TIPS EN IDEEEN VOOR HET PROGRAMMA
Scholieren informeren, enthousiasmeren, betrekken bij jouw bedrijfsvoering en bij de glastuinbouwsector. Hiermee willen we hun houding ten aanzien van de sector positief beïnvloeden. Dat doen we met de campagne Go Go Greenhouse.
Dit is op veel manieren mogelijk. Hieronder wat ideeën om dit vorm te geven.
Heb je een ander idee? Deel het met ons via gogogreenhouse@glastuinbouwnederland.nl
 Vertel hen je verhaal, over hoe je zelf begonnen bent in de sector, hoe je loopbaan
is verlopen, wat je leuk of interessant vindt in je functie of in je bedrijf, wat het
voor jou aantrekkelijk maakt en houdt, welke uitdagingen je hebt.
 Deel (tijdens een pauze of groepsbijeenkomst) een bedrijfsissue of uitdaging met je
scholieren. Vraag hen of ze er een oplossing voor weten. Er kunnen verrassende gesprekken of potentiële oplossingen komen waar je iets aan hebt. Én de scholieren
voelen zich waardevol, belangrijk, betrokken. Dit kan bijdragen aan motivatie en
een positieve houding.
 Laat je scholieren alles zien van je bedrijf. Alle functies, alle afdelingen, het gehele proces van zaadveredeling tot eindklant, biologie en klimaat, afzet en marketing, etc. Zijn niet alle facetten op je bedrijf te zien? Gebruik de geleverde powerpoint voor een totaalbeeld van wat de glastuinbouwsector te bieden heeft.
 Laat je scholieren aansluiten bij de (vrijdagmiddag)borrel met de overige medewerkers. Probeer een medewerker aan een scholier te koppelen, zodat er gesprekjes
op gang komen over bijv. studie, interesses, hobby’s. Medewerkers kunnen de scholieren vertellen over hun functie, de werkzaamheden, hun loopbaan, etc. Dit kan
bijdragen aan een ander zicht op wat de glastuinbouwsector als toekomstig werkgever te bieden heeft.
 Organiseer een ‘excursie’ langs verschillende ketenpartners; wellicht een veredelaar, een toeleverancier, een uitzendbureau, een verkooporganisatie, een exporteur, een eindklant. Bij elke partner horen en zien de scholieren weer een ander
stukje van de sector.
 Ga in gesprek met een scholier, op zoek naar zijn/haar interesses en ambities. Probeer samen met de scholier te bekijken in hoeverre deze aansluiten op bepaalde
functies in de glastuinbouw. Probeer te helpen zoeken naar een gepaste opleiding
en geef hem/haar in de vakantiebaan ook werkzaamheden die aansluiten bij de interesses en ambities. Dit kan leiden tot een gemotiveerde scholier en wellicht een
toekomstig enthousiaste medewerker.
Heb je n.a.v. deze shortlist met ideeën nog vragen, aanvullingen of opmerkingen? Neem
contact op met Agnes van den Berg, telefoon 06-288 892 34, e-mail gogogreenhouse@glastuinbouwnederland.nl.

