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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 is uniek!
GroenStart is dit schooljaar weer met een aantal groepen gestart.
Onze instroom gaat het gehele jaar door. Met ruim 50 kandidaten
zijn in de afgelopen maanden een of meerdere intakegesprekken gevoerd.
Iedere GroenStarter heeft een hulpvraag
Deelnemers aan GroenStart zijn er in vele soorten en maten.
Zo hebben we jongeren, ouderen, nieuwkomers, mannen, vrouwen,
jongens, meisjes. Ze hebben met elkaar gemeen dat er een hulpvraag
is die te maken heeft met zelfstandigheid, persoonlijke ontwikkeling,
sociaalmaatschappelijke ontwikkeling en/of met een ontwikkeling
van een bekwaamheid. GroenStart biedt de deelnemers trajecten
aan waarmee de zelfstandigheid wordt vergroot. Onze methodiek
daarbij is voorschakelen, opleiden en begeleiden naar werk.
Een succesvol GroenStart traject is niet uniform
Succes bij GroenStart kent vele verschijningsvormen. Waar het
voor de één belangrijk is om een duurzaam arbeidscontract te
bemachtigen, is het voor de ander belangrijk om op een plek
te belanden waar er met zorg en aandacht wordt gewerkt aan
passende werknemersvaardigheden en waar een GroenStarter
zich veilig en vertrouwd voelt. Dit maakt GroenStart uniek.

Maatwerk kost
tijd en energie, soms
meer dan begroot.

Onze deelnemers hebben allemaal
een verschillende achtergrond
maar samengevat hebben we het over
van zorg naar werk,
van onderwijs naar werk,
van uitkering naar werk
en soms
van dagbesteding naar werk.

Inzet GroenStart is een werkende arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord
Iedere GroenStarter heeft zijn of haar eigen ontwikkelbehoefte. In onze
trajecten werken we aan algemene vaardigheden, vakvaardigheden,
persoonlijke kwaliteiten, het vergroten van kennis, timing en de
persoonlijke gunfactor. Dit alles uiteraard in de context van de groene
arbeidsmarkt. We leveren maatwerk zoveel als mogelijk is en hebben
daar vaak alle partijen uit het netwerk van GroenStart bij nodig.
Missie
Soms heeft het heel veel voeten in de aarde voordat een kandidaat een
traject aangeboden kan worden. GroenStart gaat voor een duurzame
invulling van iemands leven met een passende werkplek waar iemand
zich begrepen en veilig voelt. Dat is onze missie. De consequentie is dat
het leveren van maatwerk tijd en energie kost, soms meer dan begroot.
Martijn Grosmann
Projectleider GroenStart

Met passie werken onze
partners en docenten aan
de GroenStart missie.
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De cijfers spreken voor zich
Status 3e kwartaal 2019
– 85 GroenStarters zijn al uitgestroomd
naar de arbeidsmarkt.
– 204 intakeprocedures zijn gevoerd.

– 79 GroenStarters zijn aan een traject
begonnen dat vrijwel altijd begint met
voorschakelen, een proces waarin een
deelnemer ritme opbouwt, arbeidsfit

Een intakeprocedure duurt ongeveer

wordt gemaakt en waarin wordt ingeschat

een maand waarin gemiddeld

hoe leerfit hij is.

4 gesprekken en een test plaatsvinden.

– 82 GroenStarters volgen een opleiding of
hebben een opleiding gevolgd.

De arbeidscoaches van de gemeenten zijn de grote aanvoerders van de aanmeldingen.
GroenStart ontzorgt de gemeenten, geeft de kwetsbare groep werkzoekenden een
steuntje in de rug om volwaardig mee te draaien in de maatschappij. Dit wordt door de
GroenStarters zeer gewaardeerd.

GroenStart
slaat aan!

Dierenpark Hoenderdaell,
nieuwe GroenStart les- en werklocatie
In Anna Paulowna ligt dierenpark Hoenderdaell. De Clusius docenten Arjen Schenk
en Yke Posthumus geven aan een groep van tien GroenStarters les. De groep kan
in de loop van het jaar nog met 2 à 3 GroenStarters worden uitgebreid. Arjen
geeft de algemene theorielessen zoals rekenen, taal en burgerschap. Yke geeft
de groenvakken en neemt de studenten mee naar buiten voor de praktijklessen.
Arjen: “Aan GroenStarters geef ik op Hoenderdaell één dag per week les, op
Noorderhoeve in Bergen twee dagen per week en in Bergen hebben we dit jaar
ook een nieuwe locatie in de Schaapskooi waar ik één dag per week ben.
Een aantal GroenStarters doen de Entree opleiding, dit is niveau 1, en een
aantal jongens en meisjes zijn bezig aan hun opleiding MBO niveau 2.”
Yke: “Ik leid de hoveniers van de toekomst op. Ik verzorg de tuin,
park- en landschaplessen op het landgoed Hoenderdaell.
Voor de Entree studenten bestaan de lessen uit het
onderhouden van tuinen en parken, plantenkennis
en het veilig gebruiken van machines zoals
bosmaaiers, bladblazers en grasmaaiers.
Hun proeve van bekwaamheid bestaat
uit tuinonderhoud.

Een GroenStarter typeert in
het voorbijgaan beide docenten.
“Yke is goed in plannen en structureren,
Arjen is goed in Nederlands.”

Vervolg
Dierenpark Hoenderdaell,
nieuwe GroenStart les- en werklocatie

De niveau 2 studenten hebben het eerste jaar ook vooral lessen in
het onderhouden van tuinen en parken. In hun tweede jaar krijgen
ze het aanleggen van straatwerk, timmerwerk, uitzetten en maat
voering en natuurlijk ook werken met machines zoals bosmaaiers,
bladblazers, kettingzagen en de zitmaaier. Hun proeve van bekwaam
heid bestaat uit een onderhoudsproeve. Deze vindt plaats in Artis en
wordt ook beoordeeld door twee assessoren van Artis. Hun werk
procesexamen vindt plaats op het Clusius College Schagen en wordt
door een externe bedrijfsassessor beoordeeld.”

GroenStarters zijn leer- en arbeidsfit
Voordat iemand in kan stromen in het GroenStarttraject wordt hij
geselecteerd op leer- en arbeidsfitheid.
Arjen: “Ik word betrokken bij het beoordelen van de leerfitheid van
kandidaten. Eén van de beoordelingsfactoren is dat de deelnemer
gemotiveerd is om zijn leven richting te willen geven met scholing en
werk. Herenbos is één van de bedrijven die de arbeidsfitheid van de
kandidaten beoordeelt. Op tijd komen is een belangrijk onderdeel dat
altijd aandacht nodig heeft, zowel voor leer- als arbeidsfit zijn.”

Doel van
GroenStart is
sociaal vaardig,
met een vakdiploma
op zak naar een
betaalde baan.

Vervolg
Dierenpark Hoenderdaell,
nieuwe GroenStart les- en werklocatie

Yke: “Dierenpark Hoenderdaell is niet met het openbaar vervoer te
bereiken. Ik pik met de Schoolbus de GroenStarters om 8.30 uur op bij
het NS Station Anna Paulowna. Laatkomen is dus niet aan de orde. Om
16.00 uur zet ik ze daar weer af en gaat iedereen op eigen gelegenheid
naar huis.”

Kansen bieden en zelfvertrouwen geven
Beide Clusius docenten komen uit het reguliere onderwijs. GroenStart
kwam op hun pad. Zij zetten zich graag in voor de kwetsbare mensen die
tussen wal en schip dreigen te vallen.
Arjen: “Ik wil mensen op hun eigen niveau een kans geven om werk te
krijgen in wat ze leuk vinden. Met leren en werken bieden we hen
perspectief.”
Yke: “De missie van GroenStart is om de deelnemers goed onderbouwd en
sociaal vaardig naar betaald werk te krijgen. Gelukkig hebben we samen
veel contacten in het bedrijfsleven. Voorwaarden voor het krijgen van
zelfvertrouwen en eigenwaarde is het behalen van een (vak)diploma en
geld verdienen met een baan. Zo kunnen ook deze kwetsbare mensen
een zelfstandig leven opbouwen.”

Ik zag het grotere plaatje niet
Het afgelopen schooljaar is Melvin Jansen (27 jaar)
cum laude geslaagd voor de GroenStart Entree
opleiding. Voor plantenkennis haalde hij alleen
maar tienen. Nu is hij gestart met MBO niveau 2.
Melvin: “Het leren van de Latijnse plantennamen zal een hele
klus worden. Ik ga een paar algemene Latijnse woorden over
planten op internet opzoeken. Misschien vind ik een bepaalde
logica in die taal zodat ik de namen beter kan onthouden.”
Na het voortijdig verlaten van de HAVO, bij verschillende super
markten een baan gehad te hebben en met werkervaring in het
buitenland zag Melvin na een paar jaar het grotere plaatje.
Melvin: “Ik heb in het buitenland leren werken.
Ik moest mij bewijzen en staande houden
waardoor ik een betere werk- en
levenshouding kreeg en het gevoel
dat ik iets van mijn leven wilde
maken. Voor het eerst dacht ik
na over mijn toekomst.”

Ezelsbruggetjes vinden om
de Latijnse plantennamen
te kunnen onthouden.

Promotie van
schoffelploeg naar
hoveniersploeg.

Vervolg
Ik zag het grotere plaatje niet

Tuinieren als hobby
Baantjes in supermarkten zag Melvin niet meer zitten. Samen met zijn contact
persoon bij de GGZ kwam hij tot de ontdekking dat hij van zijn hobby zijn werk
wilde maken.
Melvin: “Mijn familie had vroeger een volkstuin en als klein kind ging ik graag
mee om in de tuin te helpen. Via Herenbos Schagen kon ik drie maanden bij
Progroen & milieu aan de slag. Dit ging zo goed dat ik binnen een paar
maanden van de schoffelploeg naar de hoveniersploeg werd overgeplaatst.”

Het is mijn leven
Met een arbeidscontract van Progroen & milieu kon Melvin deelnemen aan
GroenStart.
Melvin: “Nu werk ik en volg ik de opleiding niveau 2 in dierenpark Hoenderdaell in
Anna Paulowna. Ik ben bezig om mijn rijbewijs te halen. In mijn volkstuin kweek ik
groente op water. Ik woon zelfstandig in een appartement en over twee jaar hoop
ik een baan te hebben. Misschien koop ik dan ook wel een auto.”

‘Je wordt volgegooid met
vette vis maar niemand
leert je vissen.’ GroenStart
maakt het verschil!

Eindelijk leer ik
thuis ook koken.

Ik wil niet lui lijken
Na het behalen van zijn VMBO diploma wilde Dennis Wiering (26 jaar)
een MBO opleiding gaan volgen. Zijn omgeving adviseerde een
opleiding aan De Spinaker waar jongeren vanaf 14 jaar worden
voorbereid op maatschappelijk functioneren en op werk.
Dennis: “Ik heb van het Bureau Arbeidsparticipatie (BAP) van De Spinaker een
certificaat detailhandel ontvangen. Bij verschillende supermarkten heb ik
gewerkt maar nergens kreeg ik een vaste baan. Elke keer moest ik naar
een nieuwe baan zoeken en van het solliciteren werd ik gestrest.”

Geen eer van mijn werk
Het vakkenvullen en dozenvouwen in de supermarkt gaf
Dennis geen plezier in zijn werk.
Dennis: “Had ik de vakken net gevuld, werden ze
door de klanten direct weer leeggehaald en
dozen vouwen is ook niet alles. Toen ik gestrest
thuis zat, moest ik zorgen dat ik aan de gang
bleef want ik wilde niet lui lijken. Gelukkig heb
ik hobby’s. Fotograferen en video’s bewerken
vind ik leuk en ik hou van socializen.

Vervolg
Ik wil niet lui lijken

Ook ben ik een half jaar vrijwilliger geweest bij Staatsbosbeheer. Ik vond het fijn
om met een gezellige groep in het duingebied van Schoorl te werken.”

Blij met GroenStart
Eind 2017 kreeg Dennis een jobcoach van Herenbos waarmee hij samen een CV
opstelde en de mogelijkheden in de groensector ontdekte.
Dennis: “Mijn vriendin gaf mij het zetje dat ik nodig had. Zij had er vertrouwen in
dat ik weer sterk genoeg was om te gaan werken. Zij werkt zelf in de zorg en
weet dat werken ook leuk kan zijn. Via Herenbos kreeg ik een groenbaan bij de
GGZ in Heiloo en mocht ik beginnen aan het GroenStart leer- en werktraject.
Voor de zomer heb ik met goede cijfers mijn GroenStart Entree opleiding
gehaald en ik mag doorleren voor MBO niveau 2. Ik heb het erg naar mijn
zin nu ik verdien, een vak leer en nuttig en gevarieerd werk doe in het
dierenpark Hoenderdaell in Anna Paulowna. Buiten zijn vind ik heerlijk.”

Groepsfoto GroenStarters Hoenderdaell en
hun docenten Arjen Schenk (staande 3e van links)
en Yke Posthumus (knielend rechts)

Succes ervaren is de eerste stap
“Wat fijn dat je er bent, we gaan lekker aan de slag!” Zo kan
een schooldag bij Entree van het Clusius in Hoorn beginnen,
zelfs als je te laat komt. Jessica Doorson, GroenStart docente
in hart en nieren, geeft dit als voorbeeld van het maatwerk
onderwijs dat bij GroenStart Entree wordt gegeven.
Jessica: “Het heeft geen zin om de dag bestraffend te beginnen als je met
kwetsbare jongeren werkt die voortijdig en dus zonder diploma school
hebben verlaten en op het moment dat zij bij ons de GroenStart Entree
opleiding volgen nog niet leerfit zijn. Natuurlijk maken wij het laatkomen en
andersoortig onwenselijk gedrag bespreekbaar maar op onze manier en
wanneer het uitkomt.”
Jessica nam een paar jaar geleden het initiatief voor het starten van een
Entree opleiding in Hoorn. Clusius bood wel Entree aan in Alkmaar en
Schagen maar in Hoorn bestond die opleiding nog niet. Als initiatiefnemer
voor een Entree opleiding Plant & Groene leefomgeving in Hoorn schreef
zij mee met de plannen en overtuigde zij de directie.

Jessica Doorson

Vervolg
Succes ervaren is de eerste stap

Jessica: “Tegelijkertijd werd GroenStart geïnitieerd en zo konden we samen
optrekken. Als ondersteuningscoördinator geef ik nu geen les meer maar regel
ik alles rondom de Entree BOL en BBL opleidingen die beide een flexibele
instroom hebben.”
Entree docente Leontien van der Veen: “Dit schooljaar zijn we met een
volle BOL groep (16 studenten waarvan 8 GroenStarters) en met vier BBL
studenten GroenStart begonnen. Het hele jaar kunnen nog nieuwe studenten
instromen. Ik doceer taal, rekenen, plantenkennis en geef theorie ‘tuinen’ als
voorbereiding op de praktijklessen. Daarnaast begeleid ik BOL studenten bij
het zoeken naar een stageplek. Met de tuincentra, hoveniers en agrariërs in
de omgeving hebben we goede contacten.”
Leontien: “In de loop van het schooljaar houden we
sollicitatiegesprekken met de studenten als
voorbereiding op een gesprek met een werkgever.
Ook bespreken wij hun verantwoordelijkheid naar

Leontien
van der
Veen

de school toe want ook in de toekomst willen
wij bij dezelfde werkgevers studenten kunnen
plaatsen.”

Het is fantastisch om te
zien hoe blij en trots deze
jongeren zijn als zij bij ons
hun eerste diploma halen.
Succes motiveert.

Vervolg
Succes ervaren is de eerste stap

Sterk Entree
team in Hoorn,
experts in
maatwerk!
Laatste kans met beide handen aangrijpen

Voor de meeste GroenStart studenten is het een laatste kans om een diploma te halen en
een nieuwe start te maken in hun leven. Sommige deelnemers zijn nog leerplichtig of hebben
geen recht op een uitkering, maar álle deelnemers hebben recht op ondersteuning.

Jessica: “Wij doen er alles aan om
iedereen succesvol door de opleiding
te loodsen en voor hen de meest
passende (werk)plek te vinden.
Zowel Leontien als ik vinden het een
uitdaging om de kwetsbare jongeren
die vaak ook veel problemen hebben
met zichzelf, thuis en hun omgeving,
kansen te bieden om iets van hun
leven te maken. Het is fantastisch
om te zien hoe blij en trots deze
jongeren zijn als zij bij ons hun
eerste diploma halen.
Succes motiveert.”

GroenStart daagt je uit tot omdenken
“In het groen werken is niet het eerste beroep waar mensen aan denken
die aan de slag willen. Ik breng mensen op een idee waarover zij kunnen
nadenken.” Aan het woord is Simone Komen, arbeidscoach bij WerkSaam
in Westfriesland en gespecialiseerd in re-integratie.
Simone: “Omdenken is inspirerend en motiverend maar we moeten niet vergeten dat het
groenvak zwaar is. Het is inspannend werk, vraagt vaak kracht en het vak is
weersafhankelijk. Daarbij zijn de mensen die willen re-integreren niet altijd fysiek in staat
om een zwaar beroep uit te oefenen.”
Dit is de reden dat een beperkt aantal werkzoekenden mogelijk geschikt zijn als
GroenStarter. WerkSaam selecteert potentiële kandidaten, zowel mannen als vrouwen.
Telefonisch worden zij uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek waarin het
GroenStarttraject wordt uitgelegd.
Simone: “Als de kandidaat interesse heeft in het groenvak en werken en leren wil combi
neren dan sluis ik hem door naar de GroenStart Entree coördinator Jessica Doorson van
het Clusius College in Hoorn. Zij houdt een intakegesprek met de kandidaat. Als de
kennismaking positief is, dan kan de kandidaat met behoud van uitkering aan het door
schakeltraject van GroenStart beginnen. Dit is een stageperiode van drie maanden. Er
wordt voor de kandidaat een stageplaats gezocht in een bedrijf waarin hij interesse heeft.

Vervolg
GroenStart daagt je uit tot omdenken

Wij zoeken mensen
die geschikt zijn voor
de groensector.

Dat kan bij een akkerbouwer zijn, bij groenonderhoud maar ook in een
tuincentrum. Bij tevredenheid van beide kanten krijgt de kandidaat een
arbeidscontract van een jaar bij een van de partners van GroenStart. Het mooie
van het GroenStarttraject is dat mensen een jaarcontract krijgen in een sector
met veel seizoenswerk en dus vaak met seizoencontracten werkt.”
De partners van GroenStart zijn de werkgevers AB Vakwerk en Herenbos, een
uitzendbureau voor het groenvak en de agrarische sector. In combinatie
met een BOL of een BBL opleiding bij het Clusius College, de
opleidingspartner van GroenStart, wordt er een goede basis
gelegd voor het krijgen van een reguliere baan.
Simone: “Het slagingspercentage van GroenStart
is hoog. In het voorjaar hebben wij samen met
hovenier John Koomen onder de vlag van
GroenStart een project afgerond met
9 anderstaligen waarvan 6 kandidaten
nu aan het werk zijn in de groensector,
een sector die gebrek heeft aan
arbeidskrachten.”

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

