
Seminar Groen? Doen!

Veilig en vitaal aan het werk





Staatsbosbeheer:
Staatsbosbeheer zoekt naar nieuw evenwicht in
Beschermen, Beleven en Benutten.
Natuur middenin de samenleving:
- Beheert 265.000 ha (50% van alle natuur)
- Produceert 350.000 m3 FSC gecertificeerd hout.
- Breed palet van natuur tot cultuurlandschap
- Beheert 1900 archeologische monumenten
- Aanbieder van natuurexcursies, grote 5
- Verkoop van natuurproducten:haardhoutmaand



Doelstellingen

Beschermen: In stand houden, herstellen en 
ontwikkelen van bos-, natuur-, landschaps- en 
cultuurhistorische waarden

Beleven:  Bevorderen speerpunten jeugd, 
vrijwilligers, gezondheid….

Benutten: Productie milieuvriendelijke en 
vernieuwbare grondstoffen (hout, biomassa)



Transitie in het sociaal domein

Het principe van‘ positieve gezondheid’ passen
we toe voor ‘participatie arbeidsmarkt’ 
Bij positieve gezondheid ligt de focus op de kracht 
en eigen regie van mensen. 

Gezondheid in termen van veerkracht en participatie. 

Hiermee is het denken over gezondheid uitgebreid 
met de niet-medische domeinen zoals de fysieke 
omgeving en de mogelijkheid tot sociaal 
maatschappelijk participeren.



Zes domeinen van positieve gezondheid



Vraag 1:

Gezondheid en laaggeletterdheid hangen 
sterk samen. Het programma ‘Tel mee 
met taal’ richt zich op het bestrijden van 
laaggeletterdheid.

Wie is bekend met het programma ‘Tel 
mee met taal’



Vraag 2:

Hoeveel laaggeletterden wonen er in 
Nederland volgens de laatste 
berekeningen van de Rekenkamer? 

Zijn dit er meer of minder dan 2 mln?



Vraag 3:

Een half jaar taalscholing heeft effect op 
de psychische gezondheid van de 
laaggeletterde deelnemers. 

Voelt meer of minder dan 50% van de 
deelnemers zich psychisch gezonder na 
deelname?



Vraag 4:

Natuurbeheer biedt mensen met een 
taalachterstand een goede werk-
leeromgeving en passend werk om in hun 
eigen ontwikkeling verder te komen. 

Natuur- Gezondheid- Participatie:
een logische combinatie?  Ja of nee!



Natuur – Gezondheid - Participatie



Pilot Drenthe: Recreatieplus

Vanaf 2015 beheren in wisselende samenstelling 40 
cliënten van SW en ISD de recreatieve voorzieningen 
in Drenthe. Deze groep is aan de slag naast de 550 
vrijwilligers en ruim 130 cliënten van zorginstellingen 
die ook natuurbeheer uitvoeren voor 
Staatsbosbeheer.

Tussentijdse evaluatie: Samenwerking loopt 
uitstekend, werkzaamheden bieden afwisseling en 
prikkelarme omgeving. Goede mix met groenafdeling



2017 - 2020 ontwikkeltraject

Project Jubbega: samenwerking Nordwin college 
en gemeenten: nieuwe concepten t.b.v. instroom 
van kandidaten  in arbeidsmarkt, aandacht 
laaggeletterdheid en jongeren 16 – 24 jaar 

Eerste inzichten:
Meerwaarde gemeenten
Meerwaarde Staatsbosbeheer
Meerwaarde cliënten



Meerwaarde gemeente Noordenveld

Resultaten 2015 en 2016:
Aantal arbeidsplaatsen : 15 15
Aantal deelnemers : 39 24

Uitstroom naar reguliere baan/ vervolgonderwijs:
Groene domein :  7 8
Niet-groene domein :  7 8
Onderwijs (mbo 2) :  2 -



Meerwaarde voor Staatsbosbeheer

1. Kwaliteit van natuurwaarde/ kosten 
• Heide, overgang bos – open veld

2. Behoud recreatieve voorzieningen
3. Goede mix met groenafdeling gemeente
4. Maatschappelijk draagvlak
5. Kennis en deskundigheid groene 

aannemer (scholing instroom)



Meerwaarde voor de clienten

- Werkomgeving die aansluit bij hun behoefte
- Werkzaamheden die aansluit bij hun vaardigheden
- Kans op het hebben op een succeservaring
- Ruimte om competenties te ontwikkelen
- Doorgroei naar natuurbeheer of publiekgericht 
- Bedrijfscultuur met waardering voor een ieder



Bijdrage positieve gezondheid:

De wens van ieder mens:
“Je leven kunnen leiden 
zoals je zelf graag wilt en ….

Iedereen wil erbij horen.”




