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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.

GroenStart wacht op het
Groene Licht / Groen licht
De interviews voor deze GroenStart kwartaalrapportage zijn gehouden voor
het coronavirus ons in de greep kreeg. Een greep die daarvoor vooral virtueel
en toch alledaags was. Een computervirus is immers alom aanwezig en toch
niet zichtbaar present. Wat heeft GroenStart de afgelopen maanden
beziggehouden en betekend?
In deze bijzondere tijden dromen GroenStarters Yoran en Adriana
hardop over hun toekomst. De veelzijdig oplossingsgerichte
maatwerkaanpak helpt hen om hun zelfwaardering te hervinden.
Dankzij GroenStart wordt er weer rekening met Yoran en Adriana
gehouden en… kunnen zij rekening houden met de eigen situatie.
Eveline Vogelsang van De Noorderhoeve benoemt dat vallen en
opstaan bij het leven hoort en ervoor zorgt dat we niet stil blijven
staan. Met stappen zetten komen we verder en die brengen ons
uiteindelijk op de juiste plek. We tonen daadkracht, zijn creatief,
hebben lef en doorzettingsvermogen. Hoe toepasselijk is
dit in deze tijd.

Deze tijd vereist
extra inspanningen.

Met elkaar
en voor elkaar
dat is wat
GroenStart is
en doet.
In Den Helder is een speeddate bijeenkomst geweest. Carolina Deelen
van Match2020 verhaalt daarover. Het thema was: Maakt het uit wat
je buiten doet? Of is het belangrijker wat buiten doet met jou?
GroenStart laat op een indrukwekkende wijze zien hoe mensen met
een (kleine) achterstand tot de arbeidsmarkt toch kunnen
aansluiten en zich maatschappelijk gewaardeerd voelen.
Juist nu in deze onzekere tijd komt het hier extra op aan.
John Koomen is een hovenier en te typeren als een
creatieve en sociale ondernemer. Hij ging samen
met WerkSaam het avontuur aan statushouders
te interesseren voor het vak. Voor hovenierswerk
heb je fitte en vitale mensen nodig.
Statushouders zijn dat. Het vak leren is één,
Inburgeren is twee, dit is moeilijker dan het
lijkt en kost tijd. Door een combinatie van
samen, doen, inzet en wilskracht lukt het.
Op dit moment een zeer noodzakelijke
vereniging van mensen en talenten.

Ben Tap van het RPAnhn gaat uit van een krachtige arbeidsmarkt waarin iedereen
die kan werken, werkt. Een inclusieve samenleving dus met langdurige arbeids
contracten. Bij het Werkgevers Servicepunt Noord-Holland Noord kunnen bedrijven
zich aanmelden voor een gratis cursus Harrie Helpt. Het doel is het duurzaam
begeleiden van werknemers met een arbeidsbeperking.
Waar mensen met een afstand van de arbeidsmarkt het meest van dromen is
een vaste aanstelling. Het zal ons met elkaar een niet voor mogelijk gehouden
inspanning vergen het coronavirus het hoofd te bieden. Met elkaar en voor elkaar!
Ook voor GroenStart geldt ‘Met elkaar en voor elkaar!’
In een inclusieve samenleving trekken ogenschijnlijke tegenpolen elkaar als
magneten aan! Net als bij het tot de verbeelding sprekende Noorderlicht
(aurora borealis). Dit kleurrijke licht is alleen in het duister zichtbaar en
dan nog niet eens altijd. Je moet op zoek: Hunting the Northern light.
GroenStart zoekt momenteel naar mogelijkheden om te verduurzamen
en om de huidige resultaten en successen maatschappelijk te
bestendigen. Het is wachten op Groen licht voor GroenStart.
Monter voorwaarts!
Sven van Sligter
Projectleider GroenStart
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Top 4 banen
Top 3 regio’s

Op 5 maart 2020

1. Groenvoorziening

3. Loonwerk

2. Plantenteelt

4. G
 roene
detailhandel

1. Kop van Noord-Holland

2. West-Friesland
3. Regio Alkmaar

243

Intakes

102

Voorschakelen

107

In opleiding

101

Naar werk

Het totaal aantal kandidaten is sinds de vorige rapportage gestegen van 204 naar 243 waarvan er momenteel 4 in het intakeproces
zitten. Er zijn 102 deelnemers bezig, of bezig geweest, met voorschakelen, 107 deelnemers zijn bezig met hun opleiding of hebben
die reeds afgerond en 101 deelnemers zijn inmiddels duurzaam uitgeplaatst naar werk.

Hoe gaan we verder?
GroenStart is aan het vierde projectjaar begonnen. Tijd om de stand op te
maken en de blik op de toekomst te richten. In januari is er een bijeenkomst
georganiseerd voor alle partners van het eerste uur en de relaties van het
netwerk dat GroenStart in de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Projectleider
Sven van Sligter stelde de vraag: “Willen we met GroenStart verder?”
Sven: “De animo om over de toekomst van GroenStart mee te denken is groot en
de wil om met GroenStart door te gaan in 2021 was aanwezig. Natuurlijk zijn er
ook een aantal kanttekeningen naar voren gekomen. Aan het eind van de sessie
was de vraag Willen we verder? beantwoord maar vervangen door de vraag
Hoe gaan we verder?”

Grilligheid van het groenvak
GroenStart is een leer- en werktraject in een sector met
grillige randjes die je pas leert kennen als je de
sector ervaart.
Sven: “Eén van de succesfactoren van
GroenStart is de mogelijkheid om
het groenvak te leren kennen
door het uit te proberen.

GroenStart werkt op
basis van samenwerking
en vertrouwen.

Vervolg
Hoe gaan we verder?
In deze sector moet je werken om te voelen en te begrijpen wat het inhoudt.
Het weer speelt een grote rol in het groenvak. Je moet jezelf voorbereiden op grillig
weer en daarvoor de juiste kleding aantrekken of bij je hebben. De grilligheid zit ook
in de natuur. Er moet gewerkt worden met veiligheidsschoenen en beschermings
middelen voor ogen en oren. Het groen is een vak, geen hobby. Het is zwaar werk
dus fitheid is een vereiste.”

Vinkjes verzamelen
Het grote verschil met het reguliere onderwijs is dat een GroenStarter met een
blanco lijst begint terwijl je voor een schoolopleiding al een afgevinkte eisenlijst
nodig hebt om je te mogen inschrijven.
Sven: “De kracht van GroenStart is flexibel zijn en maatwerk leveren. Gaandeweg
het leer- en werktraject worden vaardigheden verkregen en kennis opgedaan.
De benodigde vinkjes worden verzameld en uiteindelijk heeft de GroenStarter
het gewenste niveau om aan het volgende ontwikkelingstraject te beginnen.
Dit is een essentieel verschil met het onderwijs.”

Samen sterk, samen verder
GroenStart geeft iemand een steuntje in de rug én een
nieuwe kans ook al is dat de zoveelste keer. Alle betrokken
partijen en relaties zetten zich op hun manier en binnen
hun mogelijkheden in om dit te bereiken.

Alles wat aandacht
krijgt, groeit.

Vervolg
Hoe gaan we verder?

Als het beter kan,
altijd doen!

Sven: “Het gaat om de menswaardigheid voor de GroenStarter en de
maatschappelijke meerwaarde die we in samenwerkingsverband willen borgen.
In een samenwerking gaat het om wederkerigheid, het principe van geven
en nemen, en de gelijkwaardigheid als het gaat om het delen van inkomsten
en kosten. Het organisatorische aspect van een samenwerking is meestal
het moeilijkste.”

Van project naar programma
Een project is per definitie eindig. Een programma heeft behoefte
aan een inbedding. Zonder borging heeft een programma geen
bestaansrecht voor onbepaalde tijd.
Sven: “Met een verdienmodel heeft GroenStart een toekomst
als programma. De vraag is welk verdienmodel biedt
mogelijkheden? Ontwikkelen de partners met elkaar een
model óf presenteren Martijn Grosmann en ik een model
en vertrouwen op ondersteuning van de partners?
Het mooie is dat andere sectoren belangstelling hebben
voor GroenStart. Ik ervaar dat als een beloning voor het
experimentele concept dat GroenStart heet.”

Een arbeidsperiode
van een half jaar is
eerder een mooi begin
dan duurzaam.

Voorkom het draaideureffect

Een arbeidscontract van een half jaar voldoet aan de criteria van duurzame inzetbaarheid
zoals in de wet- en regelgeving is gesteld. Ben Tap, directeur RPAnhn en lid van de
stuurgroep van GroenStart, vindt deze periode te kort als je over duurzaam spreekt.
Ben: “Een half jaar vind ik eerder een mooi begin dan duurzaam. Als een arbeidscontract van
zes maanden niet wordt verlengd, wordt er weer een uitkering aangevraagd en begint de hele
cyclus opnieuw. Dit is zonde van ieders tijd en inspanning en een grote teleurstelling voor de
persoon in kwestie én voor de uitkeringsinstantie. Eén jaar uit de uitkering zijn, is naar mijn
mening een periode die beter voldoet en meer toekomstperspectief biedt. In het verlengen
van de duurzaamheidsperiode zit volgens mij een deeloplossing voor GroenStart 2021.”

Inclusieve maatschappij
Het RPAnhn gaat uit van een krachtige arbeidsmarkt waarin iedereen die kan werken, werkt.
Ben: “GroenStart levert hieraan een goede bijdrage met het aanbieden van maatwerk, een
flexibele instroom in het leertraject en de combinatie met praktijkleren waarin ik erg geloof
omdat het missmatches voorkomt en het leren sneller en beter gaat. De samenwerking met
de drie partijen Overheid, Onderwijs en Ondernemers werpt zijn vruchten af.
Na drie jaar blijkt dat er een marktbehoefte is voor GroenStarters en wordt het tijd dat de
overheid zich terugtrekt. De RIF (Regionaal Investeringsfonds) subsidie heeft GroenStart
mogelijk gemaakt en als vliegwiel gediend.

Een startsubsidie
is eindig.

Nu is het aan het onderwijs en de ondernemers om GroenStart te verzelf
standigen, de instroom breder te laten zijn dan alleen deelnemers uit
de Participatiewet, een verdienmodel te ontwikkelen en voorzieningen te treffen
om trajecten te kunnen voorfinancieren. Facturatie kan dan plaatsvinden bij
een geslaagd traject waarbij een GroenStarter minimaal een jaar werkzaam is.
Natuurlijk kan er een tussenevaluatie plaatsvinden en een voorschot in rekening
worden gebracht na afloop van een arbeidscontract voor een half jaar.”

Harrie helpt
Een GroenStarter zal continu begeleiding nodig hebben, de een wat frequenter
dan de ander, maar het blijven kwetsbare werknemers. Dit kost tijd op de
werkvloer.
Ben: “Alle ondernemers kunnen zichzelf of een leidinggevende bij het
WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord aanmelden voor een gratis cursus
Harrie Helpt. Met de Harrie Helpt training krijgen organisaties handvatten voor
het duurzaam begeleiden van werknemers met een arbeidsbeperking. In de
groen- en agri- & foodsector zijn al verschillende Harries opgeleid. Met een
Harrie op de werkvloer kunnen GroenStarters zich veilig, gehoord en gezien
voelen én de werkgever durft langdurige arbeidscontracten af te sluiten.

Vervolg
Voorkom het draaideureffect

Vervolg
Voorkom het draaideureffect

Lobbyen bij het ministerie
De Rijksoverheid moet overtuigd worden dat het groenvak

Tips voor GroenStart 2021

seizoensgebonden is. Wat voor de horeca geldt, zou ook moeten

1. GroenStart omvormen tot een zelf

gelden voor de groensector. Met de Wet werk en zekerheid (Wwz)

standige organisatie met het onderwijs
en ondernemers als aandeelhouders.

2. Resultaatgericht ondernemen.
3. Duurzame arbeid verlengen naar een jaar.
4. De uitkeringsinstanties als klant
beschouwen, niet als financiers.

5. De instroom verbreden.
6. Achteraf factureren van
succesvolle trajecten.

hebben de ondernemers en werknemers een vangnet.
Ben: “GreenPort NHN en LTO Noord kunnen lobbyen bij de
minister om in de groensector gemakkelijker arbeidscontracten
voor onbepaalde tijd af te sluiten en zo een duurzame arbeids
markt in het groenvak te creëren. Ook kun je je afvragen of er
echt géén ander werk voorhanden is in het laagseizoen, bijv. het
onderhouden van het materieel en de gebouwen. Ook kan gedacht
worden over het verschuiven van de vakantieperiode naar de
winter en het urenmodel aanhouden dat inhoudt dat de overuren
die in de zomer worden gemaakt in de winter worden
gecompenseerd.”

www.wsp-nhn.nl
voor meer info over
Harrie Helpt

GroenStart heeft zijn
eigen ‘ecosysteem’
van partners
en deelnemers
ontwikkeld.

De Kop Werkt matcht met GroenStart
Carolina Deelen is vanuit GreenPort NHN aangesteld als projectleider
Match2020. GroenStart past geheel in het plaatje van Match2020,
zie info De Kop Werkt op pagina 15.
Carolina: “Ik ben heel enthousiast over GroenStart omdat dit project
op een indrukwekkende wijze laat zien hoe mensen met een (kleine)
achterstand tot de arbeidsmarkt toch kunnen aansluiten en
zich maatschappelijk gewaardeerd voelen. Hoveniers,
loonwerkers die in de groenvoorziening werken en
agrariërs hebben een groot deel van het jaar veel
werk voor handen. Match2020 kan bijdragen
door voor instroom van kandidaten te zorgen.”

Speeddate werkt
In Den Helder heeft Carolina vorig jaar
en in februari dit jaar twee speeddates
georganiseerd voor uitkeringsgerech
tigden in de Kop van Noord-Holland die
interesse hadden of geschikt geacht
werden voor werk in de groensector.

Vervolg
De Kop Werkt matcht met GroenStart

Carolina: “Ik vind het belangrijk dat partijen elkaar kennen en

Hoe vinden we
kandidaten voor
het vele werk?

dat werkzoekenden weten dat GroenStart een leer-werkproject
is dat door het maatwerk zowel op het gebied van leren als van
werken kansen biedt. De resultaten vind ik goed en ik ben dan
ook bijzonder onder de indruk van dit project.”

GroenStart loont
Naast mensen met een uitkering is GroenStart ook zeer
geschikt voor jongeren die de Praktijkschool verlaten en
voortijdige schoolverlaters. Deze, meestal kwetsbare,
jongeren wonen nog bij hun ouders en zijn daarmee uit
beeld bij gemeenten.
Carolina: “Ik pleit ervoor dat ook deze jongeren GroenStarter
kunnen worden. Het geeft de gemeenten een preventief
perspectief want een tijdige ‘onder dak brengen’ van deze
jongeren betekent schadebeperking op de lange termijn,
zowel voor de jongeren, de gezinnen waar ze uit komen
als voor de gemeenten.”

Vervolg
De Kop Werkt matcht met GroenStart

De Kop Werkt! is een regionaal
stimuleringsprogramma waarin
de gemeenten Texel, Den Helder,
Hollands Kroon en Schagen samenwerken om het economisch perspectief
van de regio Kop van Noord-Holland
te verbeteren.
Ruim 40 projecten in verschillende
sectoren zijn hiervoor opgezet.
Eén ervan is Match2020,
Arbeidsmarkt in Balans.
In dit project wordt gewerkt aan
een verbetering van de aansluiting
onderwijs op de arbeidsmarkt.

Toekomst voor GroenStart
In Noord-Holland Noord, met 6.500 bedrijven in de
agribusiness en met 5.600 ha groene ruimte, heeft
GroenStart groeikansen.
Carolina: “GroenStart is in ruim drie jaar ontwikkeld tot
wat het nu is, er zijn lessen geleerd en successen gevierd.
Circa 300 GroenStarters worden of zijn opgeleid waarvan
meer dan 100 al succesvol aan het werk zijn. Ik hoop van
harte dat GroenStart na deze vier pilotjaren in 2021
verder gaat als een sterk en vertrouwd merk op de
arbeidsmarkt!”

GroenStart biedt een vangnet,
doet aan preventie, levert maatwerk
en zoekt oplossingen.

Speeddates in de
Kop van Noord-Holland
Op een natte dag in februari baanden zo’n 35 werkzoekenden zich
een weg naar De Nollen, een natuurgebied en kunstproject aan de
zuidrand van Den Helder.
De deelnemers waren uitgenodigd door de Kopgemeenten en het
UWV. De speeddate was georganiseerd om deelnemers kennis te
laten maken met het werken in de groensector en de kansen die deze

Buiten werken
doet wat met je.

sector biedt. De speeddate was succesvol, zoals vorig jaar ook het
geval was. In 2019 zijn een aantal mensen direct aan het werk gegaan.

Veel animo voor het groenvak
Na een uitleg over GroenStart, kwamen ook werkgevers in de
groensector aan het woord. Aanwezig waren de uitzend
organisaties Herenbos en AB Vakwerk en de ondernemers Van
Bodegom, loonbedrijf KZ groenvoorziening, ProGroen & Milieu en
Donkergroen.
De helft van de deelnemers hebben zich als geïnteresseerden
ingeschreven. Zij worden uitgenodigd om een kijkje te nemen in
het bedrijf en met medewerkers te praten over het werken in
het groen. Een grote trekker met frees stond nu al klaar voor
bezichtiging.

Vervolg
GroenStart speeddates

Motto 2020
De speeddate had als motto ‘Maakt het uit wat je buiten doet? Of is
het belangrijker wat buiten doet met jou?’ GroenStarter Melvin Jansen,
geïnterviewd door Yvonne Haisma van Herenbos, kreeg genoeg van het
nietsdoen. Hij is blij met de geboden kansen om werken en leren via
GroenStart te combineren. Buiten werken vindt hij prettig. Hij piekert
minder en kan weer lekker slapen.

Een helse klus
KZ Aanneming & Groenvoorziening uit Wieringerwerf heeft in één week
tijd rondom alle hallen van Microsoft op Agriport A7 grasmatten
gelegd. Er kwam hoog bezoek en Microsoft wilde een groene
uitstraling hebben. Een mooie prestatie van beide bedrijven en een
opsteker voor de groensector!

De groensector heeft ook
technische mensen nodig.

Geef een GroenStarter probeertijd
Eveline Vogelsang, zorgmanager De Noorderhoeve in Schoorl, is lid van het intaketeam
van GroenStart.
Eveline: “Het intaketeam is een topteam! We werken goed samen en kunnen gemakkelijk
en snel op elkaar inspelen. We tonen daadkracht, zijn creatief, hebben lef en
doorzettingsvermogen. Dit is nodig om onze weg te vinden in de wet- en regelgeving
omdat die geen standaarden kent. De wet- en regelgeving biedt kaders die de
gemeenten mogen inkleuren. Dit is voor ons lastig want de kandidaten voor GroenStart
wonen in verschillende gemeenten met eigen voorwaarden voor deelname aan
GroenStart. Dit betekent dat ons team veel tijd en energie steekt in de zakelijke
aspecten van een intake, naast het samenstellen van het maatwerkpakket leren-werken
voor de kandidaat waar het uiteindelijk omdraait.”

De ladder beklimmen
De Noorderhoeve biedt leer-werkplekken aan en heeft een
professioneel klaslokaal boven de koeienstal van de boerderij
die midden in het land staat. In dit open landschap heerst
rust, goed voor een prettig leerklimaat. GroenStarters
voelen zich hier op hun gemak en kunnen op hun eigen
tempo aan hun toekomst werken.

GroenStart
draagt bij aan
een inclusieve
maatschappij.

Vervolg
Geef een GroenStarter probeertijd

Laat die ladder staan,
haal hem niet weg als
iemand probeert
een treetje hoger
te komen.

Eveline: “Ook de GroenStarter heeft een ambitie.
Iedereen wil zijn eigen plekje in de maatschappij,
wil er toedoen en meedoen. GroenStart biedt de
mogelijkheid om kennis te maken met het

Zie youtube
Simpel Switchen
van Erik Dannenberg,
voorzitter Divosa

groenvak.
Een WAJONG jongere zit in een patstelling. Als hij
zijn kans grijpt bij GroenStart, verliest hij direct
zijn uitkering. Mocht de groensector toch niet
geschikt zijn voor hem dan heeft hij door zichzelf
een kans te geven, zijn uitkering verspeeld. Dit
werkt niet motiverend.
Mijn pleidooi is dan ook: Haal geen treden in de
ladder weg als iemand een treetje hoge komt.
Vallen en opstaan horen bij het leven en zorgen
ervoor dat we niet stil blijven staan. Met
stappen zetten komen we verder en die
brengen ons uiteindelijk op de juiste plek.”

Hardop dromen
GroenStarters Yoran en Adriana, beiden 20 jaar, zijn groepsgenoten op De Noorderhoeve.
Adriana gaat twee dagen naar school en doet de GroenStart Entree opleiding. Yoran doet een
mbo-2 opleiding en zit drie dagen op school. In hun groep zitten 12 GroenStarters, allemaal
met een ander maatwerkpakket, zo veelzijdig is het aanbod van GroenStart.
Yoran: “Ik woon en werk in de gemeente Langedijk. De dagen dat ik niet naar
De Noorderhoeve ga, werk ik bij de afdeling Groenonderhoud van de gemeente.
Ik ben altijd op tijd op mijn werk, vaak zelfs te vroeg.”

Droombaan
Yoran: “Op De Noorderhoeve kan ik goed leren. De klas is klein en overzichtelijk en ik kan
en mag mezelf zijn. Ik zou graag in een dierentuin met veel dieren willen werken, bij Artis
of De Beekse Bergen. Het moet voor mij wel haalbaar zijn.”
Adriana: “Ik wil dankbaar werk doen en wil óf met dieren werken óf voor mensen
zorgen. Ik woon zelfstandig en verzorg mijn huisdieren en twee paarden die
op stal staan. Thuis ben ik heel netjes en geordend en omdat ik goed
kan opruimen en schoonmaken heb ik drie maanden als thuishulp bij
ouderen gewerkt. Dit vond ik leuk om te doen. Ooit heeft iemand
mij gezegd dat ik een goede luchthavenbeveiliger zou kunnen
worden. Daar wil ik wel meer van weten.”

GroenStart
waardeert je zoals
je bent en houdt
rekening met
je situatie.

Extra werkuren
maken in de zomer,
compenseren in
de winter.

Waar zijn we aan begonnen?
Vier jaar geleden had John Koomen Tuinen voor een grote opdracht handen tekort.
Het was moeilijk om personeel te krijgen. Toch moest de klus binnen de afgesproken
tijd worden geklaard. Medewerkster Marianne Laan wist niet wat haar overkwam
toen zij de ideeën van John Koomen ging uitvoeren.
Marianne: “John is een creatieve en sociale ondernemer. Hij zag dat er veel
nieuwkomers in West-Friesland woonden en bedacht dat in deze groep vast en
zeker potentie voor het groenvak zat. Ik ben het gaan uitzoeken en kwam bij
WerkSaam uit. De accountmanagers Rachida en Bas brachten mij in
contact met een aantal mannen die aan het inburgeren waren.
Toen begon ons avontuur.”

Alles is anders
Marianne: “Inburgeren is moeilijk en kost tijd.
Onze taal en cultuur is hen vreemd. Alles
moesten we voor deze groep regelen. De vier
mannen hadden geen eigen vervoer en met
het OV kun je ons bedrijf niet bereiken.

Vervolg
Waar zijn we aan begonnen?

Formulieren invullen, vaktaal en veiligheidsregels leren, uitleggen hoe
je omgaat met collega’s en vooral ook duidelijk maken dat vrouwen
in Nederland gelijkwaardig zijn aan mannen. Het kostte mij veel tijd
en moeite en ook ik moest mij inleven in hun situatie. Halverwege
dit avontuur kwam GroenStart op ons pad waardoor er een werk-leer
traject kon worden gestart met groentraining van een vakdocent.”

Vast dienstverband
Uiteindelijk heeft John Koomen Tuinen twee mannen een arbeids
contract kunnen geven. Zij zijn nu in vaste dienst en volgen een
Entree opleiding.
Marianne: “Je hebt in dit vak fitte en vitale mannen nodig.
Niet iedereen was geschikt voor het zware werk.
Wij zijn blij met de nieuwe collega’s en ze
zijn geheel opgenomen in ons team
dat uit 40 medewerkers bestaat.”

Integreren
lukt alleen met
instemming en
inzet van alle
medewerkers.

Vervolg
Waar zijn we aan begonnen?

Bedrijfspromo
John Koomen Tuinen is nu een
leer- en voorbeeldbedrijf.
Elke donderdag komt een groep
van 10 nieuwe Nederlanders naar
het bedrijf om van een hovenier
les te krijgen.
Marianne: “De namen van de gereedschappen die
zij in hun taallessen leren, kunnen zij hier oefenen.
Onze hovenier laat hen zien wat een hark is, een
bladblazer, een bezem, een grasmaaier etc. Ook laat hij
hen een veiligheidsbril en oorkappen opzetten
en veiligheidsschoenen aantrekken. We beginnen de
dag trouwens met het tonen van onze
promotiefilm, speciaal voor deze
doelgroep gemaakt.”

GroenStart
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

