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de Groene Werelden

Glastuinbouw Nederland – beroepen van de toekomst

4 februari 2021

Laura Roebroeck

Kwartiermaker Arbeidsmarkt Groenpact

Wat is Groenpact?

> 40 partijen onderwijs, bedrijfsleven en LNV

> Doel: voldoende mensen, goed opgeleid 
>> borging kwaliteit en positie groen onderwijs

> Maatschappelijke opgaven centraal: talent maakt het verschil

> Focus: versnellen samenwerking 

Partners Groenpact

Arbeidsmarktprogramma GroenPact

a) Hoe zorgen we voor voldoende vakmensen en professionals? 

b) Hoe zorgen we voor goed opgeleide vakmensen en professionals met de juiste 

kennis, vaardigheden, competenties/skills.

Resultaten Groenpact Arbeidsmarkt

> Oplevering van het concept van de Groene Werelden: veel belangstelling voor

> Oplevering van de eerste van de Groene arbeidsmarktmonitor, voor het eerst informatie bij elkaar

> Start van de Groene Denktank arbeidsmarkt van de toekomst, belangrijke inzichten voor langere termijn

> Arbeidsmarktconferentie op 3 november 2020: 130 actieve deelnemers uit onderwijs, branches en overheid

> Start van de dialoog met ondernemers, branches en onderwijs over nieuwe opleidingen in relatie tot de maatschappelijke opgaven(Bootcamp) en 
Leven Lang Ontwikkelen
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De Groene Werelden

3 jongerensegmenten met interesse voor groen
*Motivaction, onderzoek jongeren 12-18 jaar, 2018

De wereldverbeteraars

De tech-minded

De doeners
Een instrument en 

een taal voor een 

frisse 

kijk op groen in 

jouw leefwereld
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Voeding

Gezondheidszorg

Groene omgeving

Geneeskunde

Productieprocessen- en 
technieken

Verspilling

Werelddeals

Logistiek

Import

Export
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Big data

Biotechnologie

Land- en tuinbouwsystemen

Design

Thema’s in deze Groene Wereld
> Biotechnologie

> Land- en tuinbouw mechanisatie (landbouw /hovenier)

> Zelfrijdende tractor

> Inzet drones in land- en tuinbouw

> Loonwerk

> (Technische) land- en tuinbouw systemen

> Stalsysteemen

> CRISPR-Cas

> (Big) Data

> Data farming

> Precisielandbouw

> Robotisering processen land- en tuinbouw

> Design, Marketing- en Communicatie

> Concept- en productontwikkeling (B2B & B2C)

> Biomaterialen (plastics, toepassing reststromen, grondstoffen, 3D print, ...)

> Energiemanagement (tuinbouw )

> Klimaattechniek

> Zaadveredeling

> Food processing (techniek)

> Smart farming

> Nieuw e (teelt)technieken
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Duurzame energie

Voldoende, veilig 
en schoon water

Voldoende en veilig 
voedsel

Leefbare stad

Grond & infra

Stadslandbouw

Schoonheid 
van groen

Groene inrichting
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Thema’s in deze Groene Wereld
> Vergroening van de leefomgeving

> (Grote) steden

> Woningen

> Kantoren

> Blue-Green check (stad scannen op aanwezigheid stadskoeling, functionele waarden van groen i.r.t. gezondheid)

> Stadslandbouw

> Vertical/ -indoor farming

> Stad voeden

> Esthetische waarde van groen 

> Bloem & Styling

> In- & outdoor styling

> Levende tuinen

> Groene daken / verticale tuinen

> Circulaire economie

> Grond & Infra (stad en land)

> Eco cities /wijken

> Zelfvoorzienend wonen

> Wijk aanpak (wijken van gas af)

> Prosument (consument als producent) – solar, eigen kasjes

> Recreëren/bewegen/genieten in groene omgeving

> Groene speeltuinen

Productie & verwerking

Techniek

Herwaardering

Sociaal

Duurzaamheid

Natuurbehoud

Biodiversiteit

Recreatie

Gezondheid
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Natuur, Leefomgeving & Klimaat

Zeshonderd jaar geleden gebruikten mensen maar drie procent van het 

aardoppervlak. Daar woonden ze, werkten ze en verbouwden ze voedsel. 

Tegenwoordig hebben we daar de helft van het aardoppervlak voor nodig. 

Veel natuur heeft plaatsgemaakt voor mensen en de productie van voedsel. 

Dat heeft grote gevolgen voor de ecosystemen. In de wereld Natuur, 

Leefomgeving & Klimaat werk je aan het behoud en de ontwikkeling van 

natuur, in harmonie met onze samen-leving.

Natuurbehoud & biodiversiteit

Veel planten- en diersoorten verdwijnen. Dat komt onder meer door klimaatverandering en 

vervuiling. Onze bodem wordt te intensief gebruikt en de voorraad grondstoffen is niet 

oneindig. Als mensen meer ruimte gebruiken, blijft er minder ruimte over voor planten en 

dieren. Zo gaat de biodiversiteit achteruit. 

Meer ruimte geven aan de natuur kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld als 

natuurbeheerder, die uitgaat van de draag-kracht van de natuur. Of als boer, die een grote 

rol heeft bij het behoud van de natuur en ecosystemen. Zestig procent van ons landschap 

wordt beheerd door boeren en tuinders. Let jij op natuurbehoud als onderdeel van de 

bedrijfsvoering op de boerderij?

Ook de inwoners van dorpen en steden kunnen bijdragen aan de natuur. Tuinen en groene 

daken geven meer ruimte aan insecten. Die zorgen weer voor de bestuiving van planten. 

Ook dat is biodiversiteit. Zorg jij voor de aanplanting van meer groen in de natuur, in 

bossen en bij mensen thuis?

De natuur is een belangrijke bron van grondstoffen voor mooie en functionele spullen. 

Kleren, meubels, gadgets, verpakkingen, brandstof en nog veel meer dingen worden 

gemaakt met grondstoffen uit de natuur. Maar de natuur raakt vervuild en grondstoffen 

raken op. Bedenk jij slimme manieren om de natuur minder te belasten?

Natuur & recreatie

Natuur is niet alleen functioneel, maar ook mooi en rustgevend. In de natuur kom je tot 

jezelf. Bossen en veenweides nodigen uit om te ontspannen en te genieten van de stilte, of 

juist om te bewegen, te spelen en te sporten. Maar niet iedereen heeft de luxe van een 

natuurgebied om de hoek. Werk jij mee aan de ontwikkeling van stadsparken en -bossen, 

zodat meer mensen kunnen genieten van natuur dichtbij?

Natuur & gezondheid

Natuur in je omgeving is goed voor de gezondheid. Bomen en planten zetten CO2 om in 

zuurstof. Een schone lucht is goed voor ons en het milieu. Bovendien is de natuur een 

belangrijk middel voor de opvang en afvoer van neerslag. Dat is belangrijk in tijden van 

wateroverlast of droogte. 

In de groeiende steden is de aanwezigheid van natuur ook belangrijk. Bomen en planten 

geven verkoeling, en zijn dus waardevol bij het voorkomen van hittestress. Ook de grond 

onder je voeten hoort bij de natuur. Een gezonde bodem zorgt voor een gezonde omgeving 

en vormt een vruchtbare basis voor de productie van ons voedsel. Zoek jij naar manieren 

om met hulp van de natuur gezond te blijven?

Als je werkt voor natuur, draag je bij aan de gezondheid van mensen en de 

toekomst van onze planeet.

Dierhouderij

Verzorging

Maatschappij

Dierenwelzijn

Techniek

Business

De groene werelden als instrument
> De groene werelden zijn een weergave van het huidige groene domein en de potentie van het groene domein, verdeeld in acht 

leefwerelden. De groene werelden beschrijven de context waarin medewerkers van het groene domein acteren. Het geeft inzicht 
in het grotere geheel waarop men impact heeft of aan bijdraagt als men werkt in het groene domein. 

> De groene werelden zijn veelomvattend, maar vertellen niet álles. De groene werelden nodigen uit om hier zelf mee aan de slag
te gaan. Waar gewenst kan dit met ondersteuning/training door GroenPact.

> Deze werelden bieden handvaten voor marketing en communicatie in het groene domein:

1. Voor werving en communicatie van individuele scholen, bedrijven.
Voor marketing- en communicatiemedewerkers onderwijsinstellingen om de veelzijdigheid, toegevoegde waarde, het belang en 
innovatiekracht van de groene sector meer te duiden in de werving van nieuwe studenten in plaats van sec over opleidingen en 
beroepen te communiceren.

2. Voor collectieve imago- en wervingscampagnes en activiteiten
Voor marketing- en communicatiemedewerkers van bedrijven en brancheverenigingen voor de profilering van het bedrijf of de 
branche, en de werving van medewerkers.

3. Voor herontwerp van opleidingen, vakken, verhalen, gastlessen en excursies
Voor docenten en opleidingskundige voor de doorontwikkeling van opleidingen die de groene medewerkers van de toekomst opleiden. 
Zodat er meer kruisbestuiving tussen grijs, blauw en groen ontstaat. ontwikkeling en vernieuwing van het bedrijf 

https://www.groenpact.nl/groene-werelden-natuur-leefomgeving-klimaat
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Betrokkenheid (1)

> De Groene Werelden (GW)
> mee ontwikkeld door Cumela, Glastuinbouw NL, Greenports NL (inclusief GroenteFruitHuis), Bionext, VHG, Divebo, FNV, 

werkgeversoverleg sectorkamer VGG.

> Greenports NL verkent sectoroverstijgende campagne op basis van de Groene werelden. 

> Cumela wil GW inzetten tbv een campagne voor decanen en loopbaanbegeleiders op vmbo-scholen in Zuid Holland en 
Utrecht. 

> Glastuinbouw NL voor een landingspagina voor het brede NL publiek

> Civ Praktijkclusters Food en Groen, Natuur en Leefomgeving zijn aan de slag met vertaling naar MBO

> Vmbo in de breedte verkent het werken met de Werelden

> Individuele Mbo’s (waaronder Clusius, fusie-mbo Wellant/Helicon/Citaverde)

> Koepels zoals MBO-raad, SBB

De Groene Werelden: 
vragen?

www.groenpact.nl/groene-werelden https://www.collandarbeidsmarkt.nl/

http://www.groenpact.nl/groenewerelden

