
VOLOP KANSEN IN HET 
GROEN VOOR 

NIEUWKOMERS

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.



VOLOP KANSEN IN HET GROEN 
VOOR NIEUWKOMERS
GroenStart voorschakeltraject voor nieuwkomers 
start januari 2021

Tijdens dit voorschakeltraject maken de nieuwkomers kennis met het 
beroep groenvoorziener. Daarvoor volgen zij drie trainingen: de 
Werktraining waar zij vaardigheden trainen die nodig zijn om 
groenonderhoud te doen. In de Groentraining leren zij de basistheorie over 
bomen, planten, heesters, hagen, gras en onkruid. En tijdens de 
vaktaaltraining leren zij de taal te spreken die hoort bij het beroep van 
groenvoorziener. Ook leren zij om te gaan met werkinstructies, veiligheid 
en samenwerking. Hiernaast lopen de kandidaten 2 dagen stage bij de 
toekomstige opdrachtgever, zodat er ook getraind kan worden op de 
werknemersvaardigheden.



Na het met goed gevolg doorlopen van het voorschakeltraject komen de 
Nieuwkomers per 1 april 2021 in dienst bij Herenbos. Herenbos detacheert 
hen bij één van de groenbedrijven in Noord-Holland Noord.

In navolging van het succes van voorgaande jaren organiseert GroenStart 
ook deze winter een voorschakeltraject voor nieuwkomers in Noord-
Holland Noord. In januari 2021 starten wij met dit unieke traject waarbij 
Nieuwkomers in een korte en intensieve periode klaargestoomd worden 
voor een baan in de groenvoorziening. 

De partners van GroenStart hebben momenteel 
10 plekken voor het aankomende 
voorschakeltraject beschikbaar voor 
gemotiveerde nieuwkomers uit NHN die willen 
leren en werken.



“Bij John Koomen Tuinen hebben we uit het GroenStart 
voorschakeltraject voor nieuwkomers al 5 hardwerkende 
medewerkers aan ons weten te binden”.
Marianne Laan, John Koomen Tuinen



Dit voorschakeltraject voor nieuwkomers start op maandag 18 januari 2021 
en eindigt op donderdag 1 april 2021. Het voorschakeltraject vindt plaats in 
Schagen, op loopafstand van het NS station.

Het voorschakeltraject voor nieuwkomers is een samenwerking tussen de 
verschillende partners van GroenStart. Herenbos verzorgt de intake en de 
arbeidsovereenkomsten. Fiolet Taaltrainingen verzorgt de vaktaaltraining 
met een uniek maatwerkprogramma voor de groensector. GGZ-NHN levert 
de vakdocent voor de werktraining en groentraining. Begeleiding van de 
nieuwkomers wordt o.m. gedaan door WerkSaam en gemeente Den 
Helder.

Samengevat, de nieuwkomers zullen na een intensieve voorschakelperiode 
aan het werk gaan bij een van de groenbedrijven in NHN. Dat deden al 
meerdere Nieuwkomers in de afgelopen jaren. En vrijwel al deelnemers 
werken nu nog steeds in de groenvoorziening. 



Wil jij meer weten over deze unieke kans voor nieuwkomers? Of heb je 
vragen over dit aanbod? Schroom dan niet om ons te bellen. 

Bel voor informatie, aanmelding en intake met Yvonne 
Haisma, 0224 - 290 190, schagen@herenbos.nl ter attentie 
van Yvonne Haisma.



“Samen met GroenStart hebben we al zeker 7 statushouders 
duurzaam uitgeplaatst naar de groenvoorziening van Noord-
Holland Noord. Het traject is zeker ook geschikt voor de 
statushouders die de Nederlandse taal matig beheersen en 
geen opleiding hebben genoten. Het is leuk om te zien hoe 
deze statushouders enthousiast aan het werk zijn en op 
deze manier een plek in de Nederlandse samenleving 
hebben gekregen”.

Sandra Traets, consulent statushouders, gemeente Den Helder



Factsheet GroenStart voorschakelen voor 
nieuwkomers 2021
Doelgroep: 

Gemotiveerde nieuwkomers die begeleid 
worden naar een baan bij een van de 
groenvoorzieningsbedrijven van Noord-
Holland Noord.

Traject: 

een intensief voorschakeltraject van 11 
weken waarin de nieuwkomers drie dagen 
per week werktraining, groentraining en 
vaktaaltraining krijgen. Daarnaast lopen zij 
twee dagen per week stage. Als alles naar 
wens gaat krijgen de deelnemers 
aansluitend aan het voorschakeltraject een 
halfjaarcontract dat bij goed gevolg wordt 
omgezet in een leerwerkovereenkomst 
voor een GroenStart BBL Entree- of Niveau 
2 opleiding.

Plaats van uitvoering: 

De werktrainingen, groentrainingen en 
vaktaaltrainingen vinden plaats in Schagen, 
op loopafstand van het NS station. Eventuele 
vergoeding voor de reiskosten naar de 
opleidingslocatie dient door de gemeentes 
verzorgd worden.

Kosten en organisatie: 

Het voorschakeltraject valt onder de 
afspraak die GroenStart heeft gemaakt met 
de gemeenten van NHN. Dit initiatief valt 
niet onder de onderwijsbekostiging. 
Deelname aan dit voorschakeltraject kost € 
1500 bij aanvang en nogmaals € 1500 bij 
uitstroom naar werk voor minimaal 6 
maanden. 



Factsheet GroenStart voorschakelen voor 
nieuwkomers 2021

Proefplaatsing: 

De twee andere dagen van de weken lopen 
de deelnemers stage bij hun toekomstig 
werkgever. Gemeenten dienen 
toestemming te geven voor een 
proefplaatsing van 3 maanden tijdens het 
voorschakelen.

Planning: 

Start op maandag 18 januari. Drie dagen in 
de week op maandag, dinsdag en vrijdag. 
Eén dag werktraining, één dag 
groentraining en één dag vaktaaltraining. 
De winterperiode is bij uitstek geschikt om 
dit traject in korte tijd te doen. Precies op 
het moment dat het seizoen begint, zijn de 
nieuwkomers klaar. 

Ervaring:

De vorige nieuwkomersgroep met tien 
deelnemers was – ondanks de 
Coronamaatregelen – een groot succes. Alle 
kandidaten haalden de eindstreep en zijn 
aan het werk.  Negen van de tien  
deelnemers werken nu nog steeds in de 
groenvoorziening en zijn aan een GroenStart 
BBL leerwerktraject begonnen. Dat is voor 
hen persoonlijk een geweldig succes. Een 
succes dat perspectief biedt. En voor de 
samenleving is het een uiterst goede 
verdienste.



Planning 
Planning Training

Maandag 18 januari 2021 Werktraining

Dinsdag 19 januari 2021 Groentraining

Vrijdag 22 januari 2021 Vaktaaltraining

Maandag 25 januari 2021 Werktraining

Dinsdag 26 januari 2021 Groentraining

Vrijdag 29 januari 2021 Vaktaaltraining

Maandag 1 februari 2021 Werktraining

Dinsdag 2 februari 2021 Groentraining

Vrijdag 5 februari 2021 Vaktaaltraining

Maandag 8 februari 2021 Werktraining

Dinsdag 9 februari 2021 Groentraining

Vrijdag 12 februari 2021 Vaktaaltraining

Maandag 15 februari 2021 Werktraining

Dinsdag 16 februari 2021 Groentraining

Vrijdag 19 februari 2021 Vaktaaltraining

Maandag 22 februari 
2021

Werktraining

Dinsdag 23 februari 2021 Groentraining

Vrijdag 26 februari 2021 Vaktaaltraining

Maandag 1 maart 2021 Werktraining

Dinsdag 2 maart 2021 Groentraining

Vrijdag 5 maart 2021 Vaktaaltraining

Maandag 8 maart 2021 Werktraining

Dinsdag 9 maart 2021 Groentraining

Vrijdag 12 maart 2021 Vaktaaltraining

Maandag 15 maart 2021 Werktraining

Dinsdag 16 maart 2021 Groentraining

Vrijdag 19 maart 2021 Vaktaaltraining

Maandag 22 maart 2021 Werktraining

Dinsdag 23 maart 2021 Groentraining

Vrijdag 26 maart 2021 Vaktaaltraining

Maandag 29 maart 2021 Werktraining

Dinsdag 30 maart 2021 Groentraining

Donderdag 1 april 2021 Op contract aan het werk!



www.groenstart.nl

Bel voor informatie, aanmelding en intake met Yvonne 
Haisma, 0224 - 290 190, schagen@herenbos.nl ter attentie 

van Yvonne Haisma.


