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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.

In de geest van GroenStart
denken en doen
Van begin af aan heeft het Clusius College de ambitie en visie van het
project GroenStart omarmd. De bevlogen, gepassioneerde en gemotiveerde
docenten van Clusius zagen en voelden de noodzaak om vastgelopen
jongeren verder te helpen, maar hoe? Toen ruim vier jaar geleden het
concept GroenStart werd gepresenteerd met daarin mogelijkheden om
passend onderwijs op mbo 1 en 2 niveau te combineren met het werken in de
groene sectoren, sprak dat de schoolleiding van het Clusius College aan. Het
in de praktijk brengen van het onderdeel onderwijs in het project GroenStart,
bleek nogal wat haken en ogen te hebben.
Rob Dekker, directeur Clusius College vestiging Schagen, ging anderhalf jaar
geleden de uitdaging aan om GroenStart te integreren in het schoolsysteem.
Rob: “We bedenken gaandeweg oplossingen voor de hobbels op de weg.
Het onderwijs is nog wat star georganiseerd, kent schooljaren, jaarroosters,
klassenindelingen en een vaste datum om aan het Rijk het aantal
leerlingen van het nieuwe schooljaar door te geven voor
vaststelling van de financiële rijksbijdrage. Het reguliere
onderwijs kent dus niet een flexibele instroom,
één van de vernieuwende onderdelen in het
GroenStart concept.

Implementeren van
een nieuw leerconcept
in onderwijsland heeft
tijd nodig.

Denken en doen in de
geest van GroenStart
Voorschakelen is zowel het
onderscheidend vermogen als
de kritische succesfactor van
het project GroenStart.
Binnen de samenwerking
is dit niet financieel gedekt.
Externe gelden zijn
hiervoor nodig.

We hebben het dan nog alleen maar over de organisatorische knelpunten waar je
tegenaan loopt bij het implementeren van een nieuw, uitdagend concept. Bij het
aanbieden van onderwijs heb je natuurlijk ook een sterk docententeam nodig. De basis
van dat team staat er zondermeer. De komende tijd werken we aan wendbaarheid en
flexibiliteit zodat we gedurende het schooljaar maatwerkonderwijs kunnen bieden aan
leerlingen die instromen. Op verschillende fronten hebben we het schoolsysteem voor de
GroenStarters moeten aanpassen. We zijn tevreden met waar we nu staan.”

Van versnippering naar structuur
Het Clusius College heeft in Noord-Holland acht vestigingen waarvan drie scholen naast
vmbo ook mbo aanbieden, inclusief een Entree opleiding. Alle drie de mbo-vestigingen
gingen enthousiast aan de slag met de eerste GroenStarters.
Rob: “Dit leidde tot versnippering en stond onze ambitie van het bieden van efficiënt en
kwalitatief hoogwaardig onderwijs in de weg. Het duurde even voordat dit knelpunt
zichtbaar werd maar in het vorige schooljaar hebben wij hier in Schagen de coördinatie
van het Entree onderwijs voor alle drie de vestigingen op ons genomen.
Githa Gilles is teamleider docenten Entree & GroenStart en Susan van der Heijde is de
ondersteunerscoördinator. Hiermee bieden we de partners van GroenStart duidelijkheid
over het onderwijsproces. Het centraal aansturen is een hele verbetering.”

Voorschakelen, nieuw in onderwijsland
GroenStart richt zich voor een groot deel op jongeren die door welke omstandigheid
dan ook zijn vastgelopen in hun schoolcarrière. Jongeren die in aanmerking komen voor
deelname aan het project GroenStart hebben vaak eerst een verstoord dagritme te
herstellen. Na een uitgebreid intakegesprek, dat wordt afgenomen door het GroenStart
intaketeam waaraan Clusius ook deelneemt, kan de kandidaat een periode proefstage
lopen om arbeidsfit te worden.
Rob: “Binnen het GroenStart concept heet dit traject voorschakelen waarin op tijd komen,
instructies opvolgen, concentreren en doorzetten aandachtspunten zijn. Als een kandidaat
arbeidsfit is, dan is het onze uitdaging om hem met een Entree opleiding (mbo niveau 1)
leerfit en diplomafit te maken. Voor docenten is niets mooiers als dat lukt. Een aantal
stromen door naar mbo niveau 2, wat veelal een ongekende prestatie is!”

Groen is een écht vak
Het imago van de groensector, met name het openbaar groenonderhoud,
is niet altijd positief. Werk waarvan je vies wordt, is niet een baan om
trots op te zijn. Herkend worden door het dragen van een
stigmatiserend hesje, is ook niet aantrekkelijk. Daarbij is werken
in het groen zwaar en weersafhankelijk. Dit weerhoudt
kwetsbare jongeren er nog wel eens van om voor de
groensector te kiezen.

GroenStart biedt een goede
mogelijkheid om het werkveld
van de verschillende GroenStart
partners beter te leren kennen
en te begrijpen.

Het handwerk in het
groenvak verdient een
beter imago. Resultaat
van het groenonderhoud is
direct zichtbaar en wordt
door de omgeving zeer
gewaardeerd.

Rob: “Veel GroenStarters hebben niet eerder aan werken in de groensector gedacht.
Ook is er bij een GroenStarter vaak sprake van een onderbroken schoolcarrière. Een
GroenStarter heeft dus een andere start in het groenvak dan leerlingen in het
regulier onderwijs die aansluitend het behalen van hun middelbare schooldiploma
een vervolgstudie oppakken.
Wij geven onze leerlingen op verschillende momenten en tijdens open dagen
studievoorlichting over de groene opleidingen voor de hoveniers-, voedings- en
loonwerksector. Dat zijn zeer kansrijke sectoren die meer dan voldoende vacatures
hebben, ook in economisch mindere tijden. Van onze vmbo-leerlingen stroomt 30%
door naar een groene mbo opleiding. Dit is meer dan het landelijke percentage.
Onze mbo studenten ervaren de groene
sectoren als veelzijdig, dynamisch en
uitdagend. Natuurlijk hebben wij
als voordeel dat we zijn
gevestigd middenin het
landelijk gebied met
een bloeiende
agri-food sector
en veel natuur
en groen.”
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Naar werk

Het vierde schooljaar van het project GroenStart is goed van start gegaan. In het tweede kwartaal heeft het Intaketeam met 48 potentiële kandidaten voor GroenStart
gesprekken gevoerd waarvan 39 konden gaan deelnamen aan GroenStart, 10 jongeren zijn begonnen aan het voorschakeltraject en 29 kandidaten zijn de opleiding
gestart. De genoemde aantallen in de cirkels zijn totalen over de periode september 2017 t/m september 2020.

GroenStarters op hun werk
Het schooljaar is net begonnen en zo ook de stages van de mbo BOL studenten die de GroenStart Entree
opleiding volgen. In een groepsgesprek in de klas op het Clusius College in Hoorn vertelden zij aan hun
docente Leontien van der Veen over hun ervaringen en sommigen over hun ambities.

Werkervaringen
Vier GroenStart studentes verzorgen paarden op zorgboerderijen en in een paardenhouderij. Stallen uitmesten,
paarden borstelen, kammen, hoeven krabben en berijden horen tot hun werkzaamheden. Alle vier krijgen de tijd om
met de paarden om te gaan.
Op twee zorgboerderijen mogen de GroenStarters helpen bij het melken van de koeien.
Eén van hen werkt bij Het Rundveemuseum in Aartswoud, een ‘levend’ museum met vee van bedreigde,
oud-Hollandse rundveerassen die behoren tot ons erfgoed. Deze runderen worden
hier voor raszuivere fok gehouden. Op het museumterrein mag hij op de
trekker rijden, verzorgt het kostbare vee en doet allerhande klussen.
Bij een loonwerker is een geschikte plek gevonden voor een
GroenStarter die al werkervaring had opgedaan bij een
ander loonbedrijf dat geen erkend leerbedrijf was. Deze
GroenStarter wil uiteindelijk kraanmachinist worden.
In zijn vrijetijd werkt hij in een appelen perenboomgaard.

Vervolg
Groenstarters op hun werk
Een andere GroenStarter werkt met groot plezier bij een hoveniersbedrijf waar hij mee mag
werken aan het onderhouden van onder andere het groen rondom enkele Van der Valk hotels.
Behalve schoffelen mag hij ook snoeien, met de bladblazer werken en op de grasmaaier zitten.
In een combinatie van een bloemenwinkel/bakkerij werkt een GroenStarter. De ene dag is zij
aan het bloemschikken en de andere dag helpt zij bij het maken van gebakjes en taarten.
Zij vindt het leuk en afwisselend werk. Op deze stageplek voelt zij zich op haar plaats.

Ambities
Van de 12 GroenStarters in deze groep weten drie studenten nu al wat zij na dit schooljaar
willen gaan doen.
Eentje wil van zijn hobby zijn werk maken. Hij is vrijwilliger bij een jongerencentrum
waar hij voor het licht en geluid zorgt en dj is. Later wil hij graag de mbo opleiding
Podium- en Evenemententechniek volgen. In het groenvak kan hij zijn draai niet vinden.
De GroenStarter die bij het loonwerkersbedrijf werkt, wil in dit schooljaar op eigen kosten zijn
trekkersdiploma halen. Als hij aan het eind van dit GroenStart Entree jaar zijn
diploma op zak heeft, dan wil hij graag een opleiding tot kraanmachinist
volgen.
De stagiair bij het hoveniersbedrijf ziet een
mooie toekomst in het groen!

GroenStarters
werken aan hun
toekomst!

Eén groot familiebedrijf
Een grote speler in de groensector in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal is het bedrijf Donker Groen
in Benningbroek, onderdeel van Donker Groep die in de nationale top 3 van de groenbranche staat.
Donker Groep heeft 26 vestigingen in Nederland en België. Het Hoofdkantoor staat in Sneek.
Kees-Willem Koopmans, vestigingsdirecteur Donker Groen in het Westfriese Benningbroek,
doet vaak zaken met uitzendorganisatie Herenbos, partner van GroenStart.
Kees-Willem: “We werken met een grote flexibele schil. In het tuinseizoen hebben we jaarlijks
minimaal 30 uitzendkrachten nodig. Het is prettig dat we altijd een beroep kunnen doen op Herenbos
Personeelsdienst. Na bijna elk seizoen kunnen we enkele hard werkende en enthousiaste
krachten een contract aanbieden. Dit is één van de manieren waarop wij nieuwe
medewerkers werven. Je kunt in een seizoen zien wat je in de kuip hebt.
Zo hebben we GroenStarter Stijn van de Wiel aangenomen. Leuk om
te horen dat hiermee Stijn zijn droom is uitgekomen. Wij zijn blij
met Stijn en hij met ons. Samen met een maat heeft hij vaste
onderhoudsroutes. Onze klanten kennen de jongens en dat
werkt voor beide kanten prettig.”
Begin vorig jaar had Stijn bij GroenStart aangegeven
dat hij graag bij Donker Groen aan de slag wilde.

Nieuwe Nederlanders
kunnen we ook
opnemen in onze
onderhoudsteams,
alleen is er vaak
sprake van een
taalbarrière.

Vervolg
Één groot familiebedrijf

Personeel vinden, binden en boeien
Op het hoofdkantoor in Sneek werken twee recruiters die op allerlei manieren personeel
werven, via social media, beurzen en door voorlichting over de groensector te geven op
scholen. Ook bij Donker Groen ervaren zij dat werken in het groen geen sexy imago heeft.
Kees-Willem: “Ja, daar lopen wij ook tegenaan. Zelfs een groot bedrijf als Donker Groep
met verschillende bedrijfstakken heeft moeite om collega’s te vinden. Dit geldt op elk
niveau binnen de organisatie dus niet alleen voor het hand- en buitenwerk.
Gelukkig is Donker Groep een familiebedrijf. Dat geeft bij onze klanten, relaties en
medewerkers een vertrouwd gevoel. Het bedrijf heeft de Donker Academy opgericht
waar werving, interne scholing en loopbaanbegeleiding plaatsvinden, ontwikkelprogramma’s
worden opgesteld en waar webinars, events, open dagen, kenniscafés, uitwisselings
trajecten en activiteiten rondom talentmanagement worden georganiseerd.
Voor corona gingen we ook op bezoek bij bijzondere projecten in andere
regio’s want van elkaar leren staat hoog in het vaandel
van Donker Groen. Zo lukt het ons goed om
personeel aan Donker Groep te binden.
We vieren zelfs 40-jarige jubilea!”

GroenStarter Stijn van de Wiel onderhoudt
al het groen rondom de AZC’s en de
politiebureaus in Noord-Holland boven het
Noordzeekanaal en de groenstroken rondom
het Google gebouw op Agriport A7.

Uitdagingen in het groen
“Niemand heeft stilgezeten maar het heeft allemaal wel even stilgelegen”. Deze uitspraak deed
Julian Bor, adviseur van WSP Kop van Noord-Holland vanuit de gemeente Den Helder tijdens een
gesprek over personeelswerving voor de groensector en de rol die GroenStart daarin speelt.
Julian: “In februari van dit jaar hebben UWV en de gemeenten in de Kop van Noord-Holland en Texel
een speeddate georganiseerd om werkzoekenden kennis te laten maken met de groensector,
het bedrijfsleven en het project GroenStart. Er waren 35 belangstellenden waarvan
ruim de helft met afspraken de bijeenkomst verlieten. Bij alle partijen was er
een grote tevredenheid over het verloop van de speeddate. Een maand later
zaten we in een lock down en ineens lag alles stil.”

Late oogst
Maandenlang werden niet de stappen gezet die we voor ogen
hadden. Op 1 juli heeft de gemeente Den Helder aan vier mensen
een proefplaatsing aangeboden voor medewerker openbare
ruimte bij team Wijkbeheer.
Julian: “Met behoud van hun uitkering konden deze vier
werkzoekenden twee maanden kennismaken met het
groenonderhoud in Den Helder. Alle vier presteerden goed en
hadden het naar hun zin. Aansluitend de proefperiode
hebben zij van de gemeente Den Helder een arbeidscontract

Vervolg
Uitdagingen in het groen

Praktijkleren biedt
nieuwe kansen

Zonder naar school te
gaan, kan een medewerker
zonder startkwalificatie een
certificaat halen voor de
vakvaardigheden opgedaan
op de werkvloer.

van een half jaar gekregen. Met zijn vieren vormen zij een
nieuwe werkploeg en worden begeleid door vaste medewerkers.
Een mooi resultaat van een late oogst.”

Groen groeit
In de groensector, zeker bij hoveniers en het openbaar groenonderhoud,

De praktijkverklaring van
een mbo-instelling is een
landelijk erkend certificaat,
nieuw in onderwijsland.
Meer info, zie www.
leerindepraktijk.nl

is er altijd terugkerend werk. Groen groeit en dus moet er gesnoeid,
gemaaid, geknipt, geharkt en geschoffeld worden. In de nazomer worden
de herfstbladeren opgeruimd.
Julian: “Dat groen groeit is een heel groot voordeel in het
groenvak. Er blijft werk in het groen. Tegelijkertijd vormt
het groeiseizoen een nadeel. Belangrijk voor
werkzoekenden is een jaarrond job en die kan niet
altijd worden aangeboden. Ook wij als gemeente
en uitkeringsinstantie denken na over hoe we
de weerstand tegen seizoenbanen kunnen
opheffen. Dit is niet alleen een uitdaging
van de groensector maar ook van de in
onze regio sterk vertegenwoordigde
bollenteelt. Veel werk te doen in de zomer,
weinig tot niet in de winter. Hoe buigen we
dit om? Wie een oplossing weet, mag het
zeggen. Graag zelfs!”
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