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

GroenStart
Groenstart is een arbeidsmarktproject onder de vlag van
GreenPort Noord-Holland Noord
Samenwerkende partners
- Zorgboerderij De Noorderhoeve
- AB Vakwerk

- De Samenwerkingsverbanden NoordKennemerland en West-Friesland

- Herenbos Personeelsdienst

- 18 gemeenten van Noord-Holland Noord

- Clusius College

- RPAnhn

- Horizon College
GroenStart is er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken op weg
naar deelname aan de groene en agrarische arbeidsmarkt. De expertise van
werkgevers, opleiders, begeleiders, uitzendorganisaties en gemeenten tezamen
maakt dat GroenStart een unieke formule is.
Deelnemers aan GroenStart worden arbeidsfit, leerfit en diplomafit. Dat heeft een
positieve uitwerking op hun eigenwaarde, loonwaarde en marktwaarde. GroenStart
trajecten bestaan uit voorschakelen, opleiden en begeleiden naar werk in de
agrarische of groene sectoren van Noord-Holland Noord. GroenStart doet
dat op maatwerkniveau. Opleidingen zijn er op entreeniveau en niveau 2.

Maatwerk voor een
toekomst in het groen!

GroenStart wordt georganiseerd in een publiek-private samenwerking (PPS)
tussen het regionaal bedrijfsleven, het onderwijs en de 18 gemeenten van
Noord-Holland Noord. Het penvoerderschap berust bij het Clusius College.
De PPS stelt zich ten doel een meerwaarde te leveren door een blijvende
maatschappelijke impact te creëren.
Tot en met 2020 heeft GroenStart de status van arbeidsmarktproject.
De projectleiding is in handen van Sven van Sligter en Martijn Grosmann.
De stuurgroep bestaat uit de bestuurders en directeuren van de
samenwerkende partners.
GroenStart deelnemers zijn van verschillende pluimage. Eén ding hebben zij
gemeen: ze kunnen een steuntje in de rug goed gebruiken. GroenStart levert
maatwerk voor een toekomst in het groen, soms treedt GroenStart zelfs buiten
de gebaande paden. Met een groot netwerk van alle deelnemende partijen lukt
dat in veel gevallen en daar zijn we trots op!

Buiten de gebaande
paden treden!
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Naar werk

De cijfers spreken voor zich!
Status 1e kwartaal 2019
-	
62 deelnemers zijn reeds uitgestroomd
naar een plaats op de arbeidsmarkt.
- 150 intakegesprekken zijn gevoerd.
- 112 potentials zijn door het intaketeam
geschikt bevonden voor GroenStart.

-	
65 deelnemers zijn aan een traject
begonnen.
- 	66 deelnemers volgen of hebben een
opleiding gevolgd.
-	
17 kandidaten beginnen op korte termijn
aan een traject.

In 2018 zijn er verschillende opleidingen gestart met nieuwe GroenStart
deelnemers. Dit betreft de groep van WerkSaam en Groenmaat in Hoorn en de
groep van Stadswerk SW, GGZ Heiloo en PWN. Op het terrein van GGZ in Heiloo
volgt een groep een opleiding en op de opleidingslocaties in Schoorl, Hoorn en
Schagen zijn nieuwe kandidaten met hun GroenStart opleiding gestart. Zowel
dagschoolopleidingen als leerwerkopleidingen worden gevolgd. Het Clusius
College in Hoorn verzorgt voor de GroenStart deelnemers de opleidingen op de
praktijkleerlocaties MAK Blokweer in Blokker en de Mariahoeve in de Zuidermeer.

62 deelnemers
zijn al aan het werk!

Beleidsmatige voortgang van GroenStart
De maatschappelijke waarde van GroenStart wordt zichtbaar in de uitbreiding
van het netwerk. GroenStart krijgt binnen de 18 gemeenten van NHN meer naam.
Aanvankelijk was de instroom bedoeld voor werkzoekenden uit de participatiewet.
Nu komen er ook deelnemers van het PRO en VSO onderwijs, de RMC regio’s
Noord-Kennemerland en West-Friesland en GGZ-NHN.
De samenwerking met diverse verwijzers leidt tot meer intakes.
De interesse vanuit het Ministerie van OC&W, het Ministerie van SZW,
de MBO Raad, Ingrado en Platform BètaTechniek neemt eveneens toe.
Vooral de integrale aanpak van voorschakelen, opleiden en uitstromen naar
werk vindt men aantrekkelijk en verdient navolging. Vanuit het onderwijs wordt
met name gekeken naar de flexibilisering terwijl er vanuit het oogpunt van de
arbeidsmarkt lovende woorden zijn over de combinatie van leren én werken vanuit
een breed gedragen visie.

Veel lof voor de
aanpak van GroenStart!

Stijn weet wat hij wil
Stijn van de Wiel (18 jaar) volgt de eenjarige GroenStart Entreeopleiding bij het
Clusius College in Hoorn. Op zijn vorige school heeft hij leren omgaan met zijn
taalontwikkelingsstoornis (TOS) en zijn felle reacties op teveel prikkels door extra
hulp van één van de leerkrachten. De leraar die Stijn tot tien heeft leren tellen werd
zijn favoriete docent.
Stijn zit in GroenStart om na zijn Entreeopleiding door te leren voor zijn MBO-2
diploma in de groensector. Hij zal dat doen in een leerwerktraject (BBL). Zijn ambitie
is om MBO-3 te halen. Ooit wilde Stijn bij Espeq een timmermansopleiding volgen
maar hij bleek allergisch voor stof. Toen moest hij zijn plannen bijstellen.
Al ruim een jaar werkt Stijn twee dagen per week als stagiair bij Intratuin waar hij het
goed naar zijn zin heeft. Zijn werkplek is op de plantenafdeling en bij de potterie. Stijn
verzorgt de planten in de winkel en adviseert de klanten bij aankoop van een plant.
Dit vindt hij leuk om te doen. Wel zou Stijn meer uitdagende taken willen. Zijn droom
is om bij een hoveniersbedrijf te werken. Graag wil hij zijn volgende stage lopen bij
Hovenier Donkergroen, een landelijk werkend hoveniersbedrijf. Stijn kijkt er al naar uit
om met een bladblazer te mogen werken.

Pim wordt loonwerker!
Pim van Lenthe (16 jaar) heeft net een paar weken zijn trekker rijbewijs. Nu mag hij
eindelijk met een trekker de openbare weg op. Hij rijdt al drie jaar op de trekker rond
op het erf bij een aardappelteler in Slootdorp. De rijervaring maakte het voor Pim
gemakkelijk om zijn trekker rijbewijs te halen.
Ook rijdt hij op de heftruck. Pim leert veel van boer Jan van de Giessen. Hij heeft op
deze boerderij (60 ha) ervaring opgedaan in het zaaien, frezen en allerhande ander
werk behalve ploegen en rooien. Nog steeds werkt Pim elke zaterdag op dit bedrijf,
ook al loopt hij nu twee dagen per week stage bij een agrarisch bedrijf (200 ha) met
verschillende teelten, zoals ijsbergsla, aardappelen, wortelen, knolselderij, suikerbieten
en graan.
Pim loonwerker worden. Straks kiest hij na zijn jaar bij GroenStart voor een
leerwerktraject in het loonwerk. Hij krijgt dan les in techniek én in plantenteelt. Met
deze combinatie kan hij met een diploma op zak naar een
mooie baan in het agrarisch vak solliciteren.

Harry Nederpelt

Wethouder gemeente Medemblik
Wat betekenen de 18 gemeenten van NHN voor
GroenStart?
De overheid is één van de drie hoofdpijlers van het project
GroenStart. En dat is niet zonder reden. Elke gemeente heeft een
goed beeld van werkloze inwoners die graag in het groen aan de
slag willen, belangrijke informatie voor GroenStart. Ook zijn het de
gemeenten die de regelingen op het gebied van re-integratie lokaal
kunnen toepassen.

Wat is de toegevoegde waarde van GroenStart
voor de gemeenten?
De gemeenten vinden het belangrijk dat hun inwoners een
actieve rol op de arbeidsmarkt kunnen innemen. Wanneer dat niet
vanzelfsprekend is, worden er hulpmiddelen ingezet. GroenStart
biedt een maatwerkoplossing voor inwoners met een intentie om
(weer) aan het werk te gaan. Dat zorgt voor blije inwoners, tevreden
ondernemers en een gezonde arbeidsmarkt: alle drie van groot belang
voor de gemeente.

 ervolg Harry Nederpelt,
V
Wethouder gemeente Medemblik

Waar word jij blij van in GroenStart?
Ik word blij van het feit dat we, door samen te werken, inwoners op een belangrijk
punt in hun leven maatwerk kunnen bieden. Door het opleidingsaanbod flexibel in
te zetten zien we dat mensen aantoonbaar meer uitstromen naar een baan in het
groen. Om te zien dat de hulp die geboden wordt in de praktijk ook echt werkt,
is voor mij erg bevredigend.

Wat zegt jouw gevoel over het toekomstperspectief
voor de GroenStarters?
Het project had een lange aanloopfase, wat voor maatwerkoplossingen niet
ongewoon is. Dit project sluit uitstekend aan bij de maatschappelijke verandering
waarin de inwoner steeds centraler komt te staan. Ook als we daarvoor de
gebaande paden moeten verlaten. Ik heb er alle vertrouwen in dat GroenStart de
inwoners, gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen van Noord-Holland Noord
verder kan en gaat helpen.

In deze fase wordt
het succes zichtbaar.

Marcel Faber

Directeur Herenbos Personeelsdienst
Herenbos verzorgt al jaren leerwerktrajecten voor
de groene sector.
Waar verschilt de GroenStart aanpak?
Bij een regulier leerwerktraject zoeken we kandidaten die geschikt zijn
voor deelname die door een BBL-opleiding en werkervaring kunnen
worden klaargestoomd voor het werk in de groene sector. Het traject
start hierbij vanuit de vraag.
GroenStart richt zich specifiek op het vergroten van de slagingskansen
van deelnemers en wordt er per deelnemer onderzocht wat hiervoor
nodig is. Dat betekent een uitgebreidere intake en een onderzoek naar
wat voor de kandidaat de beste mogelijkheid is. Wij hebben contact met
diverse partijen, waaronder gemeentes, UWV, zorgverleners, werkgevers
en scholen. Ons gezamenlijke doel is om een kandidaat een traject te
bieden dat hij succesvol kan volgen.

Vervolg Marcel Faber
Directeur Herenbos Personeelsdienst

Als alle partijen en de potentiële deelnemer akkoord zijn, start er in de meeste
gevallen een proefperiode. Is deze met succes doorlopen dan gaat de deelnemer
het leerwerktraject in. In dit traject gaat de deelnemer één dag per week naar
school en drie of vier dagen aan het werk. Er wordt een leerwerkovereenkomst
opgesteld en vanaf dat moment wordt er ook loon betaald.
GroenStart richt zich tijdens het traject voornamelijk op het creëren van
mogelijkheden voor de kandidaat. Niet elke openstaande vacature voldoet,
het moet van beide kanten goed passen. Kandidaten die niet kunnen deelnemen
of tijdens het traject uitvallen, worden met reden en advies terug gemeld aan de
verwijzer.

Waar zit volgens Herenbos de meerwaarde van opleiden
voor de groensector?
Er is elk jaar veel vraag naar mensen die in de groene sector willen werken. Er is
sprake van vergrijzing en een teruglopend aantal aanmeldingen voor de groene
opleidingen. Sommige groenwerkzaamheden zijn in enkele dagen aan te leren.
Als je er je beroep van wilt maken, wordt er meer van je verwacht en zal je
zien dat groen een echt vak is. De combinatie van werken en leren is daarom
uitermate geschikt voor werken in het groen.

Vervolg Marcel Faber
Directeur Herenbos Personeelsdienst

Waar word jij blij van in GroenStart?
GroenStart is een project waarin iedereen zich inzet om het beste voor de kandidaat
te bereiken. Het gaat nog met vallen en opstaan, maar alle partijen luisteren naar
elkaar en werken samen om elke keer tot een goede oplossing te komen. Herenbos
neemt deel aan GroenStart omdat we ons irriteerden aan de obstakels waardoor de
meest logische oplossing voor een kandidaat vaak niet mogelijk was. Het kostte veel
tijd en energie, waardoor we er maar niet aan begonnen.
Na twee jaar deelnemen in het project is er steeds meer begrip ontstaan en
waardoor er ook beter zicht is op mogelijkheden voor deelnemers. Oplossingen die
voorheen niet mogelijk waren, beginnen steeds meer te lukken. Het vergt een flinke
tijdsinvestering van alle partijen, maar er ontstaan meer structurele kansen voor
deelnemers waardoor het aanbod op de groene arbeidsmarkt groeit.
Daar word ik blij van.

Welk advies zou jij de GroenStart deelnemers willen geven?
Zowel bestuurders, uitvoerders en deelnemers adviseer ik door te zetten en je niet
door tegenslag of teleurstelling uit het veld te laten slaan. Het project gaat met
vallen en opstaan. Ga staan voor waar je in gelooft en doe wat goed is voor de
deelnemers! We zijn op de goede weg, de eerste aantoonbare resultaten zijn er.
We maken de arbeidsmarkt toegankelijker voor deelnemers en de groene sector
aantrekkelijker voor nieuwe medewerkers. Dit is een win-winsituatie die
we de komende jaren nog verder gaan uitbreiden en verduurzamen.

GroenStart is een
win-win project!

Sharon Smit

Directeur RPAnhn
Wat is de toegevoegde waarde van de GroenStart
aanpak voor het RPAnhn?
RPAnhn werkt aan een duurzame, ontwikkelingsgerichte en inclusieve
arbeidsmarkt waarin iedereen die kan werken, werkt. Groenstart
draagt actief bij aan die missie door jongeren op te leiden en intensief
te begeleiden naar werk in het groen.

Wat is bestuurlijk de uitdaging voor de partners
in onze arbeidsmarktregio om de GroenStartersaanpak te faciliteren?
Wat het traject ingewikkeld maakt is de financiering. Bestuurders en
professionals zijn welwillend maar de regelgeving werkt niet altijd
mee. De uitdaging is om de middelen te ontschotten ten behoeve van
de jongere.

Vervolg Sharon Smit
Directeur RPAnhn

Waar word jij blij van in GroenStart?
Ik heb een aantal jongeren gesproken en ik vind het fantastisch om te zien hoe zij
door het GroenStart traject opbloeien. Zij ervaren dat zij perspectief hebben
en daar word ik blij van.

Wat zegt jouw gevoel over het toekomstperspectief
voor de GroenStarters?
GroenStarters gaan een goede toekomst tegemoet. Groen is één van de kanssectoren in de regio. GroenStarters zorgen voor een mooie groene omgeving
en dragen met hun werkzaamheden bij aan het leefklimaat van de regio.

Iedereen
die kan werken,
werkt!

Groene start integratieproject
voor nieuwkomers in West-Friesland
In januari van dit jaar hebben vier partijen, waaronder WerkSaam,
hun uiterste best gedaan om versneld een traject op te starten
voor een groep nieuwkomers met als doel de deelnemers klaar te
stomen voor een baan in de groene sector. Het hoogseizoen bij de
hoveniers begint in april en dan komt deze bedrijfstak veel handen
tekort. Initiatiefnemer is hovenier John Koomen uit Wognum,
West-Friesland.
Negen mannen, afkomstig uit Eritrea, Somalië en Syrië, volgen drie maanden een
intensief vakgericht programma. Elke week volgen de deelnemers twee dagen
taaltraining bij het taalinstituut waar de meesten ook hun inburgeringscursus
volgen of hebben gevolgd, krijgen zij één dag groentraining van een vakdocent
en werken zij één dag onder leiding van een medewerker van John Koomen Tuinen
op het hoveniersbedrijf. In april zijn de mannen voldoende taal- en werkvaardig
om bij een hovenier te werken, uiteraard in teamverband met een ervaren collega.
Met de inzet van het netwerk van GreenPort GroenStart én met het
geduld en begrip van de enthousiaste medewerkers bij John Koomen
Tuinen is het een prachtproject geworden!

Met passie, visie en taal
nieuwkomers
100% score

GroenStart
Meer weten?
Neem contact op met Martijn Grosmann
Projectleider GreenPort GroenStart
088 123 77 77
m.grosmann@greenportnhn.nl

