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Tegelijkertijd beoogt het wetsvoorstel Minimumbeloning Zelfstandigen 

en Zelfstandigenverklaring een minimumtarief voor zzp’ers in te  

voeren om zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt te 

beschermen tegen armoede. Voor GroenStart springt de publicatie  

van de eindevaluatie van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)  

over de Participatiewet (Pw) extra in het oog. 

De gevolgen van de Participatiewet
Het doel van de Pw is om mensen met een afstand tot de  

arbeids markt, dus met minder of geen arbeidsvermogen,  

aan het werk te helpen. Het SCP heeft ontdekt dat in  

de afgelopen vijf jaar voor de meesten in de Pw een  

baan minder vanzelfsprekend is geworden of de  

beloning voor hun werkzaamheden is verslechterd. 

 

Inhaken of afhaken op  
de veranderende arbeidsmarkt?

De arbeidsmarkt stond de afgelopen weken direct en indirect volop in de 

publiciteit. Op 1 januari 2020 gaat de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans 

(WAB) in werking. Deze wet wil de kloof tussen werknemers met vaste en 

die met flexibele contracten kleiner maken. 

Veel respect voor
‘onze’ ambtenaren die

naar oplossingen
zoeken.



Werk en sociale contacten zijn broodnodig
GroenStart is een maatwerkroute voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt naar een toekomst in het groen. Het kijken naar wat een 

GroenStarter wel kan en hoe deze kwaliteiten kunnen worden benut, zijn 

de sleutels tot succes. Een baan in het groen lonkt immers.

Werk is voor iedereen belangrijk. Van arbeidspsychologen leren we dat 

mensen het meest gelukkig worden als zij in hun werk de eigen talenten 

passend kunnen gebruiken, leuke collega’s ontmoeten en door hen worden 

gewaardeerd. Dit levert een positief zelfbeeld en vertrouwen op.

Maatschappijkloof 
We weten al langer dat voor deze mensen het 

lastiger is om een baan te vinden en te houden. 

Er wordt volgend jaar zelfs al een congres over 

sociale uitsluiting georganiseerd. Hoe ver 

laten we het als maatschappij komen? 

Daarbij komt nog dat volgens het 

driejaarlijkse internationaal Pisa 

onderzoek, de leesvaardigheid van 

Nederlandse 15-jarigen afneemt.  

Hoe dichten we 
de maatschappelijke kloof 
die steeds groter 
dreigt te worden?



Dit is eveneens een zorgelijke ontwikkeling, zeker als ook door de school inspectie 

wordt geconcludeerd dat de kloof tussen kinderen van hoger en lager opgeleide 

ouders in tien jaar tijd is verdubbeld. Opleiden draagt bij aan het inhaken op de 

arbeidsmarkt en verbetert iemands toekomstperspectief.

GroenStart zit vol passie
Door de invoering van de Pw en niet te vergeten de Wet op de jeugdzorg hebben 

gemeenten, net als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, het ook lastig. De 

ambtenaren die met hart en ziel hun bijdrage aan de Noord-Hollandse arbeidsmarkt 

leveren, verdienen eveneens een steuntje in de rug. Maatwerk vraagt om 

zorgvuldigheid, het is inhaken of afhaken op de arbeidsmarkt.

GroenStart prijst zich gelukkig met de 18 gemeenten die bij dit kansrijke project zijn 

betrokken en met de prettige professionele samenwerking die is gericht op participatie.

Inhaken of afhaken op de veranderende arbeidsmarkt,  

dat is de vraag. Voor mensen met een afstand tot de  

groene arbeidsmarkt is GroenStart het antwoord!

Sven van Sligter 
Projectleider GroenStart
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Hannelore Speelman, directeur van het biologisch-dynamisch zorgbedrijf 

Noorderhoeve in Schoorl herinnert zich nog hoe teleurgesteld zij was toen jaren 

geleden een door haarzelf ingesteld onderzoek een negatief resultaat liet zien.

Hannelore: “Rond de eeuwwisseling werd onze organisatie door het ministerie van 

VWS benaderd om in een project met vijf andere zorgboerderijen te participeren. 

Wij werden gevraagd in samenwerking met de universiteit van Wageningen, te 

onderzoeken wat het effect was van landbouw en zorg op probleemjongeren met 

grote afstand tot de arbeidsmarkt. Wij boden hen een beschutte werkplek, leerden 

hen op tijd komen, werken, sociale vaardigheden en alles wat nodig is voor een 

terugkeer naar de maatschappij. Velen hadden na herstel interesse in een baan in 

het groen. Na ongeveer een jaar vervolgden zij hun traject op het Clusius College. 

In onze ogen waren zij klaar voor de volgende stap.”

Succesverhalen
Soms kwam een jongere na een paar jaar  

bij Noorderhoeve langs om te laten zien 

hoe goed het met hem of haar ging, 

een rijbewijs en een auto had,  

een relatie en soms zelfs ook 

een kind.

Opstaan en opnieuw beginnen

“Ik voel me de moeder  
van GroenStart.”



Hannelore: “Dit was natuurlijk geweldig maar die paar jongeren die ons hun 

succesverhaal kwamen vertellen, strooiden wel zand in onze ogen. In 2012 gaf 

iemand mij een tip om zelf een aantal jongeren te traceren om hen te vragen hoe 

het met ze ging. Toen bleek dat velen geen rooskleurig verhaal konden vertellen. 

Na de periode op Noorderhoeve, waar zij veel individuele begeleiding kregen, 

kwamen zij in een schoolsysteem terecht dat niet bij hen aansloot.”

De oplossing
De teleurstellende onderzoeksresultaten lieten zien dat de aansluiting van het 

goed afgeronde voortraject op het schooltraject haperde. 

Hannelore: “Ik ga er altijd vanuit dat als je iets doet, je steeds zoekt naar kansen 

en verbeteringen. In dit geval moest ik dus in gesprek met de directie van het 

Clusius om het probleem te bespreken en om oplossingen te zoeken.  

Eén van de locatiedirecteuren sprak toen de legendarische woorden 

‘Als het niet lukt om deze mensen naar school te sturen omdat 

ze in dit systeem en met het leertempo ondersneeuwen, 

dan sturen we de school naar de Noorderhoeve, met 

kleinere groepen en met meer persoonlijk maatwerk’. 

Zo werd de basis gelegd van GroenStart.”

 Vervolg 
Opstaan en opnieuw beginnen

GroenStart is  
een gouden formule.



Slimme groene vingers
De groensector had op dat moment zo’n 300 vacatures voor 

laaggeschoolde arbeid. De sector zat te springen om slimme  

groene vingers en handige lui.

Hannelore: “Al snel kwamen we tot de conclusie dat we werkgevers 

en de overheid ook bij het project moesten betrekken. Jongeren 

zouden alsnog de aansluiting met de maatschappij missen als 

zij na school geen passende baan zouden krijgen, zelfs niet 

met een diploma. Als aandachtspunt voor dit moment zie 

ik vooral het inzetten van job-coaching want een 

duurzame inzetbaarheid van kwetsbare jongeren vereist 

blijvend maatwerk en een goede begeleiding.”

Bij Co-creaties 
leer je anders 
kijken. Zij werken 
vernieuwend.

 Vervolg 
Opstaan en opnieuw beginnen



GreenPort Noord-Holland Noord (NHN) is vanaf het begin bij GroenStart betrokken vanuit  

het thema ‘Onderwijs en Arbeidsmarkt’. Rian van Dam was toen programmamanager van 

Greenport NHN, een samenwerking tussen overheid, onderwijs, onderzoek en ondernemers 

in de sector agri-food en de groensector.

Rian: “We hadden te maken met krapte op de arbeidsmarkt en ik zocht naar mogelijkheden 

om de instroom op de arbeidsmarkt te vergroten, ook aan de onderkant van de arbeidsmarkt. 

In die tijd werd de Participatiewet van kracht waardoor mensen die aan de 

kant staan beter in beeld kwamen. Figuurlijk, want het vinden 

van mensen die niet deelnamen aan het arbeidsproces en 

wel voor een baan in aanmerking kwamen, bleek 

moeilijker te zijn dan gedacht. 

Het thema stond op de agenda van de 

stuurgroep GreenPort NHN waarin de  

drie O’s (Overheid, Onderwijs en 

Ondernemers) zijn vertegenwoordigd. 

Met elkaar en vanuit de diverse 

hoeken is in 2015 het concept 

GroenStart bedacht waarin leren en 

werken op locatie centraal staat.”

Krapte op de arbeidsmarkt groensector
GroenStart is  
een fantastisch  
project.



Subsidie als lokkertje 
Het concept GroenStart had een businessmodel nodig met een sluitende 

begroting. Helaas bestond bij verschillende achterbannen van de stuurgroepleden 

veel twijfel over de haalbaarheid van het innovatieve project.

Rian: “De bovenkant van de markt waar R&D gelden voor nodig waren, werd door 

de verschillende partijen goed bediend. Aan de slagingskansen van het project 

GroenStart werd getwijfeld en dat maakte het moeilijk om een businesscase op  

te stellen. We zagen dat we in de nieuwe tranche van het Regionaal Investerings-

fonds (RIF) andere partijen konden aanhaken aan de eerder toegekende RIF 

techniek. 

In 2017 kon GroenStart met een RIF subsidie van start gaan. De ondernemers  

in de groensector, en nu ook groenbeheersorganisaties als PWN en Landschap 

Noord-Holland, waren enthousiast en zagen voldoende mogelijkheden. Voor de 

overheden was het wel lastiger om aan te sluiten. Uiteindelijk is dat wel gelukt en 

hebben alle drie de regio’s meegetekend!”

 Vervolg 
Krapte op de arbeidsmarkt groensectorDe doelgroep van 

GroenStart verbreden  
zodat meer mensen  
een kans krijgen.



De arbeidsmarkt biedt volop kansen
De ambitie is nog steeds om mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt geschikt te maken voor de groensector. Met de juiste 

scholing en praktijkervaring moet dat kunnen.

Rian: “Nu zien we vooral de jongeren die de Praktijkschool verlaten, 

doorstromen naar GroenStart. Hier blijkt behoefte aan te zijn. Met 

GroenStart kunnen we voorkomen dat deze jongeren buiten het 

arbeidsproces terechtkomen. Financieel echter is dit voor de overheid 

een lastige groep omdat zij niet uitkeringsgerechtigd zijn en er geen 

geld beschikbaar is voor scholing en begeleiding.”

 Vervolg 
Krapte op de arbeidsmarkt groensector

Instroom
aan de onderkant

van de arbeidsmarkt
vergroten.



“GroenStart is een project naar mijn hart!” Zo begint het gesprek met Rien van 

Tilburg, voorzitter van de Stuurgroep GroenStart en penvoerder van het project.  

In het dagelijks leven is Rien voorzitter College van Bestuur van Clusius. 

Rien: “Onderwijs is het hart van GroenStart. Martijn Grosmann, een van onze 

projectleiders is de initiator van GroenStart. Hij zag jongeren tussen wal 

en schip vallen en uit beeld raken. Er zijn zo’n 8.000 jongeren in 

Noord-Holland Noord die niet op school zitten en niet aan 

het werk zijn. De samenleving kan zich niet permitteren 

om deze jongeren aan hun lot over te laten. Het is 

niet goed voor de jongere zelf en de krapte op de 

arbeidsmarkt en de kosten voor de maatschappij 

laten dit niet toe. Wij zijn ervan uitgegaan dat 

een groot deel van deze tot voor kort 

vergeten groep kan deelnemen aan de 

maatschappij als we de jongeren  

bij de hand nemen,  

extra aandacht geven,  

scholing en werk  

bieden.”

Bij GroenStart is niets vanzelfsprekendGroenStart is  
uniek!



 Vervolg 
Bij GroenStart is niets vanzelfsprekend

Buiten de lijntjes kleuren
Een plan bedenken is de eerste stap, voor het plan draagvlak vinden 

een tweede en het plan tot uitvoering brengen is een derde stap en 

direct ook de meest ingewikkelde.

Rien: “Met dit project wijken we af van de structuur van het regulier 

onderwijs waar studenten zichzelf aanmelden, een lesrooster krijgen, 

een lesprogramma in meerdere jaren op school doorlopen, examen 

doen en een diploma halen. Met ‘Veel succes’ nemen we afscheid  

van de student. Bij GroenStart gaat alles anders en is niets 

vanzelfsprekend.”

Geloof, hoop en liefde
Bij GroenStart gaat de instroom heel het schooljaar door, wordt  

er op locatie in kleine groepen lesgegeven, doorloopt iedere 

GroenStarter (meisjes en jongens) het lesprogramma min of meer  

op zijn eigen tempo, krijgt individuele aandacht van de docenten  

en wordt na het behalen van een schooldiploma nog begeleid. 

GroenStart  
neemt jongeren  

bij de hand.



Rien: “Onze docenten die aan GroenStart zijn verbonden, hebben veel geduld en 

empathie en zijn zeer inspirerend en motiverend voor de studenten. Met hart en ziel 

proberen zij de jongeren bij de maatschappij te betrekken, hen zelfvertrouwen te 

geven en vooral een toekomst! Dit is nog alleen het onderwijsdeel van GroenStart. 

Voordat iemand deel kan nemen aan het project worden door onze partners in het 

werkveld intakegesprekken gehouden om te ontdekken of de potentiële GroenStarter 

arbeidsfit is. Zo ja, dan krijgt hij een stageplek die bij hem past. Als werken de 

GroenStarter goed afgaat, dan wordt hij leerfit gemaakt en kan hij instromen op een 

leerplek. Als hij diplomafit is, mag hij examen doen. Met een diploma ligt een 

toekomst voor hem open.” 

Uitdaging 
GroenStart is één grote uitdaging, leuk en spannend tegelijk. Het is een experiment 

met een steile leercurve voor alle partners. 

Rien: “Wij zijn ervan overtuigd dat we iets unieks hebben opgezet.  

Natuurlijk hebben we nog steeds hobbels te nemen. In het 

oorspronkelijke businessmodel zijn we ervan uitgegaan dat 

we mee konden liften met de subsidiemogelijkheden 

van de Participatiewet. 

 Vervolg 
Bij GroenStart is niets vanzelfsprekend

GroenStarters krijgen extra aandacht.



Dat bleek moelijker dan gedacht want veel GroenStarters voldoen niet  

aan de criteria die in deze wet zijn gesteld. De financiële dekking van het 

project is hiermee onder druk komen te staan en dus moeten we creatief 

zijn in het vinden van middelen en rekenen we op inzet van de gemeenten. 

Maar geld is niet de grootste uitdaging. De ultieme uitdaging is het 

implementeren van het GroenStart concept in het regulier onderwijs  

want GroenStart willen we niet meer kwijt.”

Ambitie
Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) 

heeft vorig jaar in een brief aan de Tweede Kamer GroenStart 

als voorbeeldproject genoemd. 

Rien: “Binnenkort laat ik de ministers van OCW en SZW 

weten dat GroenStart een succesverhaal is geworden. 

Veel GroenStarters zijn aan het werk, het doel van 

het project. Met wat hulp van de overheid kunnen 

andere beroepsopleidingen ook met het concept 

aan de slag. In Noord-Holland zijn we al in  

gesprek met ROC Kop van Noord-Holland en  

het Horizon College.”

 Vervolg 
Bij GroenStart is niets vanzelfsprekend

GroenStart is  
bekend in  
Den Haag.



GroenStart speeddates

De gemeente Den Helder is vol lof over het project GroenStart. Bijna twee jaar werkt Annabel Hamstra, 

klantmanager bijstandsgerechtigden in de leeftijd van 18 tot 27 jaar, samen met GroenStart.

Annabel: “Ik vind het een prachtig project. Ook de jongeren die ik begeleid en die geïnteresseerd zijn in 

werken in de groensector zijn heel positief over GroenStart. In vergelijking met andere groenprojecten 

levert GroenStart snel resultaat op en dat vinden de jongeren erg prettig. Na het voorschakeltraject dat 

circa drie maanden duurt, krijgen ze bij gebleken geschiktheid direct een halfjaarcontract voor 24 uur  

per week bij een van de partners van GroenStart. Dat zij hun eigen geld gaan verdienen en uit de 

uitkering kunnen stappen, betekent heel veel voor de jongeren die tot dan toe in een uitzichtloze 

situatie zaten. Ik zie deze kwetsbare jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 

direct opbloeien, geweldig!”

Imago groensector glans geven
Annabel zoekt samen met haar collega’s die uitkeringsgerechtigden in hun bestand 

hebben naar fysiek fitte mannen want werken in de groensector is zwaarder dan 

men denkt. 

Annabel: “Je moet van aanpakken weten en ook in weer en wind buiten kunnen 

werken. Het is niet gemakkelijk om de juiste personen te vinden. Als ik iemand 

uitnodig voor een gesprek om over de mogelijkheden van GroenStart te 

vertellen, loop ik tegen een imagoprobleem van de groensector aan. 



Er wordt alleen aan schoffelen gedacht en dat willen de meesten niet. Om  

meer mensen te bereiken hebben we vorig jaar een speeddate bijeenkomst 

georganiseerd. Samen met GroenStart en de partners AB Vakwerk en Herenbos 

hebben we zo’n 20 bijstandsgerechtigden ontvangen en uitgelegd dat GroenStart 

een combinatie leren-werken biedt en dat er maatwerk wordt geleverd. Acht 

geïnteresseerden zijn toen aan het GroenStart traject begonnen, waarvan twee 

direct zijn uitgestroomd naar werk. Het mooie van GroenStart is dat je snel aan 

het project kunt deelnemen.”

GroenStarters werven
In februari 2020 organiseert de gemeente weer een speeddate, nu in beeldentuin 

De Nollen, een 15 hectare groot duingebied bij Den Helder.

Annabel: “Op De Nollen kunnen we de deelnemers het groenvak laten ervaren en 

laten zien dat het werken in de groensector meer is dan alleen schoffelen 

en wat het buiten werken voor hen kan betekenen. Dit keer hebben 

we gekozen voor een buitenlocatie omdat we denken dat 

geïnteresseerden dan mogelijk nog enthousiaster worden 

over het groenvak. We nodigen nu ook GroenStarters uit 

om te laten zien wat ze doen en om over hun 

ervaringen te vertellen.”

 Vervolg 
GroenStart speeddates

GroenStart heeft  
geen wachttijden.





Roxanne Visser heeft begin december een bindend positief studieadvies gekregen van 

haar mentor Leontien van der Veen van de GroenStart Entree opleiding in Hoorn.

Roxanne: “Dit betekent dat ik examen mag doen en een diploma kan halen! De docenten 

Jessica en Leontien gaan mij daarna ook helpen met een baan zoeken. Dit zijn echt 

topdocenten. Vorig jaar zat ik niet zo goed in mijn vel, had een verkeerde vriend en 

daardoor veel ruzie met mijn vader. Naar school gaan lukte mij niet meer. Wel heb ik 

veel gepraat met Jessica en Leontien. Zij bleven in mij geloven en hebben ervoor gezorgd 

dat ik in Enkhuizen in een woongroep terecht kon en dat ik het dit jaar opnieuw op 

school kan proberen.”

Dagbesteding wordt stageplek
Vorig jaar is er voor Roxanne uit voorzorg ook dagbesteding aangevraagd. 

Roxanne: “Twee dagen per week werk ik nu bij zorgboerderij 

Owlish Fortress in Andijk waar ik de paardenstallen uitmest en 

de paarden borstel en knuffel. Ik heb het daar goed naar 

mijn zin. Het is nu mijn stageplek geworden. Met naar 

school gaan, stagelopen, een bijbaan in een supermarkt 

bij de balie voor bloemen, planten en tabak en mijn 

nieuwe vriend heb ik het nu druk genoeg.” 

Positief studieadvies

“Omgaan met 
veranderingen  
vind ik lastig.”



Als veel mensen tegelijk haar aandacht vragen, krijgt Roxanne het druk in haar hoofd.

Roxanne: “Ik heb vier jaar op de Praktijkschool gezeten, een leuke school waar ik veel 

heb geleerd. Daar heb ik de metaalkant en de bouw geprobeerd en heb ik mijn 

heftruckdiploma gehaald. Uiteindelijk koos ik voor de richting groen en dieren en zo 

kwam ik voor een vervolgopleiding bij GroenStart terecht. Toen ik hier op school 

kwam voor een intakegesprek dacht ik ‘Help, wat lopen hier veel mensen rond!’ 

Gelukkig zitten we bij Entree maar met zijn twaalven in een lokaal in een apart 

gebouwtje. Als het druk is aan de balie in de supermarkt moet ik ook eerst even  

tot tien tellen. Mijn favoriete vakantieland is dan ook Zweden waar ik een  

paar keer samen met mijn vader in zijn vrachtwagen ben geweest.  

Het is daar zo lekker rustig.”

Bloemschikken
Bij Entree haalt Roxanne goede cijfers, is haar weerbaarheid verhoogd, 

haar verantwoordelijkheidsgevoel beter ontwikkeld en is zij zelfstandiger 

geworden. Ze werkt graag in de tuin van het Clusius College. 

Roxanne: “Nadat ik met school klaar ben, wil ik in een bloemenzaak 

gaan werken. Ik ben creatief en ik wil graag meer doen met 

bloemschikken. Als ik verdien, wil ik sparen voor mijn rijbewijs en 

samen met mijn vriend een autovakantie naar Zweden maken.”

Vervolg 
Positief studieadvies

“Mijn bijbaan heb
ik zelf geregeld.
Bij Entree had
ik sollicitatiegesprekken
geoefend.”



Bij Landschap Noord-Holland  
werken ze met gevoel

Natuurlijke Zaken, de zakelijke dienstverlening van Landschap Noord-Holland (NH), heeft 

als specialisatie ecologisch beheer. Jeroen Pennock is manager van de groenploeg die 

momenteel vijf GroenStarters in zijn team van circa 30 medewerkers heeft opgenomen.

Jeroen: “Ik werk al ruim 12 jaar als jobcoach. Als zelfstandige hovenier begeleidde ik jongens 

van de Praktijkschool en in mijn functie bij een re-integratiebedrijf coachte ik mensen vanuit 

het doelgroepenregister. Bij Landschap NH begeleid ik de GroenStarters samen met de 

seniormedewerkers. Zij zijn de mentoren in het veld. Mijn collega’s en ik hebben de landelijke 

CNV jobcoachtraining Harrie Helpt gevolgd en nemen nu die taak van het UWV over.” 

Faunabeheer is mooi werk
De diversiteit in het ecologisch beheer maakt het werken bij Landschap NH interessant. 

Jeroen: “Behalve bosonderhoud en exoten bestrijden, doen wij heel mooie dingen 

op ecologisch gebied, zoals het maken en plaatsen van vleermuiskasten, 

dierentorens, ijsvogelwanden, faunapassages en natuurvriendelijke 

oevers. Ook vormen we arme bermen om naar bloeiende stroken.  

De GroenStarters leren bij ons heel veel aspecten van de natuur 

kennen. De diversiteit van de werkzaamheden maakt het werken 

in de natuur zo leuk en dat willen wij graag overbrengen.”

Jobcoach zijn, 
 is een plus  

op mijn werk.



Landschap NH is een inclusieve werkgever
Bij Landschap NH willen ze kwetsbare mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven. 

Jeroen: “Wij bieden hen waardevol werk en we leren de mensen de basis werkzaamheden en 

vaardigheden. De Groenploeg collega’s waarderen hun inzet enorm. Het is belangrijk dat het werk  

bij de mensen past en dat er voor iedereen persoonlijke begeleiding is. De een heeft moeite met  

het werktempo, de ander kan één instructie tegelijk onthouden, weer een ander is goed in het 

onderhouden van het materieel, de vierde rijdt als de beste op de trekker en de vijfde werkt  

het liefst in zijn eentje. Sommigen hebben af en toe een motivatiegesprek nodig want het  

is natuurlijk niet altijd aangenaam om in weer en wind buiten aan het werk te zijn.”

Een mooie toekomst in het groen
Als een GroenStarter arbeidsfit is en de groensector heeft omarmd dan  

doet Landschap NH haar best om een baan voor hem of haar te zoeken. 

Jeroen: “Soms hebben we zelf een vacature en dan kunnen we een 

GroenStarter in dienst nemen nadat hij zijn diploma heeft gehaald.  

Voor de anderen schakel ik mijn netwerk in en laat iemand bij een 

mogelijke werkgever een snuffelstage doen om het werk en het 

team te leren kennen. PWN is een goede samenwerkingspartner 

van ons waarbij wij soms ook mensen kunnen plaatsen.”

Vervolg 
Bij Landschap Noord-Holland  
werken ze met gevoelLiefde voor de  

natuur als bonus.



PWN produceert biodiversiteit

Drie dagen per week komen de GroenStarters naar de werklocatie van PWN in Castricum om daar 

van PWN jobcoach Robert-Jan Prins te horen waar zij die dag gaan werken en wat zij gaan doen. 

De 30 boswachters van PWN beheren meer dan 7.000 hectare natuurgebied tussen Zandvoort en 

Bergen. Zij stellen onderhoudsplannen op en besteden werk uit aan loonwerkers en aan de 

leerploeg van Robert-Jan.

Robert Jan: “Met de GroenStarters werk ik voornamelijk in de kleine, kwetsbare  

natte duinvalleien. Deze valleitjes vergen veel handwerk. Hier creëren  

wij biodiversiteit door de gebiedjes open te houden en zo min 

mogelijk de grond te beroeren. Mijn ploeg werkt dan ook met 

kleine, lichte machines die weinig insporing veroorzaken. 

Wij leveren maatwerk in natuurbeheer en zorgen dat 

overwoekerende planten worden verwijderd.  

Deze overwoekeraars groeien door de overtollige 

stikstof die in de valleien neervalt. Als we dit 

niet doen verstikken de zeldzame 

plantensoorten die we graag willen 

behouden en de verdwenen soorten de 

kans willen geven om terug te komen.  

Wij voeren dus stikstof af.”

Zij zijn graag buiten,  
ook buiten het werk  
om. Ezra loopt halve 
marathons en  
Hidde houdt van 
mountainbiken.



Vervolg 
PWN produceert biodiversiteit

Talentvol team
Na storm of hevige sneeuwval helpen de GroenStarters de schade op te ruimen.  

Zij zagen takken af en bomen om. Zagen is een vak. 

Robert Jan: “Hidde en Alex hebben hun zaagcertificaat gehaald. Zij weten hoe de valkerf  

moet worden ingezaagd. Hidde heeft ook, samen met Dylan, het bosmaaiercertificaat 

op zak. Roy is expert in machines besturen en is onze beste trekkerschauffeur. Hij kan 

heel goed manoeuvreren. Bram heeft onder andere bij een slopersbedrijf gewerkt en 

heeft zijn heftruckdiploma dus weet ook met groot materieel om te gaan. Hij wil en  

kan veel bij ons leren. Ezra is altijd gemotiveerd en goed gehumeurd aan het werk.  

Alex is een meedenker en neemt zelf initiatief. Dylan zijn talent is dat hij heel secuur 

gereedschappen kan slijpen. Zijn fijne motoriek is goed ontwikkeld en door observatie  

en het volgen van instructies kan hij zich nu meester slijper noemen.”

Leergierig
Tijdens het werken leren de GroenStarters veel over (on)kruiden, 

grassen, planten, bomen en insecten. 

Robert Jan: “Dylan kent alle Latijnse plantennamen.  

De GroenStarters verrassen mij keer op keer.  

Zo hebben zij een extra cursus natuurgericht  

maaien gevolgd, samen met de boswachters. 

De kundige handen 
van GroenStarters 

vullen het gat in 
natuurbeheerfuncties.



Vervolg 
PWN produceert biodiversiteit

Hidde heeft zijn rijbewijs en kan met de jongens zelfstandig op klus. Dit is een 

hele prestatie voor een jongen die drie jaar geleden schuchter binnenkwam.  

Alex heeft enkele weken geleden zijn rijbewijs gehaald.”

Samen optrekken
De jobcoaches van PWN en Landschap Noord-Holland werken nauw samen en 

wisselen kennis uit.

Robert Jan: “Mijn leerploeg en de GroenStarters van Landschap NH hebben 

gezamenlijk les van vakdocenten in de Schaapskooi in Bergen. Ik vind het 

belangrijk dat er wordt samengewerkt. Sommige GroenStarters hebben  

bij beide natuurorganisaties werkervaring opgedaan. 

Staatsbosbeheer zou ik ook graag in de 

samenwerking betrekken want zonder 

licht machinaal werk en handwerk 

kunnen we geen maatwerk 

natuurbeheer leveren.” 

Natuurbeheer is 
opbouwend werk.
Werk om trots  
op te zijn.



Na een hele zoektocht en veel gesprekken verder hebben de ouders van Ezra 

Mulder eindelijk een leer-werkplek gevonden waar hun zoon zich gelukkig voelt  

en waar hij zich in zijn eigen tempo kan ontwikkelen.

De familie Mulder heeft een dochter en twee zoons. Ezra heeft dezelfde basisschool 

als zijn oudere zus en zijn jongere broer succesvol doorlopen, weliswaar met heel 

veel individuele begeleiding. 

Rocco: “Al vroeg hadden wij door dat Ezra zich langzamer ontwikkelde dan onze 

andere kinderen. Op de basisschool heeft remedial teaching ervoor gezorgd dat  

hij zich staande kon houden.”

Schoolcarrière
Esther: “Na de basisschool heeft Ezra twee jaar de opleiding 

vmbo kader gevolgd op het speciaal onderwijs. Dit bleek  

te hoog gegrepen. Ezra is toen naar het vmbo basis 

beroepsonderwijs gegaan waar hij met veel moeite na 

twee jaar zijn diploma voor handel & administratie 

heeft gehaald. Dit was voor het hele gezin een 

mijlpaal.” 

Onze zoon leert een vak!

Onze zoon heeft  
in de ogen 

van zijn vrienden 
een toppositie!



Rocco: “Ezra is echt een doorzetter. Wij hebben onze zoon nooit gepusht. Wel 

hebben we hem alle ondersteuning gegeven die nodig was om het hem mogelijk 

te maken zijn doelen te halen.”

Esther: “Het doorstromen naar mbo-2 lukte niet erg. Volgens de school was de 

richting facilitaire dienstverlening het hoogst haalbare voor Ezra maar onze zoon 

vond het schoonmaakwerk helemaal niet leuk. De stage in de groenvoorziening 

waar hij bermen schoonhield, maakte hem ook niet gelukkig.” 

Rocco: “We kwamen tot de conclusie dat we iets passends bij Ezra moesten 

zoeken, een gezonde en sterke jongen die van buitensporten en van de natuur 

houdt.”

De natuur in
Esther: “Wij hebben onze kinderen met de natuur laten opgroeien. 

Allemaal houden we ervan om buiten te zijn. De duinen en het 

strand liggen bij ons bij wijze van spreken om de hoek. Ik ging 

voor Ezra op zoek naar iets wat bij hem als totaal persoon 

paste. 

Rocco: “Mijn vrouw kwam erachter dat in Haarlem e.o. geen 

groenschool zoals het Clusius College is gevestigd. Zij 

heeft toen Clusius in Hoorn gebeld voor informatie over 

de mbo-2 opleiding Natuur, Tuin en Landschap.” 

Vervolg 
Onze zoon leert een vak!

Ezra ontleent status 
aan zijn baan als 
natuurbeheerder,  
mooi stoer werk.



Esther: “In een prettig gesprek werd aangegeven dat de school het niet 

aandurfde omdat Ezra niet handig genoeg was om veilig met klein 

materieel om te gaan. Wij werden doorverwezen naar Noorderhoeve waar 

een GroenStart Entree opleiding werd gegeven in combinatie met een 

werkplek op de boerderij, op de akker en in het groenbeheer. 

Noorderhoeve is onze redding geweest. Daar geloofden zij in Ezra zijn 

capaciteiten al moet iets meerdere malen worden uitgelegd, één opdracht 

tegelijk worden gegeven en zijn fijne motoriek hem onhandig maakt. Ook 

steunden zij Ezra in zijn ambitie om een baan te krijgen want hij wilde 

perse niet naar de dagbesteding.”

Onduidelijkheid over financiering traject
Rocco: “Toen Ezra door Noorderhoeve werd aangenomen, kregen we te 

maken met de financiering van zijn plaatsing. De woongemeente had 

moeite met een scholing buiten de regio en de gemeenten in de werkregio 

van Noorderhoeve konden een buitenpoorter financieel niet onder hun 

hoede nemen.” 

Esther: “We hebben op een gegeven moment, bijna een jaar verder, gezegd 

dat we het dan zelf wel zouden bekostigen. Na die uitspraak heb ik nooit 

meer iets gehoord. Ineens was alles geregeld, zat Ezra op zijn plek bij 

Noorderhoeve, werkte hij naar zijn zin in het groenbeheer en behaalde hij 

ook nog zijn diploma van de GroenStart Entree opleiding.” 

Vervolg 
Onze zoon leert een vak!

“Noorderhoeve
was onze redding!”



Rocco: “De eerste hobbel op de weg naar een baan bij natuurbeheer was genomen 

en die hebben we groots gevierd.”

Veilig werken
Esther: “Bij het zoeken naar een baan voor Ezra ben ik naar mijn oude werkgever 

Landschap Noord-Holland (NH) gegaan. Ezra bleek niet aan de basis veiligheidseisen 

van Landschap NH te voldoen omdat het omgaan met machines nog een probleem 

voor hem was. In plaats van een afwijzing kreeg ik een doorverwijzing. Bij PWN  

werd een groep jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid.”

PWN aan GroenStart gekoppeld
Esther: “Bij de groenploeg van PWN vertelde ik over het GroenStart 

traject dat Ezra op Noorderhoeve had gevolgd. Noorderhoeve 

informeerde ik over de groenploeg van PWN. Arjen Schenk, 

Clusius docent op Noorderhoeve, is toen met PWN gaan 

praten met als resultaat dat PWN nu een partner van 

GroenStart is, Ezra een werkplek bij de PWN groenploeg 

heeft en dat hij een GroenStart mbo-2 opleiding volgt.” 

Rocco: “Waarschijnlijk doet hij daar langer over maar hij is 

zeer gemotiveerd, komt nooit te laat en is nooit ziek. We 

kunnen nu de twee dikke dossiermappen Ezra sluiten!”

Vervolg 
Onze zoon leert een vak!Géén afwijzing

maar een
doorverwijzing.





Meer weten?
Projectleiders GreenPort GroenStart

Martijn Grosmann en Sven van Sligter

088 123 77 77

m.grosmann@greenportnhn.nl

s.vansligter@greenportnhn.nl

www.groenstart.nl
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