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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 doet ertoe!
Het gaat goed met GroenStart en… we maken impact!
Het is heel fijn om te merken dat GroenStart op meerdere gebieden ertoe doet. Allereerst
zorgt GroenStart voor een persoonlijke groei van onze deelnemers die hun hele leven ten
goede komt. Zij krijgen meer eigenwaarde en GroenStart draagt positief bij aan hun loon- en
marktwaarde.
Ook bij de partners zien we welke impact GroenStart heeft. De uitzenders begeleiden
nieuwe werknemers naar de arbeidsmarkt, het onderwijs schoolt meer jongeren die dreigen
uit te vallen of al vroegtijdig de school hebben verlaten en op de voorschakellocaties worden
de deelnemers arbeidsfit en leerfit, een deeloplossing voor het tekort aan groenwerkers op
de arbeidsmarkt. Tot zover allemaal zichtbare resultaten.
Minder zichtbaar is de maatschappelijke impact van GroenStart. Die zit verscholen bij de
gemeenten, in de samenwerking tussen de verschillende loketten en in de samenwerking
met het onderwijs. Eigenlijk zit de maatschappelijke impact in het netwerk en dat bestaat
uit mensen. GroenStart heeft waarde voor iedereen die zich met de arbeidsmarkt in
Noord-Holland bezighoudt. Het zijn de klantmanagers, de consulenten, de teamleiders,
de wethouders, de docenten, de instructeurs, de projectmedewerkers, de projectleiders,
de specialisten, de begeleiders maar vooral de werkgevers die samen met de deelnemers
zorgen voor een duurzame, inclusieve arbeidsmarkt.
Tegen iedereen zeg ik: “Ga zo door!”

GroenStart biedt een
deeloplossing voor het
tekort aan groenwerkers
op de arbeidsmarkt.

In deze kwartaaluitgave komen een paar werkgevers aan het woord.
Hun enthousiasme spat ervan af. Hun boodschap is: kom maar op met
die GroenStarters!
Zij laten zien dat we met GroenStart werken aan een hooggelegen
doel: GroenStarters op weg naar een duurzaam verblijf op de NoordHollandse arbeidsmarkt.
Dat het niet vanzelf gaat, is duidelijk. Iedere GroenStarter heeft zijn
eigen verhaal en zijn eigen leer- en werktempo. Alleen het leveren
van maatwerk heeft effect. Dat vraagt veel van ons allemaal. Met
elkaar zoeken we naar een oplossing voor jonge mensen die op de
arbeidsmarkt tussen wal en schip dreigen te vallen. Samen zorgen we
ervoor dat onze inzet impact heeft en daar ben ik trots op!
Dankjewel voor de samenwerking en medewerking en dat jullie
GroenStart een warm hart toedragen. Zonder jullie hulp, inzet,
vertrouwen en financiële ondersteuning hadden we GroenStart geen
handen en voeten kunnen geven. Wij gaan door!
Martijn Grosmann
Projectleider GroenStart

GroenStart werkt mee
aan een duurzame,
inclusieve arbeidsmarkt.
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De cijfers spreken voor zich
Status 2e kwartaal 2019
- 70 GroenStarters zijn al uitgestroomd naar
de arbeidsmarkt.
- 189 intakeprocedures zijn gevoerd. Een

- 78 GroenStarters zijn aan een traject
begonnen dat vrijwel altijd begint met
voorschakelen, een proces waarin een
deelnemer ritme opbouwt, arbeidsfit wordt

intakeprocedure duurt ongeveer een maand

gemaakt en waarin wordt ingeschat hoe

waarin gemiddeld 4 gesprekken en een test

leerfit hij is.

plaatsvinden.

- 71 GroenStarters volgen een opleiding of
hebben een opleiding gevolgd.

GroenStart maakt impact door een brede groep aan deelnemers voor een intake uit te
nodigen. Naast de groep van kwetsbare jongeren zijn er ouderen en nieuwkomers voor wie
een steuntje in de rug nodig is om tot ontwikkeling te komen. Het netwerk van partners biedt
kansen aan allerlei potentiële kandidaten om een GroenStart traject te volgen. De focus ligt
op werk, de expertise is maatwerk en… we doen het vooral samen.

70 deelnemers
zijn al aan het werk!

Kom maar op met die GroenStarters!
Twee enthousiaste werkgevers zijn blij met de nieuwe instroom van jonge mensen
die willen werken in de groenvoorziening. Henk Visser van Pro Groen & Milieu
in Schagen (voorheen Noorderkwartier) heeft nu 13 GroenStarters voor hem
werken en Willem Kesting van StadswerkSW (voorheen WNK Groenbedrijf) heeft
6 jongeren in dienst. Beide sociale ondernemingen zijn dienstverlenende bedrijven
die werken voor overheden en private bedrijven, organisaties en instellingen.
Willem Kesting: “Ook ons bedrijf heeft te maken met vergrijzing. Elk jaar gaan
bij StadswerkSW mensen met pensioen dus we hebben de aanwas van jonge
medewerkers hard nodig. Wij hebben jaarlijks plek voor 6 à 7 GroenStarters.”
Henk Visser: “Voor Pro Groen & Milieu geldt hetzelfde. Na een flitsende start
lijkt het erop dat nu de instroom stagneert en dat is heel jammer. Een constante
instroom is eigenlijk noodzakelijk voor de continuïteit van onze sector, een mooie
sector want werken in het groen is leuk.”
Beiden willen het Sociale Domein van de gemeenten uitdagen om
mee te denken met GroenStart want binnen dit project krijgen
jongeren een kans om te leren, te werken en te verdienen.
Zij zijn ervan overtuigd dat veel jongeren met een afstand tot
de arbeidsmarkt goed tot hun recht kunnen komen in de
groenvoorziening. Voor deze jongeren is het ambachtelijk

In de buitenlucht
met je handen werken,
biedt kansen.

Vervolg
Kom maar op met die Groenstarters!

werken, buiten zijn en gericht een vak leren een uitdaging die zij
willen aangaan. Het leren veilig om te gaan met klein gereedschap
zoals een heggenschaar, bosmaaier, handmaaimachine en een
bladblazer vinden deze jongeren geweldig.
Willem Kesting: “Jongeren die voorheen de stempel kansloos kregen,
maken zelfs carrières in ons bedrijf. Ik vind het prachtig om te zien
dat het ze lukt. Wij zijn experts in het omgaan en het begeleiden van
jongeren met een leerprobleem die daardoor niet kunnen meekomen
in het vrije bedrijfsleven en in de maatschappij. Voordat wij iemand
toewijzen aan een werkteam zoeken we naar de juiste match. Als je
goed in je vel zit, presteer je het beste. Dat geldt voor ons allemaal.“
Henk Visser: “Als wij deze jongeren de kans geven om op hun eigen
tempo te leren en als wij hen met geduld en ervaring leren werken in
de praktijk dan zie je het zelfrespect en zelfvertrouwen toenemen. Zij
zijn de koning te rijk als zij hun MBO diploma halen. Het stimuleert
sommigen zelfs om verder te leren. Werken in de groenvoorziening
verdient een beter imago. Een mooiere sector is er toch niet?”

Wil graag leren
ook al vind ik het
moeilijk.

Bram werkt aan zijn toekomst
De toekomst van de 19-jarige Bram Kossen uit Schagen ziet er
rooskleurig uit. Deze GroenStarter heeft in twee jaar tijd zijn
trekkerrijbewijs, autorijbewijs en zijn MBO Entree diploma gehaald en
een contract bij Pro Groen & Milieu gekregen. In het najaar wil hij
beginnen aan de tweejarige Loonwerkersopleiding op MBO niveau 2.
Hierover is hij nog in gesprek met zijn uitvoerder.
Bram: “Eigenlijk wil ik wel meer plantennamen leren kennen en beter weten wat
onkruid is en wat niet. Dat is toch belangrijk als je alleen werkt. Ik wil niet elke keer
mijn meewerkend voorman hetzelfde vragen als ik aan het schoffelen of spitten ben.
Leren vind ik wel moeilijk maar ik wil graag aan mijn toekomst werken.”
Nadat Bram de Praktijkschool had afgerond, is hij gaan werken bij Pro Groen & Milieu,
toen nog Noorderkwartier. Hij had hier eerder stage gelopen.
Nu werkt hij het hele jaar door in teamverband in de groenvoorziening.
In de zomer onderhoudt hij onder andere de tuinen van bewoners in een
zorgcentrum. In de winter werkt hij in een team dat bomen snoeit en omzaagt.
Bram: “Ik mag dan het hout versnipperen en ik ruim het zaagsel op.
In de zomer werk ik veel met de bosmaaier. Dat vind ik te gek!”

GroenStart is een uitdaging
Het vierjarig project GroenStart geeft jongeren met een
afstand tot de arbeidsmarkt de kans om te ervaren wat
werken in de groene sector inhoudt. Doel is om jongeren mee
te laten doen in de maatschappij en hun interesse te wekken
voor duurzaam werken in het groen. Na een intakegesprek
waarin blijkt of de jongere geschikt is als GroenStarter, wordt
een persoonlijk stappenplan opgesteld met daarin een stage,
werken en scholing. Het uiteindelijke doel is mensen een
goede basis te geven voor een toekomst in het groen.
Yvonne Haisma van het sociale loket van personeelsdienst Herenbos,
gespecialiseerd in fysiek buitenwerken in de groensector, gelooft in het
project GroenStart. Zij zegt hierover: “Jongeren die dreigen tussen wal en
schip te vallen, wil ik graag helpen om een GroenStarter te worden. Om
een GroenStart traject te laten slagen, is voor een stage, werkplek en een
opleidingsplan een gezamenlijke inspanning nodig.”

Vervolg
Groenstart is een uitdaging

Wat vooral belangrijk is dat in de eerste periode goed gekeken
wordt naar de mogelijkheden van een kandidaat. Hierbij hoort
contact met school en verwijzers (gemeente, UWV) om te zorgen
dat ook qua financiën alle signalen op groen staan om het traject
en uitstroom naar werk zo optimaal mogelijk te maken.
Yvonne Haisma: “Dit houdt in dat mensen, die niet zelfstandig
aan het werkproces kunnen deelnemen en jongeren die uit het

Als een jongere
geen uitkering heeft
aangevraagd, is hij
onbekend bij de instanties
en blijft hij dus onder de
radar van de zorg en uit
beeld als werkzoekende.

bijzonder onderwijs komen en die vroegtijdig school hebben
verlaten, bekend dienen te zijn bij gemeenten of het UWV.
Deze instanties verwijzen namelijk naar GroenStart. Zonder een
registratie kunnen mensen geen aanspraak maken op de middelen
die de overheid beschikbaar stelt als vangnet bij een hulpvraag.
Het is jammer dat er veel discussie plaatsvindt over de vraag ‘Wie
gaat het traject bij GroenStart betalen?’ omdat mensen om wat
voor reden dan ook niet geregistreerd zijn.”
Herenbos is een personeelsdienst met een groot verantwoordelijk
heidsgevoel voor maatschappelijk ondernemen en is daarom met
enthousiasme bezig van GroenStart een succes te maken. De
intakegesprekken met de jongeren worden onder andere door
Herenbos gevoerd.

Vervolg
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Mocht een jongere voldoen aan de basiseisen van het project dan zoekt
Herenbos naar een proefstageplek voor drie maanden. Bij twijfel kan de
stage worden verlengd. Als het nodig is wordt een loonwaardemeting
door een arbeidskundige van het UWV aangevraagd.
Yvonne Haisma: “Als de kandidaat zijn stageperiode heeft gehad
en het zogenaamde voorschakeltraject is afgerond, dan mag hij een
opleiding gaan volgen in combinatie met werken, onder anderen bij
Pro Groen & Milieu in Schagen waarmee wij nauw samenwerken.
Dit is vaak het keerpunt voor de jongeren, nu hebben zij uitzicht op
een leuke toekomst!
Mensen houden van groen om zich heen. Groen groeit en het
onderhoud ervan blijft bestaan. Ook hoveniers komen mensen
tekort. We hebben deze jongeren dus hard nodig op de
huidige krappe arbeidsmarkt. Toch is het nog niet
gemakkelijk om voldoende jongeren te vinden die voor
een GroenStart traject in aanmerking kunnen komen.
Dit vind ik jammer want ik zet mensen graag op een
plek waar ze op hun plek zijn en een zinvol leven
kunnen leiden.”

GroenStart biedt kwetsbare
jongeren perspectief
Binnen het project GroenStart mag het niet alleen draaien
om cijfers, bedragen en het vullen van arbeidsplekken
maar dient het vooral te gaan om kwetsbare jongeren die
buiten de maatschappelijke boot dreigen te vallen - of al
zijn gevallen - een kans te bieden om een perspectiefvol
leven op te bouwen. Dat zeggen GroenStart-partners
Klaas Bleeker en Manuela Ambrosino van AB Vakwerk.
Klaas Bleeker: “Voor AB Vakwerk betekent het project dat we de
jongeren helpen met het pakken van de kans om GroenStarter te
worden want uit ervaring weet ik dat dát voor een aantal al moeilijk is.
We hebben te maken met jongeren die nauwelijks of slecht kunnen lezen
en schrijven en niet behendig zijn met digitale aanvraagformulieren
invullen en motivatiebrieven schrijven.”
Manuela Ambrosino vult aan: “Daar begint het mee en dan moet er
worden doorgezet, ook als er binnen het uitgezette maatwerktraject
iemand struikelt. Het is dan van belang dat een jongere wordt begeleid
in het zoeken en vinden van een traject dat beter bij hem past.”

Vervolg
GroenStart biedt kwetsbare
jongeren perspectief
Zij vervolgt: “Wij willen ernaartoe werken dat binnen GroenStart ook nazorg wordt
geleverd met als doel een duurzame inzet van kwetsbare mensen!”
Dit betekent dat GroenStart de middelen moet zoeken om die nazorg te kunnen
bekostigen, misschien door buiten de lijntjes te kleuren en partners uit te dagen
om anders naar zaken te kijken.
GroenStart past goed bij de coöperatieve gedachte van AB Vakwerk als het een
hecht samenwerkingsverband wordt, erkend door gemeenten en het UWV.
Klaas Bleeker legt uit: ”Het is niet de bedoeling dat GroenStart een
integratiebedrijf wordt. Dit initiatief moet juist het bestaande doorbreken,
partners uitdagen vernieuwend te denken en te doen en een vertrouwde partner
zijn. Bij de intakegesprekken zou de wil om de jongere te laten participeren de
leidraad moeten zijn, ongeacht welk werk hij zou kunnen doen. In eerste instantie
staat de hulpvraag centraal, niet de geschiktheid want daaraan kunnen we juist
werken binnen het op te stellen maatwerktraject. De zoektocht naar de motivatie
van de jongere om in beweging te komen, is al een uitdaging op zich. Pas als die
in beeld is, kunnen we de jongere helpen groeien in zijn ontwikkeling met een
duurzame inzet tot gevolg.”
Volgens Manuela Ambrosino is de kracht van GroenStart de samenwerking met de
verschillende partners die allemaal een eigen taal spreken en een eigen belang
hebben. “Als we elkaars taal verstaan en begrijpen dan ontstaat er volgens mij
een mooie, nieuwe taal die leidt tot een gemeenschappelijk doel!”

Zet eens een
andere bril op,
dat kijkt anders!

Een pluim voor Clusius
“Dit is zo’n fijne school en ik ben
zo blij dat ik hem gevonden heb!”
zegt de 18 jarige enthousiaste Bo Baneman uit Medemblik.
Bo moet nog haar stage op zorgboerderij Leestenshof in
Wervershoof afmaken maar dan heeft zij haar diploma MBO
Entree op zak met Nederlands op MBO niveau 2.
Eind juni verlaat zij het Clusius College in Hoorn.
Bo: “Ik ben supertrots op mezelf en onwijs blij met mijn mentoren Jessica
en Leontien. Zij hebben mij zo goed geholpen dit jaar. Ik heb minder last van
mijn korte lontje, durf om hulp te vragen en ik kan beter tegen kritiek. Nu
heb ik goede cijfers gehaald en geen enkele onvoldoende.”
In september start Bo met de opleiding Bloem & Design op het Clusius
in Alkmaar. Haar ambitie is om uiteindelijk een diploma MBO niveau 4
te halen. Bo: “Eigenlijk wilde ik een particuliere opleiding visagie gaan
doen maar dan moet ik eerst een jaar gaan werken om die opleiding te
kunnen betalen. Toen ben ik naar een creatieve opleiding bij het Clusius
gaan zoeken omdat ik het op het Clusius zo naar mijn zin heb. Bij Bloem
& Design dacht ik ‘dat is hem!’ Vorige week heb ik in Alkmaar een
intakegesprek gehad en nu hoorde ik dat ik ben aangenomen. Ik ben
zo blij!”

Als je in jezelf
gelooft, zet je
een grote stap
vooruit.

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

