
Informatie voor verwijzers 

Deelnemers aan GroenStart zijn jongeren 
en volwassenen die ergens in hun (school)
loopbaan behoefte hebben aan ondersteu-
ning. In GroenStart vermengen we intensieve begeleiding, scholing en 
arbeidsdeelname in één traject. GroenStart betekent voorschakelen, 
opleiden en uitstromen naar de groene en agrarische arbeidsmarkt van 
Noord-Holland. We houden ons niet aan schooljaren. Bij ons mag een 
kandidaat altijd starten met zijn traject. 
 
En omdat geen kandidaat gelijk is, leveren we bij ieder traject maat-
werk. We zorgen voor het beste actieplan en bieden we de deelnemer 
een reëel beeld van zijn toekomstperspectief. Uw input als verwijzer is 
daarbij van groot belang.  
 
Voorschakelen doet de deelnemer in een echte werkomgeving. Zo leert 
hij het bedrijfsleven kennen en komen wij meer over hem te weten. De 
agrarische en groene omgeving nodigt de deelnemer uit om aan de slag 
te gaan met zijn ontwikkeling. Leren en werken tegelijk! 
 
De GroenStart opleidingen zijn er op entreeniveau (domein Voedsel, 
Natuur & Leefomgeving) en niveau 2 (domeinen Groen & Techniek, 
Agribusiness) en worden in BOL en BBL varianten gegeven. De oplei-
dingen worden volgens maatwerk ingericht. Daarmee is instromen het 
hele jaar mogelijk. Dat is met name voor kandidaten die voortijdig 
school verlaten of vanuit een thuissituatie opnieuw willen starten zeer 
geschikt. 

GroenStart deelnemers vinden werk via AB Vakwerk en Herenbos. De-
ze specialistische uitzenders beschikken over de beste arbeidsplaatsen 
en staan in voor de intensieve begeleiding tijdens de praktijkopleidin-
gen. Soms is beschut werk of dagbesteding voor een kandidaat het 
hoogst haalbare. Samen met u als verwijzer bespreken we dan de mo-
gelijkheden. En die zijn legio! Het netwerk van zorgboerderijen en doel-
groepbedrijven is groot en voorziet in passende oplossingen. 
GroenStart staat voor maatwerk voor een toekomst in het groen. Wilt u 
met ons bespreken wat dat voor uw kandidaten betekent? Mail dan 
naar groenstart@greenportnhn.nl 
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