Green City Project
Kansrijke werkloze jongeren uit de wijk opleiden tot dakhovenier in samenwerking met de gemeente
Duurzaam, ecologisch, klimaatneutraal, maatschappelijk verantwoord… allemaal termen die de laatste jaren sterk aan betekenis winnen.
Leven op Daken als kennisplatform en franchiseorganisatie 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, dakhovenier, vrij vertaald
in 2012.
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Idealistisch, maar tegelijkertijd ook heel realistisch. Samen met maatschappelijk ondernemer
Carolien Kernkamp van Green City Project
ondersteunen de franchisenemers van Leven op
Daken 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 kansrijk profiel, maar op dit
moment met enige afstand tot de arbeidsmarkt.
De jongeren werken en leren onder begeleiding
van deskundigen van dakbedekkings- en hoveniersbedrijven en worden opgeleid tot green
roof professionals, die over de basiskennis en
vaardigheden beschikken om een professioneel
groendak aan te kunnen leggen. Mét uiteindelijk

" Er worden steeds
meer groendaken aangelegd,
en in de aanbesteding
daarvan is social return
steeds vaker een van de
randvoorwaarden"
een bijbehorend diploma. “Dit vak bestaat nog
niet in Nederland”, geeft Carolien aan, “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 een 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 groendak,
om zo minimaal acht 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 dat met zijn franchisenemers uitkomst bood. De franchiseraad nam zijn
maatschappelijke verantwoordelijkheid en heeft
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Innovatie

nu aangeboden met alle LOD-partners te zorgen
voor de benodigde vierkante meters, zodat de
opleiding en de begeleiding van minimaal acht
kandidaten in 2012 gegarandeerd zijn.
Het Green City Project start voorlopig met
een aantal deelnemers vanuit de gemeente
Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam en haakt
o.a. aan op het duizendbanenplan van de
gemeente Amsterdam. “Dit gaat ervan uit dat
het ook in tijden van economische tegenslag
mogelijk is om banen te creëren voor mensen
met een achterstand op 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.”

"Het vak green roof
professional bestaat
nog niet in Nederland,
maar heeft zeker toekomst"
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
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neemt. “Hierna kunnen ze doorstromen naar
een reguliere baan of werken als zelfstandig
ondernemer”, aldus Kernkamp. De verwachting
is dat de Leven op Daken-partners na het project
graag met deze jongeren willen blijven werken.
De markt voor 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.”
Vanuit Leven op Daken is met name het project
met een social return belangrijk geworden in een
tijd dat er steeds meer groene daken worden
gevraagd en gecreëerd. De discussie over een
gecombineerde dakdekker en hovenier is uiteindelijk gewonnen door de hovenier die ervoor
zorgt dat het groene beroep op het dak een sexy
imago heeft. Dakdekker worden is niet direct een
keuze van jongeren met een kansrijk profiel maar
(op dit moment) enige afstand tot de arbeidsmarkt, en de dakdekkersopleiding via het opleidingscentrum Tectum duurt te lang.
De nu opgeleide dakhovenier zal algemene kennis hebben van dakbedekking, maar dit niet
aanbrengen. Wel kan hij voor het verleggen van
de daktuin calamiteiten op de waterdichting
signaleren en opsporen. Verder zal hij vooral alles
over veiligheid op daken moeten leren, met daarbij een praktijkopleiding in al zijn facetten over
de montage van begroeide daken. In een latere
fase zal ook het dakdekkersvak meegenomen
worden. Daar is nu, in de aanvangsfase, de tijd
te kort voor, maar het zal op langere termijn het
uitgangspunt moeten worden. Overigens bevat-

Carolien Kernkamp

ten de eerste opleidingen wel een onderdeel
PV-zonne-energie in combinatie met groendaken, zoals bij de renovatie van Schiphol Plaza
door partners van Leven op Daken is toegepast.
De opleidingen worden verzorgd door BDA
Dakadvies en IPC, die ook binnen het Green City
Project een deel voor hun rekening nemen.
Het Green City Project draait zonder een cent
subsidie of projectfinanciering. Wordt er dan niets
verwacht van de overheid, in ruil voor alle inspanningen? “Jazeker: opdrachten om groene daken
aan te leggen, die steden leefbaarder maken,
koeler in de zomer en warmere gebouwen in de
winter”, aldus Erik Steegman, directeur van Leven

“De dakenbranche
behoudend?
Kom op zeg!
Op het gebied van
meervoudig ruimtegebruik
is heel veel
vooruitstrevends te doen"
op Daken. “De Green City Stuurgroep vanuit
Leven op Daken heeft inmiddels alles in samenspraak met Green City in de praktijk ontwikkeld.
De jongeren zijn geselecteerd en begin maart is
men gestart bij de bedrijven. Binnenkort beginnen de eerste opleidingen, na een zogenaamde
snuffelperiode binnen de bedrijven van deze jongeren in opleiding. Nu zijn de publieke opdrachtgevers aan zet!”

Erik vult nog enthousiast aan: “De dakenbranche
behoudend, zoals wel eens beweerd wordt? Kom
op zeg! Op het gebied van meervoudig ruimtegebruik is heel veel vooruitstrevends te doen.
Daarom omarmen wij, met al onze franchisenemers in zowel de groene als de grijze sector, dit
inspirerende Green City Project op het gebied
van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Binnen onze organisatie ben ik een bevoorrecht
mens, omdat ik de komende jaren dit project
mag begeleiden en verder uitbouwen samen met
Carolien en alle groene gemeenten.”
Meer info:
www.greencityproject.nl
www.levenopdaken.nl
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