidsmarkt behelst en houdt de blik gericht op de behoefte van een GroenStarter.

Niet meer stilzitten
De 17-jarige Bailey Mullin is sinds dit schooljaar een GroenStarter op de locatie
Noorderhoeve in Schoorl. Op de zorgboerderij Noorderhoeve heeft hij een jaar eerder
zijn leven op de rit gekregen. Nog steeds werkt hij twee dagen op de zorgboerderij.
Bailey: “Het ging even niet goed met mij door schooluitval. In het jaar dat ik door
omstandigheden niet naar school ging, was ik aan het gamen met mijn Engelse vrienden.
Het is een leuke manier om contact te houden. Ik kom uit een Britse familie en ik heb
twee jaar op een Engelse basisschool gezeten. Zowel in Engeland als hier in Alkmaar heb
ik familie wonen. Ik spreek net zo goed Engels als Nederlands. Hier heb ik voetbalvrienden.
Voetbal is mijn grote hobby.”

Werkervaring
Bailey was al op zijn vijftiende aan het werk en heeft in verschillende
branches werkervaring opgedaan.
Bailey: “Ooit wilde ik loodgieter worden net zoals mijn oom.
Bij hem liep ik stage op zaterdagen. Dat was hard werken.

Thuiszitten maakt dik

“Nu ik voetbal,
buiten werk en
liters water drink,
ben ik in een half jaar
40 kilo afgevallen.”

Meestal gingen we naar Amsterdam dus ik moest vroeg
opstaan. Ik heb veel van hem geleerd en ik was ook
van plan om loodgieter te worden.

“Ik heb mijn toets voor
takkennis goed gemaakt.
De volgende toets
gaat over bladkennis.”

Vervolg
Niet meer stilzitten
Toen ik dichterbij huis een baantje in de horeca kon krijgen, ben ik dat gaan doen.
Ik mocht groenten snijden en appeltaarten bakken. Een collega vroeg mij eens om hem
te komen helpen met de catering tijdens een kraamfeest. Op Noorderhoeve doe ik ook
veel verschillende dingen. Op mijn werkdagen bij de zorgboerderij help ik om de week
mee met het rondbrengen van de zuivelbestellingen bij hotels en winkels.”

Ambities na GroenStart
Na het behalen van het GroenStart Entree certificaat wil Bailey naar het Horizon College
om de opleiding logistiek te volgen.
Bailey: “Eerst wil ik dit jaar afmaken. Via GroenStart heb ik een fiets gekregen dus nu hoef
ik niet meer te worden opgehaald. De praktijklessen van GroenStart vind ik leuk. Mijn groep
heeft met een kruiwagen en een schep een schelpenpad aangelegd. We mogen ook met
de bosmaaier werken, bomen snoeien en met een elektrische heggenschaar werken.
Soms mag ik ook op de shovel rijden. Hierna wil ik mijn heftruckdiploma halen.
Dat heb ik nodig om in een magazijn te kunnen werken. Mijn uiteindelijke doel
is een vrachtwagenrijbewijs te halen en trucker te worden bij
een transportbedrijf met internationale bestemmingen.”

In de corona lock down verviel Bailey
in zijn oude gedrag. Met hulp van
een coach bij Noorderhoeve heeft
hij weer een regelmatig leven.

Werk aan de winkel, weer of geen weer
In het hoveniersvak stopt men niet snel als het koud en nat is. Er is altijd wel wat te doen en met
regenkleding aan kun je lang doorwerken. Op een heel natte dag begon de stage van GroenStarter
Floris bij Jos Bouwhuis Tuinen, hoveniersbedrijf in Hoorn. Jim Bouwhuis, zoon van oprichter Jos,
begeleidt Floris tijdens zijn stageperiode.
Jim: “Ja, Floris zijn eerste dag herinner ik me nog goed. Misschien hadden we die dag wel binnenwerk
gezocht want het hoosde maar we waren bij Van der Valk Amersfoort, een klant van ons. Daar stonden
we met een grote ploeg en met heel veel groenaanplant. Het werk staken was niet aan de orde.
We hebben gebikkeld en als verzopen katten reden we aan het eind van de dag terug naar Hoorn.
Dit was Floris zijn doop in het hoveniersvak!”

Totaaltuinen
Jos Bouwhuis Tuinen is gespecialiseerd in het ontwerpen en aanleggen van totaaltuinen. Met dit specialisme
onderscheidt het bedrijf zich in de markt, voor elke tuin kan een groenontwerp worden gemaakt.
Jim: “Het maken van totaaltuinen voor particulieren is prachtig werk. Het houdt ook in dat we
tuinverlichting en beregeningssystemen aanleggen, hekwerken plaatsen en de bestrating voor
onze rekening nemen. Dit doen we allemaal in eigen beheer. Dit betekent dat we veel gevarieerd
handwerk hebben. Een stagiair kan bij ons leren omgaan met heel veel verschillende materialen
en gereedschappen. Wij houden ook rekening met de bewoners en houden onze werklocatie zo
schoon mogelijk. Dagelijks hebben we dus veel veeg- en opruimwerk te doen.”

“Ik geef graag
mensen een kans en
vind het fijn als dat
zich uitbetaalt in
waardering voor het
vak en vertrouwen
in ons bedrijf. Zo
geven we elkaar
meerwaarde.”

Vervolg
Werk aan de winkel, weer of geen weer

Met plezier en een hoop geduld
Het begeleiden en instrueren van GroenStarters vergt van het
leerbedrijf geduld, aandacht en tijd.
Jim: “Als je het niet leuk vindt om te doen dan lukt het niet
om iemand die met moeite aan het werkproces deelneemt, te
begeleiden. Het is niet alleen iemand het vak leren kennen maar
het is ook iemand leren werken. In ons vak is contact hebben met
de klant heel belangrijk. Sociale vaardigheden aanleren en manieren
bijbrengen hoort er ook bij, zoals deuren dichtdoen, schoenen
uittrekken en een praatje maken. Ik zelf heb moeten leren dat het
niet zo heel veel uitmaakt als een stagiair even stilstaat of
wegdroomt. Tijd kost geld gaat niet altijd op.”

“In ons vak is het prettig als
iemand een rijbewijs heeft. We rijden
vaak met groenafval naar de stort
en als een stagiair ons dat uit handen
kan nemen, scheelt het ons veel tijd.”

“GroenStart
heb ik ervaren
als een boeiend
project.”

GroenStart heeft zich bewezen
Nico ’t Hooft, oud-directeur van Passend Onderwijs Westfriesland, is van begin af aan
lid van de stuurgroep van GroenStart geweest. Hij deelde zijn stoel met zijn collega
Anne Veldt, directeur-bestuurder in Noord Kennemerland. Sinds een maand is Nico
met pensioen. Hij heeft het stokje overgedragen aan zijn opvolger Karin Aarden.
Nico: “Het was voor mij heel bijzonder om de groensector te leren kennen. Wij wonen en
werken in het landelijk gebied en nemen onze omgeving voor lief, men beschouwt het als
iets vanzelfsprekends. Om ons heen wordt er door al die mensen uit de groensector hard
gewerkt en er is een groot deel van het jaar veel werk, ook voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Er zijn gauw handen tekort!”

Warm kloppend onderwijshart
Alle stappen uit Nico zijn loopbaan hebben te maken
gehad met het onderwijs. Zijn carrière begon ooit
als leerkracht in het basisonderwijs en daarna
heeft hij bij het ROC, bij de gemeente en
in het voortgezet onderwijs allerlei
posities bekleed. Hij heeft ervaren
hoe kinderen buiten de boot vallen
en hoe moeilijk het is om het
leven van deze jongeren weer op
de rit te krijgen.

Vervolg
GroenStart heeft zich bewezen

Nico: “GroenStart heeft baanbrekend werk gedaan en laten zien dat je met maatwerk en een
flexibele instroom heel veel kunt bereiken met mensen die het tot dan toe niet binnen de
bestaande structuren konden redden. GroenStart heeft aan hoge bomen staan schudden
en zich niet beperkt tot het laaghangend fruit wat gemakkelijk te plukken valt!”

De winst van GroenStart is goud waard
Als bestuurder had hij te maken met het verdelen van budgetten, het
opbouwen van netwerken en het zoeken van samenwerkingsverbanden.
Nico: “Ik weet hoeveel tijd en energie het kost om sterke en
daadkrachtige samenwerkingsstructuren op te zetten. Het
is GroenStart gelukt om het onderwijs en de overheid en
ondernemers in de groensector samen te laten werken.
Het loopt nu allemaal gesmeerd. Mijn advies is dan ook
om die samenwerkingsverbanden te koesteren en
toekomstbestendig te maken. GroenStart biedt
zeer waardevolle trajecten aan en die zijn voor
de jongeren en voor nieuwe Nederlanders
goud waard. Zij worden uitgedaagd,
vertrouwd en gerespecteerd waardoor
hun zelfvertrouwen toeneemt.”

“Zuinig zijn op
de samenwerking
tussen de 3 O’s:
onderwijs,
overheid en
ondernemers.”

“Bij het Jongerenloket
kunnen jongeren
zich oriënteren en
kennismaken met
verschillende sectoren,
óók met de kansrijke
groensector.”

Vervolg
GroenStart heeft zich bewezen

Wensenpakket
De projectperiode voor GroenStart loopt in de zomer 2021 af maar dat wil niet zeggen
dat het programma ophoudt te bestaan.
Nico: “Om in de termen van de groensector te spreken, het zaaien zit erop en het oogsten kan
beginnen. Het is goed dat het projectmatige wordt losgelaten en dat er wordt gezocht naar een
toekomstbestendige inbedding van de GroenStart trajecten in bestaande structuren. De vraag of
de naam GroenStart behouden moet blijven, is niet zo relevant.
Verder hoop ik dat het succesvolle programma van GroenStart wordt uitgerold over andere
sectoren. Misschien kan het Techniekpact in Westfriesland het concept overnemen want ook
in die sector is er veel (hand)werk. Ook kan het Jongerenloket Westfriesland het werk van
GroenStart continueren binnen de ZOWh@t arbeidsparticipatie. WerkSaam heeft voor 2021 weer
75 ZOWh@t trajecten gereserveerd ter ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie.”

GroenStart biedt zorg en maatwerk
Na de aanmelding bij GroenStart vindt een intakegesprek plaats met
de student, eventueel met ouder(s), en/of hulpverlening en de des
betreffende GroenStart partners. Het intakegesprek wordt vaak gevoerd
door een team dat bestaat uit een docent of mentor, ondersteunings
coördinator, contactpersoon van Herenbos of zorgboerderij Noorderhoeve
en/of een begeleider van de werkgever. Tijdens de intake wordt de
ondersteuningsbehoefte in kaart gebracht en een plan gemaakt voor
het maatwerktraject.
Susan van der Heide, ondersteuningscoördinator GroenStart vanuit
het Clusius College, is de zorgprofessional voor alle locaties in
Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.
Susan: “Het Clusius College verzorgt voor GroenStart alle
opleidingstrajecten. Ik ben betrokken bij de GroenStarters die
leren en werken op de locatie van Noorderhoeve in Schoorl,
bij Landschap Noord-Holland/PWN op landgoed Marquette in
Heemskerk, in het dierenpark op Landgoed Hoenderdaell in
Anna Paulowna en in De Helderse Vallei in Den Helder, een
nieuwe GroenStart locatie. Hieruit blijkt dat GroenStart een
succesvol project is.”

Vervolg
GroenStart biedt zorg en maatwerk

Het succes van GroenStart
Het project GroenStart heeft bestaande structuren doorbroken en alle partijen die
belangrijk zijn voor iemand met afstand tot de arbeidsmarkt met elkaar verbonden.
Susan: “Eén van de unieke factoren van GroenStart is het voorschakeltraject dat
iemand in gemiddeld drie maanden doorloopt. Als het binnen die drie maanden niet
lukt, maar er wordt wel vooruitgang geboekt, dan is er zelfs een verlenging mogelijk.
Tijdens dit traject leert iemand de basisvaardigheden van het dagelijks leven, zoals
het op tijd opstaan, op tijd komen en aan afspraken houden.
Er wordt een stageplek gezocht om te ervaren wat werken in het groen is en om
instructies te krijgen, te begrijpen en uit te voeren. Ook wordt aandacht besteed
aan het weer naar schoolgaan, wél op een van de leer-werklocaties van
GroenStart. Als naar school gaan veilig is dan wordt leren gemakkelijker en
leuker.”
Na een succesvol voorschakeltraject mag de GroenStarter via het Clusius
College op een van de GroenStart locaties met een mbo opleiding starten. De
meesten beginnen met een GroenStart Entreejaar. Ook zijn er GroenStarters die
het voorschakeltraject kunnen overslaan en direct met de opleiding beginnen.
Deze studenten hebben al een werkplek of komen van een andere opleiding.

Vervolg
GroenStart biedt zorg en maatwerk

Susan: “Naast de bijzondere leer-werkplekken is de derde succesfactor van GroenStart
dat iemand niet hoeft te wachten totdat een nieuw schooljaar begint. Ook gedurende
het schooljaar kan worden ingestroomd. Zo houden we de GroenStarter bij de les en
verliezen we hem niet uit het oog.”

Extra aandacht
De zorgprofessional peilt de ondersteuningsbehoefte van de kandidaat en zoekt
samen met het intaketeam naar de beste leer- en werkplek voor de GroenStarter
in spé.
Susan: “Het is belangrijk dat iemand zelfstandig de locatie kan bereiken, per fiets,
brommer of met het OV. Als het niet lukt, zoeken we naar oplossingen. Zo ligt
Landgoed Hoenderdaell ver van het NS station Anna Paulowna. We hebben de
GroenStarters een paar jaar vanaf het station met de Clusius bus heen en weer
gebracht. Corona gooide roet in het eten doordat er minder passagiers in de bus
mochten. Twee maatschappelijk betrokken fietsenmakers uit Schagen en
’t Rijpje en Werkom Purmerend hebben ons geholpen door goede
tweedehands fietsen te doneren. Het Clusius College heeft
geïnvesteerd in degelijke fietssloten. Nu stappen de
GroenStarters bij het NS station op de fiets en reizen dus
zelfstandig van huis naar hun leer-werkplek.

”We kijken
naar kansen, niet
naar beperkingen.”

Vervolg
GroenStart biedt zorg en maatwerk

Zo hebben we ook gezorgd voor digitale bereikbaarheid van GroenStarters
zonder computer, zodat ook zij tijdens de lock down de lessen konden blijven
volgen. GroenStart verleent sowieso leenlaptops aan studenten die zelf niet
in de positie zijn om deze aan te schaffen. Deze laptops blijven in de klas
en worden gebruikt tijdens de reguliere lessen Nederlands, Rekenen
en Burgerschap.
Daarnaast kunnen we aanvragen doen voor maatwerk
oplossingen bij de regeling Gewoon Doen. Bij dit fonds
kunnen we aanvragen indienen die elders niet worden
gehonoreerd. Zo hebben we voor Bailey, zie elders in
deze nieuwsbrief, door Gewoon Doen een goede
fiets kunnen kopen zodat hij op eigen gelegenheid

De regeling Gewoon doen
van het Regionaal Steunpunt
VSV gaat uit van gezond
boerenverstand en van
out-of-the-box oplossingen
verzinnen voor problemen
die gemakkelijk op te lossen
zijn maar buiten elke
andere regeling vallen, zie
www.swvnoord-kennemerland.nl

naar Noorderhoeve kan fietsen.
We kunnen dus snel handelen, problemen
oplossen en maatwerk leveren, nóg een
succesfactor van GroenStart.”

“Iedereen verdient
een kans,
WooW!”

Iedereen is nodig!
Arbeidsmarktambassadeur van de provincie Noord-Holland John Herfkens
legt de focus op de kwaliteiten van mensen om te komen tot een
inclusieve arbeidsmarkt. Als regisseur en aanjager heeft hij een
verbindende rol waarbij hij netwerken, branches en organisaties met
elkaar in contact brengt.
John: “Ik ben ervan overtuigd dat iedereen die kan werken kwaliteiten
heeft. Het probleem zit in de organisatie van het werk. Niet iedereen
past in het stramien. Als iemand met een afstand tot de
arbeidsmarkt niet in het bestaande plaatje past, dan zouden de
kwaliteiten van die persoon centraal moeten staan. Nederland
heeft gekozen voor een inclusieve arbeidsmarkt. Daar moeten
we met zijn allen dus overheid, onderwijs en ondernemers
wél wat voor doen.”

Op naar de top
In de afgelopen jaren zijn veel initiatieven genomen om de
Participatiewet uit te voeren. In deze wet is de lat voor een
hulp- en zorgvraag te hoog gelegd waardoor een groep
mensen op de arbeidsmarkt buiten de boot is gevallen.

Vervolg
Iedereen is nodig!
John: “Goed werkende voorzieningen zijn met invoering van de Participatiewet
wegbezuinigd of weg-gemanaged, zoals jobcoaching en het marktgericht
functioneren van de sociale werkplaatsen. Eigenlijk moeten we in de startblokken
staan om de sociale werkplaatsen te revalideren en om werkgevers te helpen
zoveel mogelijk mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.
Bij al het werk wat op ons afkomt, zeker op het gebied van de energietransitie,
is iedereen en alle handen nodig om al het werk aan te kunnen. Met elkaar
moeten we de top van de berg bereiken.”

GroenStart laat het zien
Het project GroenStart heeft bewezen dat een maatwerk aanpak op
alle fronten werkt.
John: “Pas sinds september vervul ik bij de provincie deze functie. Al snel heb ik
kennisgemaakt met GroenStart en het heeft mij verrast dat het zo’n helder
concept is. Het is concreet, flexibel en doelgericht. Er wordt
zowel bij het onderwijs als bij de overheid en de
ondernemers gezocht naar oplossingen voor
individuele problemen die deelnemers met
een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Het aangezicht van dorp en
stad is mede te danken aan
degene die werken in de
groenvoorziening. Iedereen
geniet van hun werk.

Vervolg
Iedereen is nodig!

We kunnen trots zijn op die stoere GroenStarters en op iedereen die
aan hun succes bijdraagt.”

WooW
De rol van de overheid is om de wet- en regelgeving aan te

Met de juiste
ondersteuning en
begeleiding krijgt
iedereen de kans
om zich een leven
lang te ontwikkelen,
één van de
arbeidsmarktdoelen
van de overheid.

passen om nog beter een inclusieve arbeidsmarkt te creëren.
John: “Mijn toekomstbeeld is een ontzuilde arbeidsmarkt.
Het niet meer in vakjes en hokjes denken en doen,
vergt creativiteit van iedereen. Ook wil ik graag
bij de drie O’s van Onderwijs, Overheid en
Ondernemers de werknemers betrekken.
Misschien kunnen we de wow-factor
toevoegen aan de arbeidsmarktvisie
en voortaan de term drie O’s
vervangen door WooW: Werkgevers,
onderwijs, overheid en
Werknemers!”

Thuis in Nederland
Ruim 5 jaar na aankomst in Nederland heeft de 30-jarige Mehari Fredzghi uit Eritrea zijn
Nederlanderschap verkregen en heeft de naturalisatieceremonie in oktober 2020 plaatsgevonden.
Mehari voelt zich thuis in Nederland.
Na zijn inburgering kreeg hij zijn verblijfsstatus en een huurhuis in Opmeer. Een vrijwilliger van de
gemeente Opmeer heeft hem geholpen met het inrichten van zijn huis. Met hem kon hij ook zijn
Nederlands oefenen. In het begin moest iedereen langzaam praten en heel vaak herhalen wat er
werd gezegd. Zo heeft hij ook vrienden kunnen maken.”

Werkervaring in het groen
Bij de gemeente Opmeer heeft Mehari in de groenvoorziening gewerkt. Op eigen initiatief heeft
Mehari bij John Koomen Tuinen gesolliciteerd en zijn CV gestuurd. Het hoveniersbedrijf in Wognum
heeft hem aangenomen.
Bij John Koomen Tuinen werken meer nieuwe Nederlanders. Doordat Mehari goed Nederlands
spreekt, treedt hij soms op als tolk voor de andere anderstaligen. Samen met de anderen
volgde hij drie maanden een intensief vakgericht programma, een beginnerscursus voor
het leren van woorden die in het groenvak worden gebruikt. Daarna kon Mehari instromen
in het project GroenStart. Nu volgt hij een paar dagen per week bij het Clusius College
in Hoorn de GroenStart Entree opleiding.
De rest van de week werkt hij.

“Ik voel mij niet
alleen Nederlander,
Ik bén het ook.”

Vervolg
Thuis in Nederland

Prachtig werk
Mehari heeft een vast arbeidscontract bij John Koomen Tuinen.
Hij is als 3e man begonnen in het groot groenonderhoud. Het
handwerk bestond voornamelijk uit schoffelen en snoeien en in
de herfst de bladblazer bedienen.
Vorig jaar is Mehari gepromoveerd tot grasmaaimachinist en
vormt hij samen met Renee Kuilboer een vast team als machinist
op de grasmaaier. Ze rijden op verschillende maaimachines en
onderhouden de tuinen van zorginstellingen, particuliere tuinen
en doen werk voor het Hoogheemraadschap. Met wat technische
kennis van de machines kunnen de mannen op de klus ook kleine
mankementen verhelpen.

Toekomst
In het afgelopen jaar heeft Mehari zijn rijbewijs gehaald. Binnenkort
gaat hij op voor zijn BE rijbewijs zodat hij met de bedrijfswagen
met aanhanger naar de klus kan rijden. Ook heeft Mehari de
ambitie om later de hoveniersopleiding te gaan doen. In
Nederland heeft hij alle kansen gekregen en gegrepen.

Mehari wil
hovenier
worden.

GroenStart
Meer weten?
Projectleiders GreenPort GroenStart
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