Leven

op

daken

Maatschappelijk verantwoord

Duurzaam, ecologisch, klimaatneutraal, maatschappelijk verantwoord… allemaal termen die
de laatste jaren sterk aan betekenis winnen.
Leven op Daken gaat met de tijd mee, wil ook
op deze gebieden voorloper blijven, en stapt
daarom vol overtuiging in projecten met een
social return: de opleiding van jongeren tot
green roof professional.

Carolien Kernkamp

Leven op Daken leidt
green roof professionals op
Idealistisch maar tegelijkertijd ook heel realistisch. Dat vindt maatschappelijk ondernemer Carolien Kernkamp van haar idee om de stagnerende
markt voor openbaar groen in combinatie met de oplopende jeugdwerkloosheid te verweven tot een initiatief om groendaken mede te laten
aanleggen door jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. De
jongeren werken en leren onder begeleiding van deskundigen van
dakbedekkings- en hoveniersbedrijven en worden opgeleid tot green roof
professional, die over de basiskennis en vaardigheden beschikken om een
professioneel groendak aan te kunnen leggen. Mét bijbehorend diploma.
“Dit vak bestaat nog niet in Nederland”, zegt ze, “maar heeft wel
toekomst. Er worden steeds meer groendaken aangelegd, en in de
aanbesteding daarvan is social return, oftewel iets terug doen voor de
maatschappij, steeds vaker één van de randvoorwaarden.”
Kernkamp startte het Green City Project waarbij ze in samenwerking met
de gemeente Amsterdam, enkele projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties op zoek ging naar voldoende vierkante meters aan te leggen
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groendak om zo minimaal twaalf geselecteerde kandidaten binnen één schooljaar
te kunnen opleiden tot green roof professional. Dat lukte het afgelopen jaar niet, omdat de betrokken partijen
werden geconfronteerd met bezuinigingen en een bouwstop.
Het was Leven op Daken-partner Van der Tol Hoveniers die uitkomst bood.
Van der Tol pakte zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, meldde
zich vorig jaar als opleidingsbedrijf aan bij het initiatief van Kernkamp,
en heeft nu aangeboden met de andere LOD-partners – in totaal zes
dakbedekkings- en hoveniersbedrijven – te zorgen voor de benodigde
vierkante meters zodat de opleiding en de begeleiding van minimaal
twaalf kandidaten per jaar gegarandeerd zijn.

Diverse voordelen
“Fantastisch”, reageert Kernkamp op de support vanuit Leven op Daken,
“maar het heeft natuurlijk ook een voordeel voor deze partijen zelf.

Social return

Opleiding
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Zij kunnen laten zien hoe maatschappelijk verantwoord ze bezig zijn én
ze spelen in op de wens in de markt dat partijen die verdienen aan overheidsopdrachten ook iets terug moeten doen voor de maatschappij.”
Anderzijds is ook het Green City Project enorm geholpen. “Zij brengen de
vierkante meters in, leveren deskundige begeleiding van de deelnemers
en betalen een inhuurfee. Zo laten we zien dat het werkelijk mogelijk is
om samen met bedrijven een duurzame social return-formule neer te
zetten. We denken dat dit door veel opdrachtgevers erg zal worden
gewaardeerd en tot omzetgroei zal leiden. Daarmee krijgt de formule een
structureel karakter. Belangrijk daarbij is ook het feit dat Leven op Daken
een partij is die een verzekerde garantie biedt op zowel groendakbedekking als groendakopbouw. Dat schept vertrouwen bij de opdrachtgevers.”
Een derde partij die profiteert van de voordelen is het onderwijs.
Kernkamp: “De markt vraagt om meer aandacht van het onderwijs voor de
vernieuwingen die in de praktijk gaande zijn. Hierbij doel ik niet alleen
op duurzaamheid, maar ook op dynamische vormen van onderwijs waarin
leren en werken samengaan. Hiermee kunnen groepen bereikt worden die
nu buiten de boot dreigen te vallen”
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Duizend banenplan
Het Green City Project haakt aan op het duizend banenplan van de
gemeente Amsterdam. “Dit gaat er vanuit dat het ook in tijden van
economische tegenslag mogelijk is om banen te creëren voor mensen met
een achterstand tot de arbeidsmarkt door te investeren in duurzaamheid.
Groendaken zijn op die manier niet alleen goed voor de leefbaarheid in
de stad maar leveren per saldo ook een besparing op voor de gemeente.
Dit betekent overigens niet dat we gratis werken. Wij offreren gewoon
mee en schrijven in tegen concurrerende voorwaarden. Het enige dat ons
onderscheidt is de werkgelegenheidscreatie.”
Overigens komen de jongeren niet bij de Leven op Daken-partners in
dienst. Dat loopt via de sociale onderneming Wonen en Werken in de Wijk
(WW&W) die de jongeren tijdelijk in dienst neemt. “Hierna kunnen ze
doorstromen naar een reguliere baan of werken als zelfstandig ondernemer”, aldus Kernkamp. “Ik verwacht dat de Leven op Daken-partners

‘Het vak green roof professional
bestaat nog niet in Nederland,
maar heeft zeker toekomst’
graag met de jongeren willen blijven werken na het project. De markt van
groendaken zal de komende jaren alleen maar groeien en er zal dus ook
meer behoefte zijn aan mensen die daarin een goede vooropleiding
hebben gehad.”
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