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DE ONTWIKKELING EN UITVOERING 
VAN ONS BELEID

In 2018 zijn wij gestart met de voorbereiding van het strategisch beleidsplan 
2020�2023 dat voor u ligt. In november 2018 hebben we 5 gekozen 
duurzaamheidsthema’s (gezonde voeding en gezonde lifestyle, no waste, 
biodiversiteit, vergroening van het stedelijk gebied en vergroening van het 
buitengebied) inhoudelijk besproken met relaties die aanwezig waren op 
onze stakeholdersbijeenkomst. Namens CITAVERDE College waren het 
College van Bestuur, de Raad van Toezicht, directieleden, studenten van de 
Deelnemerraad en leden van de OR aanwezig en ook ouders en oud-leerlingen. 
CITAVERDE wilde in dialoog met de verschillende ondernemers, medewerkers 
van overheidsorganisaties, andere onderwijsinstellingen en maatschappelijke 
organisaties over majeure thema’s die in de ‘groene omgeving’ onderwerp van 
gesprek vormen. Wat betekenen deze 5 majeure thema’s – die zijn gedistilleerd 
uit de Sustainable Development Goals van de VN, de Limburg Agenda 2030 
en de visie van de Minister van Landbouw op Kringlooplandbouw – voor de 
samenwerking van CITAVERDE met haar partners? Hoe kan groen onderwijs 
bijdragen aan deze thema’s? Welke concrete ideeën heeft men om dit samen 
in praktijk te brengen? De uitkomst van deze dialoog vormde voor CITAVERDE 
input richting het verdiepen van de samenwerking met partners en het 
vormgeven van het nieuwe strategisch beleidsplan van CITAVERDE College.

In 2019 hebben wij diverse bijeenkomsten georganiseerd. In februari heeft  
er een verdiepende bijeenkomst plaatsgevonden rond het thema ‘Vergroening 
van het stedelijk gebied’ met de Raad van Toezicht. Deze stond onder leiding 
van Dinand Ekkel, lector Groene en Vitale Stad. Begin mei is een aantal  
bedrijven en instellingen uit ons vakgebied in de regio door een groepje van  
14 collega’s bezocht om mensen uit het werkveld te horen en te spreken over  
hun (innovatieve) ontwikkelingen die van belang zijn voor onze koersbepaling. 
In juni hebben wij op locaties gesproken met directie en medewerkers en 
is opgehaald hoe gedacht wordt over de 5 thema’s die gekozen zijn om 
de komende 4 jaren een prominente plek te geven in ons onderwijs, ons 
personeelsbeleid, onze positionering en onze bedrijfsvoering. 

Het strategisch beleidsplan 2020�2023 is onze koers voor de komende 4 jaren. 
Wij hebben ervoor gekozen om deze losbladig in een multomap aan te bieden. 
Het idee erachter is, dat wij willen komen tot een dynamisch naslagwerk.  
Iets dat in de loop van de komende 4 jaren kan worden aangevuld met 
bijvoorbeeld de jaarlijkse Beleidskaderbrieven van het College van Bestuur, 
welke kleine koerswijzigingen kunnen bevatten als gevolg van veranderingen 
in wet- en regelgeving en als gevolg van ontwikkelingen in onze omgeving. 
Denk ook aan het toevoegen van de locatieplannen en teamplannen van de 
diverse schoollocaties en als verantwoording onze jaarverslagen. De komende 
4 jaren zullen wij aanvullingen beschikbaar stellen aan onze medewerkers en 
geïnteresseerden. 

Wilt u – als geïnteresseerde – deze aanvullingen ontvangen? Maak uw interesse 
kenbaar via bestuur@citaverde.nl en wij houden u graag op de hoogte. 
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Binnen het strategisch beleidsplan ‘CITAVERDE voor het Leven’ 2015�2019 
stelden we onszelf de vraag op welke wijze de continuïteit, kwaliteit en 
innovatiekracht van het groen onderwijs, op alle niveaus, binnen Limburg  
het beste geborgd kon worden. Een vraag die nog steeds actueel is en  
met een geactualiseerde intentie voorligt voor de nieuwe beleidsperiode  
2020�2023. Het vertrekpunt daarbij is dat CITAVERDE College er, anno 2019,  
als onderwijsorganisatie goed voor staat maar scherp naar haar keuzes zal 
moeten kijken bij interne en externe verander- en vernieuwingsopgaven.

De opgaven voor het Nederlands beroepsonderwijs zijn immers groot:

� Zowel in het VMBO als het MBO is sprake van teruglopende aantallen 
jongeren in specifieke leeftijdsgroepen, is toenemende vraag naar 
scholing van volwassenen en we zien een vergrijzende beroepsbevolking. 
In de afgelopen 2 jaren is er een stabiele, licht stijgende tendens in 
deelnemersaantallen binnen CITAVERDE College. CITAVERDE College  
zet in om deze ontwikkeling vast te houden. 

� Er is steeds meer sprake van individuele leervragen welke maatwerk 
vergen, meer vraag naar gepersonaliseerd onderwijs, modulair aanbod  
en e-learning. 

� We zien de impact van thema’s als klimaat, duurzaamheid, circulaire 
economie en gezondheid op de groene sector. 

� Tegelijkertijd signaleren wij ook een vraag vanuit de maatschappij naar 
nieuwe beroepsvaardigheden en competenties met een vraag naar 
responsief en ondernemend gedrag van (toekomstige) medewerkers bij 
veranderende kaders. 

� We zien bij allerlei samenwerkingen tussen mensen en tussen organisaties, 
ook van verschillende kennisgebieden of sectoren, dat de inbreng van 
‘groene’ kennis steeds belangrijker is. 

� Onze samenleving wordt diverser. Onze school staat in de samenleving en 
heeft als leergemeenschap een belangrijke opgave om ervoor te zorgen 
dat iedereen erbij hoort, mee kan bouwen en een bijdrage kan leveren. 
Iedere student en medewerker moet gezien worden en zich veilig voelen 
om zich te ontwikkelen. Het onderling begrip voor verschillende waarden 
en het zoeken naar verbinding is essentieel.

Dit zijn opgaven en uitdagingen die je niet in je eentje aanpakt, maar 
die vragen om brede samenwerking en het aangaan van bijbehorende 
verbindingen. Deze vormen de kern van het realiseren van krachtig, 
toekomstbestendig groen onderwijs. 

Jan-Pieter Janssen   Ans Christophe
Voorzitter College van Bestuur  Lid College van Bestuur
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  Overal waar in dit beleidsplan gesproken wordt over ‘studenten’ lees ‘leerlingen, studenten en cursisten’.
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HET VERHAAL VAN 
CITAVERDE COLLEGE
We kijken om ons heen en verwonderen ons. Over dat wat de natuur 
ons biedt. Over de wijze waarop de wereld om ons heen verandert. 
We veranderen mee. We doen kennis op en brengen deze in de 
praktijk. Hier leren we jongeren en volwassenen hoe ze samen kunnen 
werken aan een gezond en gelukkig leven. Hier staan we middenin de 
samenleving. Wij zijn het CITAVERDE College.  

Onze samenleving staat voor uitzonderlijke opgaves. Zo worden er 
meer mensen geboren dan er sterven. Meer monden moeten worden 
gevoed, terwijl er steeds minder ruimte is om voedsel te verbouwen. 
Gezond en veilig voedsel. Duurzaam geproduceerd. Want alleen 
duurzaam heeft wat ons betreft de toekomst. 

Steeds meer mensen kiezen voor een leven in een stadse omgeving. 
Tegelijkertijd groeit de behoefte aan groen. Aan parken en natuur in 
de openbare ruimte. Aan plekken waar we de hectiek van alledag 
kunnen ontvluchten. We hebben behoefte aan dieren om ons heen, 
thuis op de bank of op de kinderboerderij om de hoek. We willen de 
stad én een fijne groene leefomgeving. 

Bij CITAVERDE leren we beide werelden met elkaar te verenigen. 
Hier staan we al honderd jaar met beide voeten in de Limburgse klei. 
We snappen dat ondernemen in de groene sector elke dag opnieuw 
pionieren is. Wij werken nauw samen met het lokale bedrijfsleven en 
andere maatschappelijke organisaties. Zo kunnen wij onze leerlingen 
onderwijs aanbieden dat aansluit op de laatste innovaties. Relevant 
onderwijs dat bovendien ook nog eens aansluit op de individuele 
talenten.

Het zijn namelijk deze individuele talenten die in de dagelijkse 
praktijk het verschil maken. Als vakman, ondernemer en coach 
ineen, herkennen onze docenten deze talenten en brengen we ze tot 
wasdom. Hier kan iedereen op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo 
excelleren. Wij snappen heel goed dat aandacht geven, maatwerk is. 
Juist door het kleine te waarderen, biedt CITAVERDE een vertrouwd 
en veilig thuis. 

Bij CITAVERDE voelen leerlingen, studenten en medewerkers zich 
voor het leven verbonden met hun vak, met hun school en met hun 
omgeving. De vaardigheden die hier worden geleerd, zijn voor het leven. 
Voor een beter, mooier en leuker leven, voor vandaag én voor morgen.
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Wij zijn uitermate tevreden over de bestaande  
missie en visie van CITAVERDE College en trekken 
deze graag door naar de toekomst. Onze missie  
ligt namelijk aan de basis van onze organisatie.  
Met onze lijfspreuk ‘CITAVERDE voor het Leven’ 
zorgen wij voor een beter, mooier en leuker leven. 

Wij zorgen voor de levens van alle mensen bij ons op 
school; wij willen dat zij zich ontwikkelen, zich goed 
voelen bij ons, met passie over hun vak praten en 
van toegevoegde waarde zijn voor de groene sector 
waarvoor wij opleiden. 

Met de kennis en vaardigheden die zij bij CITAVERDE 
College opdoen, zijn zij in staat de levens van andere 
mensen en dieren beter, mooier en leuker te maken. 
Want wie met een groen hart is uitgerust, is belangrijk 
voor de omgeving waarin wij ‒ allemaal ‒ nu en in de 
toekomst leven. 
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We realiseren onze missie ‘CITAVERDE voor het 
Leven’ vanuit de visie dat:
� CITAVERDE College gezien wordt als een ‘way  

of life’; een groene school die veel meer betekent 
dan alleen een goede opleiding;

� CITAVERDE College haar studenten hun talenten 
laat ontdekken en ontwikkelen;

� CITAVERDE College haar studenten zo opleidt dat 
zij van hun passie hun beroep maken en zo werken 
aan een gezond en groen leven.

We scherpen onze visie aan door nadrukkelijk een 
aantal belangrijke thema’s een grote plaats te 
geven in ons onderwijs en in onze bedrijfsvoering. 
Deze thema’s zijn beschreven in de ‘Sustainable 
Development Goals’ van de Verenigde Naties en ook 
de overheid heeft ze de komende jaren hoog op de 
agenda gezet. Het zijn thema’s die nodig zijn voor 
een beter, mooier en leuker leven voor iedereen op 
aarde. Samen met de overige hoofdlijnen uit ons 
strategisch beleid 2020�2023 maken zij onze ‘way 
of life’ tastbaar en vormen zij het moreel kompas 
van onze organisatie. 

MISSIE EN VISIE
CITAVERDE VOOR HET LEVEN

GEZONDE VOEDING 
& 

GEZONDE LIFESTYLE

NO WASTE BIODIVERSITEIT 
een rijke planten-  
en dierenwereld

VERGROENING 
VAN HET 

STEDELIJK GEBIED

VERGROENING 
VAN HET 

BUITENGEBIED
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KWALITEITSCULTUUR 
voor ons denken, 

handelen en gedrag

VERDUURZAMEN
circulair denken en handelen

DIVERSITEIT & INCLUSIVITEIT
community met een warme

interesse voor iedere persoon

VERSTERKEN 
GROEN ONDERWIJS IN LIMBURG
duidelijke keuze in samenwerking 

en positionering
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ONZE 4 STRATEGISCHE HOOFDLIJNEN
In onze aanpak leggen we extra nadruk op de wijze waarop en de context 
waarbinnen wij handelen. Dat wordt in 4 hoofdlijnen verder uitgelegd. 
Dit is de kern van ons strategisch beleid, onze belofte en daar zijn wij trots op!
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“Wij zetten in op het versterken 
van groen onderwijs in Limburg, 

omdat wij betekenisvol willen  
zijn voor onze omgeving  

en ons werkveld”

CITAVERDE College maakt onderdeel uit van 
een totaal ecosysteem. Voor de kwaliteit van ons 
onderwijs en de continuïteit van de organisatie  
als geheel is samenwerking voorwaardelijk.  
Dat geldt voor interne samenwerking tussen  
locaties en afdelingen onderling en natuurlijk voor 
actieve samenwerking met collega-onderwijs-
instellingen, overheden, niet-gouvernementele 
organisaties (ngo’s) en bedrijfsleven. Samen bereik  
je immers veel meer dan alleen. 
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De omvang van CITAVERDE College, specifiek 
die van de kleine opleidingsrichtingen in het 
MBO en het kleinschalig VMBO, maakt de 
organisatie enerzijds wendbaar en klantgericht, 
maar vormt ook een beperking. Het vraagt 
gerichte inzet van mensen en middelen om onze 
innovatiekracht te borgen en vraagt slagkracht 
om tot een noodzakelijk realisatietempo van 
onderwijsontwikkeling te komen. Daarvoor is 
samenwerking met andere partijen noodzakelijk. 
De nieuwe landelijke netwerken vragen van 
ons een gefocuste samenwerking en geplande 
coalitievorming. Binnen die samenwerkingen is het 
een uitdaging om een eigen herkenbaar profiel 
te behouden dat ons helpt om gezien te worden 
als herkenbare en erkende groene onderwijs- en 
kennispartner.

Wij hebben meerdere mogelijkheden om te komen 
waar we willen zijn. Wij moeten afwegen en bepalen 
hoe wij met voldoende daadkracht de continuïteit 
en kwaliteit van het groen onderwijs in Limburg 
het best kunnen borgen en hoe wij onszelf willen 
positioneren. ›››

VERSTERKEN

GROEN ONDERWIJS

IN LIMBURG

8



Strategisch beleidsplan 2020�2023

Doen we dat:
1. als zelfstandige organisatie  

gebruikmakend van relevante netwerken?
2. als partner binnen een regionaal  

MBO-cluster samen met een ROC? 
3. als partner binnen een sectoraal  

Groen Consortium?

Bij zowel optie 2 als 3 geldt het principe van  
het één doen zonder het andere te laten.  
Bij een regionale verbintenis blijft een sterk 
groen relatienetwerk binnen kennisinstellingen 
en bedrijfsleven voorwaardelijk. Bij een sectorale 
verbinding met andere groene instellingen blijft  
een sterke regionale inbedding voorwaardelijk.  

Wij kiezen voor positie nemen en voor gerichte 
samenwerking in die situaties waar dit leidt tot 
een aantoonbaar voordeel voor onszelf en onze 
partners. Uiteindelijk moet dit voordeel zich ‒ voor 
onszelf ‒ vertalen in een betere leersetting voor onze 
studenten, meer professionele ontwikkeling van 
docenten en meer kansen voor CITAVERDE College. 

Door middel van ons onderwijs geven wij het 
CITAVERDE DNA aan onze studenten; goede  
communicatieve vaardigheden, het ontwikkelen 
van ondernemend gedrag en ondernemerschap 
en interesse in innovatieve groene ontwikkelingen. 
Dit DNA vraagt ook van medewerkers en studenten 
dat zij zich opstellen als ambassadeur van onze 
organisatie. Wij kiezen voor een actieve relatie met 
ons werkveld en zullen in onze samenwerkingen, waar 
dit past, kiezen voor die werkvormen waarin dit DNA 
tot uitdrukking kan komen. Wij wensen ons toe dat 
de kwaliteiten van onze mensen herkend en erkend 
worden door de partners waarmee wij samenwerken.
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“Wij leveren een actieve bijdrage 
aan de uitdagingen op het gebied 

van duurzaamheid en circulariteit 
en nemen daarbij als het kan een 

voortrekkersrol”

Vanuit onze visie willen we betekenis geven 
aan zowel de professionele als de persoonlijke 
ontwikkeling van onze studenten. Daar is meer 
voor nodig dan enkel goed onderwijs en een 
duurzame bedrijfsvoering. Wij willen dat onze 
studenten kennis en ervaring hebben met 
betrekking tot duurzaamheidsthema’s. Vanuit 
onze positionering als groene kennisinstelling 
hebben we vijf thema’s geselecteerd die we met 
nadruk willen betrekken binnen de vormgeving 
van onze organisatie en ons onderwijs. Elk van 
deze thema’s krijgt betekenis, niet alleen binnen 
ons onderwijsprogramma, maar ook binnen alle 
activiteiten en aspecten die CITAVERDE College 
tot een groene onderwijsinstelling maakt. 

CITAVERDE College draagt door haar opleidingen 
bij aan het oplossen van vraagstukken met 
betrekking tot duurzaamheid of circulariteit.  
Wij laten onze mensen nadenken over biobased 
materialen en hergebruik, over gezond voedsel dat 
bijdraagt aan onze gezondheid, wij werken met 
elkaar aan verbetering van de kwaliteit van onze 
leefomgeving met oplossingen voor verstedelijking 
en het buitengebied. 
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Daarmee sluit CITAVERDE College aan bij de 
Substainable Development Goals van de VN. Het 
zijn deze 5 thema’s die er groen toe doen die, vanuit 
onze missie, richting geven aan de keuzes die we 
door de hele organisatie heen maken. Dat betekent 
dat wij zelf op het vlak van duurzaamheid het 
goede voorbeeld geven. Dit zal in de beleidsperiode 
en daarna steeds meer zichtbaar worden in ons 
onderwijsaanbod, onze samenwerkingspartners, 
onze gebouwen, schoolterreinen en de fysieke 
infrastructuur, onze faciliteiten, ons inkoopgedrag,  
het assortiment van de schoolkantines, het belang 
van sporten en bewegen en lifestyle-arrangementen.

VERDUURZAMEN

GEZONDE VOEDING 
& 

GEZONDE LIFESTYLE

NO WASTE BIODIVERSITEIT 
een rijke planten- 
en dierenwereld

VERGROENING 
VAN HET 

STEDELIJK GEBIED

VERGROENING 
VAN HET 

BUITENGEBIED

10





Strategisch beleidsplan 2020�2023

“Vanuit eigenaarschap 
en het belang voor het 

collectief zetten wij ons 
in om het beste uit onze 
studenten te halen, een 

win-win relatie aan te gaan 
met bedrijven en collega- 

instellingen en spreken we 
elkaar aan op de gewenste 
professionele invulling van 

ons handelen en gedrag”

CITAVERDE College kiest ervoor om gericht aan de slag te gaan 
op individueel niveau, teamniveau en organisatieniveau met 
kwaliteitsdenken en handelen. Een gedeelde visie op leren is 
daarbij essentieel. Dit moet leiden tot een kwaliteitscultuur waarbij 
er enerzijds sprake is van dialoog, vertrouwen, ondersteunen en 
ontwikkelen en anderzijds sprake is van weten waarvoor je staat,  
de stappen zetten die nodig zijn, de uitdaging aangaan en  
daarover verantwoording afleggen. 

CITAVERDE College staat hiermee aan de vooravond om haar  
cultuur te veranderen en te gaan voor collectiviteit, vertrouwen, 
ontwikkeling, elkaar aanspreken en verantwoording afleggen.  
Het is een cultuurverandering, omdat tot op heden de proces- 
gerichte cultuur het sterkst ontwikkeld is binnen CITAVERDE College.  
We willen deze beleidsperiode meer aandacht schenken aan de 
resultaatgerichte, mensgerichte en innovatiegerichte cultuur om  
meer evenwicht te verkrijgen. ›››

KWALITEITSCULTUUR
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Deze 4 aspecten van een kwaliteitscultuur 
dienen zichtbaar en voelbaar te zijn in onze 
bedrijfsprocessen, in onze contacten met elkaar, 
onze contacten met ons beroepenveld, met de 
ouders van onze studenten, met andere instellingen 
en zeker ook in ons contact met studenten. 

CITAVERDE College is in haar aanpak gericht op 
het leveren van een onbetwiste kwaliteit voor haar 
studenten, ouders en stakeholders. Het gaat hierbij 
zowel om kleine als ook om grote kwaliteit, om 
beschreven kwaliteit in beleid en zichtbare kwaliteit 
in ons handelen en gedrag. 

MensgerichtMensgericht
 wij-gevoel
 teamwork
 betrokkenheid
 openheid
 persoonlijke ontwikkeling
 gemeenschappelijke waarden   

    expliciteren
 gezamenlijk evalueren

    en ontwikkelen
 ervaringen van anderen
 kwalitatieve gegevens

ProcesgerichtProcesgericht
 controle
 beheersing
 continuïteit en stabiliteit
 procedures en regels
 systematisch informatiebeheer

 
gericht op ‘harde feiten’

Resultaatgericht
 streven naar resultaat
 effectiviteit
 planmatig werken
 afspraken nakomen
 interne en externe competitie
 targets
 harde feiten

  

Innovatiegericht

 

flexibiliteit

 

creativiteit

 

innovatie

 

bereidheid te veranderen

 

externe gerichtheid

 

geëxpliciteerd als 

kwalitatieve en kwantitatieve   
 gegevens gericht op toekomstige kansen

 
 
 
 
 
 

 harde wenselijkheden

Wij verwachten ook van onze studenten dat zij het 
beste uit zichzelf halen en goede prestaties laten zien, 
dat zij een positieve en actieve rol in hun omgeving 
spelen en daarmee een bijdrage leveren aan de 
communities waarvan zij deel uitmaken. 

CITAVERDE College creëert de leeromgeving 
waar dit mogelijk is en waar talenten ontwikkeld 
kunnen worden. Wij verwachten dat onze studenten 
kansen grijpen en werken aan een (voorbereidende) 
beroepsmatige ontwikkeling en werken aan 
persoonlijk en maatschappelijk succes. 

Bron eqavet.nl
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DIVERSITEIT

& INCLUSIVITEIT

Iedereen is uniek, met zijn of haar eigen persoonskenmerken, waarden, 
normen en talenten. Zo zien we er allemaal anders uit, verschillen 
we in leeftijd, achtergrond, cultuur, meningen, overtuigingen en 
ga zo maar door. We noemen dat diversiteit. De meest gangbare 
definitie van diversiteit is: alle zichtbare en onzichtbare kenmerken 
waarin mensen van elkaar verschillen. Zichtbare kenmerken zijn 
bijvoorbeeld geslacht en etniciteit. Onzichtbare kenmerken zijn 
normen, waarden, overtuigingen, behoeften, competenties, werkstijlen 
en karaktereigenschappen. Die verschillen omarmen en kijken wat jij 
als persoon kunt bijdragen aan je werkomgeving of leeromgeving, dát 
maakt dat wij samen het verschil kunnen maken in de maatschappij, 
op ons werk en op school.

CITAVERDE College is een community waar je graag bij wilt horen, 
die warme interesse toont voor ieders beelden om onze wereld beter, 
mooier en leuker te maken. Diversiteit en inclusiviteit horen wat ons 
betreft bij ons leven. Iedereen doet mee en iedereen mag initiatieven 
ontplooien. 

Wij willen een omgeving bieden waarin je het beste uit jezelf kunt 
halen. Een omgeving die divers is, waarmee wij bedoelen dat iedereen 
zichzelf mag zijn. Ook een omgeving die veilig is voor ons allen, waar 
we respect hebben voor elkaar en voor elkaars verschillen. Dat noemen 
we inclusiviteit. De talenten van tegenwoordig zijn veelzijdiger dan ooit. 
Een leer- én werkomgeving die ruimte biedt voor verschillen is van groot 
belang voor het vernieuwen, ontwikkelen en behouden van die talenten. 
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“Veiligheid, respect en 
verdraagzaamheid zijn belangrijk 
voor ons. Wij zetten ons actief in 

om alle studenten en medewerkers, 
ongeacht gender, leeftijd, culturele 

achtergrond of levensbeschouwing, 
gelijke kansen te bieden”

CITAVERDE College gaat in de komende beleidsperiode werk 
maken van een divers personeelsbestand. Alle leeftijden, een gelijke 
man-vrouw-balans en verschillende culturele achtergronden en 
verschillende seksuele identiteiten. Alleen als wij een afspiegeling van 
de samenleving zijn, kunnen wij aan ons motto ‘CITAVERDE voor het 
Leven’ voldoen, want duurzaamheid definieert zich niet alleen maar 
via een duurzame omgang met de natuur en duurzaam onderwijs, 
maar ook via een duurzaam personeelsbeleid. 

Wij verwachten ook dat door een meer divers personeelsbestand, 
een bredere groep studenten zich aangetrokken voelt tot onze 
onderwijsinstelling. Wij willen dat onze community uit een diverse 
groep studenten en medewerkers bestaat. Als onderwijsorganisatie 
hebben wij de verantwoordelijkheid om onze studenten zo goed 
mogelijk voor te bereiden om succesvol in de maatschappij te acteren. 
Daarvoor is het van belang dat zij bij ons al te maken krijgen met 
mensen die anders naar zaken kijken, die anders durven handelen. 
Wanneer zij de arbeidsmarkt betreden zijn zij dan toegerust om in een 
steeds diversere en internationaal wordende werkomgeving optimaal 
te functioneren. 

15



BELEIDSREALISATIE 
LANGS 4 SAMENHANGENDE BELEIDSLIJNEN

Bij de realisatie van ons beleid werken wij met 4 themalijnen: 
Onderwijs, Personeel, Bedrijfsvoering en Positionering. Hoewel 
elk van deze themalijnen te onderscheiden is, kun je ze niet los 
van elkaar zien. Het kwadrantenmodel verbindt de separate 
themalijnen tot één geheel en vormt zo het strategisch kader voor 
CITAVERDE College. In de concretisering van ons beleid (jaarlijkse 
locatieplannen en teamplannen) en in de verantwoording van ons 
beleid (via interne trimester rapportages en ons jaarverslag) komt 
dit model telkens terug. 

In de cirkel zie je per kwadrant wat we hebben bereikt en wat we 
willen doorontwikkelen. In de hoeken vind je de nieuwe ambities 
of nieuwe aandachtspunten voor de komende periode.

HOE GAAN WIJ DIT REALISEREN?
Het kwadrantenmodel geeft enkele hoofdlijnen weer. In de komende 
paragrafen lichten we per beleidslijn toe wat we willen vasthouden 
en doorontwikkelen en welke thema’s voor ons de komende jaren 
extra benadrukt en/of uitgewerkt gaan worden.

Strategisch beleidsplan 2020�2023
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ONDERWIJS
Herijking vanuit onze groene beleidsthema’s

Onderwijs dat bijdraagt aan mooier  
en leuker leven

� Onderwijs dat gericht is op de toekomst en 
waarbij wordt samengewerkt met stake-
holders en andere onderwijs gerelateerde 
instellingen in de eigen regio en daarbuiten

� Onderwijs waarin de thema’s duurzaamheid 
en circulariteit verweven zijn

� Onderwijs waarbij een (leer-)omgeving wordt 
geboden, waarin elke student gelijke kansen 
heeft zich optimaal te ontwikkelen

Onderwijs voldoet aan de eisen

� Onderwijs dat uitdagend en vanzelfsprekend 
van goede kwaliteit is

� Onderwijs dat door flexibiliteit en innovatie- 
kracht kan inspelen op de behoeften van 
werkgevers, andere samenwerkingspartners 
en onze studenten, zodat zij zich - ongeacht 
hun leeftijd - een leven lang kunnen blijven 
ontwikkelen

� Onderwijs dat efficiënt georganiseerd is,  
gebaseerd op externe eisen die de overheid 
aan het onderwijs stelt, maar ook op basis van 
de door onszelf gestelde ambities t.a.v. goed 
groen onderwijs

CITAVERDE College is dé groene netwerkopleider 
van Limburg. Concreet betekent dit dat CITAVERDE 
College het groene expertisecentrum in Limburg 
is op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen 
voor jongeren, werkenden en werkzoekenden van 
12 tot 72 jaar. CITAVERDE College realiseert dit 
in samenwerking met het bedrijfsleven, relevante 
onderwijspartijen (toeleverende scholen, collega-
scholen, afnemende scholen), overheden en 
maatschappelijke partners in de (eu)regio, 
landelijk en internationaal.

De demografische ontwikkelingen voorspellen 
een teruggang van het aantal initiële studenten. 
Deze ontwikkeling staat tegenover een groei van 
de behoefte aan post-initiële trajecten. We willen 
blijven voldoen aan de vraag van de arbeidsmarkt 
en de veranderende samenstelling van onze 
studenten.

CITAVERDE College anticipeert hierop door meer in 
te zetten op combinatie van initieel en post-initieel 
onderwijs om zo nog beter maatwerk te kunnen 
leveren voor verschillende doelgroepen. 

Maatwerk vertaalt zich ook in de wijze waarop 
wij het geleerde verzilveren. Elke student kan 
het onderwijstraject afsluiten met een diploma, 
certificaat of verklaring. Dat geldt voor het VMBO, 
MBO en Bedrijfsopleidingen.

Onze positionering sluit aan bij de regio. Voor het 
VMBO betekent dit dat alle leerwegen (BB, KB, GL, 
TL, TL+) en individueel maatwerk in alle regio’s  
thuis nabij worden aangeboden. We gaan de 
komende periode binnen de kaders van het nieuwe 
ontwerp van de nieuwe leerweg GTL ervoor zorgen 
dat alle VMBO-leerlingen (dus ook TL) in een 
praktijkgerichte context kennis en vaardigheden 
aanleren, met als doel de aansluiting op het 
vervolgonderwijs in MBO of HBO te verbeteren.

In het MBO hanteert CITAVERDE een regionale 
profilering, die aansluit bij de kanssectoren van 
die arbeidsmarktregio: ‘Agribusiness’, ‘Dier’ en 
‘Bloem, Groen & Styling’ in Noord-Limburg, ‘Groene 
Leefomgeving’, ‘Paard’, ‘Loonwerk’ en ‘Retail’ in 
Midden-Limburg en ‘Voeding en Voorlichting’, ‘Bloem, 
Groen & Styling’ en ‘Dier’ in Zuid-Limburg. De Entree-
opleiding wordt in alle regio’s aangeboden. ›››

Strategisch beleidsplan 2020�2023
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Op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen bieden 
wij een vraaggerelateerde uitvoering met fysieke 
borging in de 3 regio’s. Jongeren, werkenden 
en werkzoekenden van 12 tot 72 jaar vinden bij 
CITAVERDE een aansprekend en passend aanbod 
om zich te ontplooien op basis van persoonlijke 
interesses en talenten en een goede positie te 
houden op de arbeidsmarkt. Op het gebied van 
Leven Lang Ontwikkelen gaat de komende periode 
veel veranderen en wij gaan die mogelijkheden 
maximaal exploreren en benutten. 

Internationalisering is een belangrijk aspect in ons 
onderwijs. Onze euregionale ligging benutten we 
en we bieden de studenten aan daar ervaring op te 
doen. We onderhouden Europese netwerken waar 
we gebruik van maken. Als groen expertisecentrum 
zijn wij, met name vanuit Bedrijfsopleidingen, ook 
buiten Europa van betekenis. Kortom, in de gehele 
provincie Limburg ‘nabij’ en tegelijkertijd landelijk en 
grensoverschrijdend verbonden.  

Bij CITAVERDE leren we in en met de beroepspraktijk. 
Die beroepspraktijk verandert snel en nieuwe 
maatschappelijke vraagstukken dienen zich aan.  
We bevragen actief onze stakeholders hierop 
en passen het onderwijs aan op relevante 
ontwikkelingen. ICT en technologische 
ontwikkelingen spelen hierin een belangrijke rol, 
zowel in de inhoud (studenten leren hoe om te 
gaan met de nieuwste ICT en technologische 
ontwikkelingen) als de vorm van het onderwijs 
(flexibilisering en maatwerk dankzij inzet van 
digitale leermiddelen, e-modules etc.). Blended 
learning en een collectieve basis, met ruimte voor 
gepersonaliseerd leren, vormen de kaders voor het 
onderwijs. Met daarin verschillen in onderwijsvormen, 
van intensief schools leren intern tot ‘lokaalloos-leren’ 
extern. Onze ambitie is alle studenten van VMBO en 
MBO wekelijks één tot meerdere dagen buiten de 
schoollokalen onderwijs aan te bieden. 

Het onderwijs van CITAVERDE College kenmerkt zich 
door een éénduidig gehanteerd onderwijsconcept: 
‘Ondernemend leren in het Groen’. Studenten worden 
uitgedaagd om zelf initiatief te nemen, zichzelf te 
ontdekken en te ontwikkelen. Wij stimuleren daarmee 
een ondernemende houding bij studenten, die in de 
praktijk van pas komt.

De komende periode gaan wij practoraten inzetten 
om een impuls te geven aan de innovatie van ons 
onderwijs en de verbinding te versterken met het 
bedrijfsleven, het HBO en onderzoek.

In dat groene onderwijs zijn - aansluitend bij de 
maatschappelijk relevante thema’s op het gebied 
van duurzaamheid en circulariteit - gezond leven 
en gezonde lifestyle, geen afval (no waste) een rijke 
planten- en dierenwereld, vergroening van onze 
leefwereld in de stad en het buitengebied, stevig 
verweven. Wij bieden bovendien een leeromgeving 
waarin élke leerling gelijke kansen heeft zich 
optimaal te ontwikkelen, ongeacht gender, leeftijd, 
culturele achtergrond of levensbeschouwing.
CITAVERDE staat voor degelijke, gegarandeerde 
kwaliteit van onderwijs en bedrijfsvoering. Deze 
moet voor al onze belanghebbenden zichtbaar en 
onbetwistbaar zijn. Om dat te realiseren blijven wij 
in dialoog met elkaar, intern en met anderen extern. 
Deze basiskwaliteit is niet alleen gebaseerd op 
externe eisen vanuit de overheid waar CITAVERDE 
College aan voldoet, zoals het toezichtkader van de 
Onderwijsinspectie en de accountant. Basiskwaliteit 
gaat ook over de door onszelf gestelde normen en de 
wijze waarop wij dit als organisatie én als individuele 
medewerker vanuit onze kernwaarden realiseren.

DIT RESULTEERT IN: 
� nieuwe onderwijsvormen, van intensief schools 

leren intern tot ‘lokaalloos-leren’ extern, waarbij 
buitenschools leren voor alle studenten van  
VMBO en MBO in het lesrooster is opgenomen;

� meer maatwerk door combinaties van initieel 
en post-initieel onderwijs en verschillende 
mogelijkheden om een onderwijstraject af te 
sluiten;

� meer praktijkgerichte context door intensieve 
samenwerking met het groene bedrijfsleven, 
nationaal en internationaal;

� meer onderwijsinnovatie door het initiëren  
van meerdere practoraten.
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PERSONEEL
Een meer divers personeelsbestand

Personeelsontwikkeling

�  Professionalisering als continu en 
aantoonbaar proces bij alle leidinggevenden 
en medewerkers. Dit levert ons top 
methodische begeleiders van studenten, 
competente ondersteuners en competente 
managers die teams aansturen

�  Diversiteit en inclusiviteit als kern van  
ons personeelsbeleid

�  Cultuur van verbinden, vernieuwen en 
vertrouwen, waarin het nakomen van 
afspraken leidend is

Personeel beheersorganisatie

�  Actieve focus van medewerkers en
 organisatie op gezondheid, duurzame
 inzetbaarheid en arbeidstevredenheid

�  Kwaliteit van medewerkers leidend bij 
instroom, doorstroom en uitstroom

�  Flexibele personeelsorganisatie die
 afgestemd is op (en kan meeademen met)
 de organisatieomvang

CITAVERDE College is een groene onderwijs-
organisatie waar iedere medewerker en leiding-
gevende vanuit zijn professionaliteit invulling aan 
geeft. Teams nemen samen verantwoordelijkheid 
voor de inrichting en organisatie van alle 
werkzaamheden. Dat betekent dat taken en 
verantwoordelijkheden duidelijk belegd worden en 
dat de doelen duidelijk zijn. De leidinggevende heeft 
een sturende rol binnen onze professionele cultuur 
waarin persoonlijke ontwikkeling, teamvorming en het 
als team krijgen, nemen en verantwoording afleggen 
over de resultaten, centraal staat. Onze docenten 
zijn experts op pedagogisch didactisch gebied, zij 
beheersen beroeps- en vakinhoudelijke expertise 
en organiseren het onderwijs in teamverband 
en in samenspraak met het werkveld, waardoor 
studenten optimaal worden begeleid naar een 
groene loopbaan. Leidinggevenden en medewerkers 
hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
een positieve werksfeer en zodanige organisatie van 
de werkzaamheden, zodat die bijdraagt aan hun 
werkplezier. Bij CITAVERDE hebben wij een open blik 
naar buiten en dat vraagt  veranderingsbewustzijn 
en een actieve bijdrage aan innovaties, ongeacht de 
expertise van de persoon. ›››
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DIT RESULTEERT IN: 
� studenten die in de JOB- en LAKS-tevredenheids-

onderzoeken hun docenten ruim voldoende scoren
op werken met ICT, kwaliteit, didactiek en contact;

� een goede score van medewerkers op tevreden-
heid en werkvermogen;

� dat vrijwel alle LC-ers in 2023 in het bezit zijn van 
een masterdiploma en daardoor op een 
professionele wijze bijdragen aan de inhoud
van groene opleidingen en de inrichting van
ons onderwijs en dat meer dan de helft van
de leidinggevenden in het bezit is van een 
masterdiploma of studeert hiervoor;

� dat de meerderheid van het personeel in
2023 het predicaat goed / excellent heeft als 
uitkomst van de jaarlijks uitgevoerde strategische 
personeelsplanningsscan;

� een werkdrukplan voor elke locatie dat onderdeel 
uitmaakt van het locatie jaarplan. Acties m.b.t. 
verlagen van de werkdruk en verhogen van 
werkplezier worden jaarlijks geëvalueerd en 
bijgesteld;

� een gesprekscyclus die geborgd is in de 
organisatie. Feedback, ontwikkeling / scholing en 
functioneren zijn een vast onderdeel in het gesprek 
tussen medewerker en leidinggevende. De 
gesprekscyclus is een instrument waarbinnen 
medewerker en leidinggevende de professionele 
ontwikkeling sturen en verantwoorden;

� een werkomgeving waarin ruimte is voor diversiteit 
en waarin iedereen zich thuis voelt, gebaseerd op 
principes als eerlijkheid, integriteit en respect. 

Dat hangt samen met een drang om onszelf te blijven 
ontwikkelen, het nemen van verantwoordelijkheid 
voor de eigen fitheid en employability en met een 
gevoel van trots voor ons werk. 

CITAVERDE streeft een cultuur van vertrouwen na,
met respect voor het nakomen van afspraken. Iedere
leidinggevende stuurt als netwerker en relatiebouwer
op een cultuur van verbinden, samenwerken,
ondernemen en vernieuwen binnen de eigen locatie,
binnen CITAVERDE College als geheel en met
relevante partijen daarbuiten. Zij zijn zich bewust
van de plek van onze organisatie binnen de groene
wereld en geven onze missie ‘CITAVERDE voor het
Leven’ vorm.

CITAVERDE is zich bewust van haar positie in de 
maatschappelijke context. Bij de inzet van onze 
personeelsinstrumenten (aanname, coaching, 
scholing) laten wij meewegen dat de samenstelling 
van ons personeelsbestand moet aansluiten bij de 
maatschappelijke realiteit en dat we dus moeten 
bewegen naar een meer divers personeelsbestand 
in alle lagen van onze organisatie. Wij geven 
ruimte voor meer diversiteit en inclusiviteit in ons 
personeelsbeleid. Wij voeren daarom een strategisch 
personeelsbeleid waarin de personeelsvoorziening 
gebaseerd is op prognoses van onze personeels-
behoefte, die passend is voor de omvang van onze 
organisatie. We hebben inzicht in de kwaliteit, 
prestaties en het potentieel van ons zittend personeel 
en wij beschikken over een flexibele schil.
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BEDRIJFSVOERING
Verschaffen van toepasbare sturingsinformatie

Bedrijfsvoering in control

� Geϊmplementeerd Business Intelligence 
(BI) systeem dat leidt tot een heldere 
besturing o.b.v. integrale bestuurlijke 
informatievoorziening

� Een passende werkomgeving die aansluit bij 
de wensen en eisen van stakeholders en onze 
kernprocessen (incl. gebouwen) 

� Een vastgoedportefeuille die past binnen een 
duurzame samenleving en een duurzaam 
imago. Duurzaam MJOP als routekaart naar 
een duurzame toekomst

Bedrijfsvoering bij de tijd

�  Stabiele financiële organisatie, betrouwbare 
integrale stuurinformatie

�  Investeringen in ICT en versterken van
bedrijfsvoering staan aan de basis van een
transitie naar een innovatieve en duurzame

 leeromgeving

�  Risicobeheersing op orde op alle dossiers

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering is solide, maar nieuwe 
ontwikkelingen blijven nodig. CITAVERDE College 
beschikt over veel data. Dataverwerking tot 
rapporten vindt nu grotendeels handmatig en 
per discipline plaats. Het inzetten van Business 
Intelligence (BI) software, inclusief een interne data 
specialist, is nodig om te komen tot de realisatie  
van integrale dienstverlening. 

DIT RESULTEERT IN: 
� de prestaties van al onze bedrijfsprocessen worden

hiermee tot elkaar gebracht. Op basis van deze
ondersteunende informatie zijn we in staat om
integraal, sneller en beter beslissingen te nemen,
vooruit te kijken en (onderwijs)processen
continu te verbeteren en te innoveren.

Strategisch beleidsplan 2020�2023
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Vastgoed

Binnen ons beleid is duurzaamheid de rode draad. 
Ten aanzien van het vastgoed bedoelen wij met 
duurzaamheid letterlijk: een optimale benutting 
van onze gebouwen, verspilling van middelen en 
grondstoffen tegengaan en de reductie van CO2₂-
uitstoot. Maar ook een duurzame uitstraling van de 
gebouwen passend bij het imago van CITAVERDE. 
‘Duurzaam’ is voor CITAVERDE College een breed 
gedefinieerd begrip. Deze definitie sluit aan bij de 
maatschappelijke realiteit.

Voor wat betreft ons vastgoed streven wij naar
verdere verbetering van de duurzaamheid van
de gebouwen en het verminderen van de ecologische
voetafdruk binnen de werk- en leeromgevingen
die bijdragen aan het geluk en welzijn van onze
mensen. Hierbij maken we slim gebruik van onze 
beschikbare ruimten en middelen in combinatie 
met nieuwe technieken en/of in samenwerking met 
externe partijen. De verduurzaming van ons vastgoed 
wordt versterkt door een adequate analyse van 
ons bezit. 

Er zal sprake zijn van het reduceren van de omvang 
van de portefeuille. Dit gebeurt door natuurlijke 
beëindiging van huurovereenkomsten en het 
realiseren van nieuwbouw met minder oppervlakte 
en minder exploitatiekosten. In de nieuwbouw zullen 
de duurzaamheidsthema’s die voor deze strategische 
beleidsperiode benoemd zijn, richtinggevend zijn voor 
het ontwerp. De reductie in omvang is een belangrijke 
bijdrage aan de reductie van het grondstofverbruik. 
Gecombineerd met het realiseren van de plannen 
in het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan zal er 
een reductie van 15% à 20% vloeroppervlakte en 
grondstoffenverbruik gerealiseerd worden. 

DIT RESULTEERT IN: 
� gerichte huisvestingsplannen en facilitaire 

plannen per locatie, die financieel en 
organisatorisch passen binnen de bedrijfsvoering;

� minder vloeroppervlakte;
� het bewegen van een Meerjaren Onderhoudsplan 

(MJOP) naar een Duurzaam MJOP. 

Informatisering

Onze ICT-omgeving en -functionaliteiten, ICT-
beschikbaarheid en ICT-(onderwijs)innovaties dienen
aan te sluiten bij de vragen, wensen en eisen van
onze gebruikers én bij onze kernprocessen in het
onderwijs. De ICT-infrastructuur moet daarvoor 
zodanig ingericht zijn dat deze aansluit op de 
steeds groeiende behoefte om veilig overal en 
altijd te kunnen werken en leren, ook met eigen 
devices. Hierbij maken we veelal gebruik van 
gegevensverwerking op externe locaties. Deze 
transformatie naar bedrijfsactiviteiten op externe  
internetlocaties neemt met rasse schreden toe, zo 
ook de eisen die we als organisatie aan deze ‘remote 
infrastructure’ moeten stellen. Het gaat om eisen die 
veel verder gaan dan nu, met name op het gebied 
van prestaties, beveiliging, beschikbaarheid en total 
cost of ownership.

De keuzes die wij voor de ICT-omgeving maken zullen 
op basis van onze visie op leren en op onderwijs zijn; 
het moeten gerenommeerde diensten en producten 
zijn met bewezen technologie, standaarden, 
stabiliteit en expertise en we nemen daarbij onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid door te letten 
op het gebruik van groene technologie.

DIT RESULTEERT IN: 
� ICT-faciliteiten die zijn ingericht op basis van, en

dienend aan, de in de organisatie opgestelde
meerjarenvisies op onderwijs;

� een helder beleid omtrent onze ‘remote
infrastucture’ waarbij alle digitale prestaties
optimaal (prestatie-beveiliging-beschikbaarheid-
total-cost-of-ownership) gefaciliteerd worden
en waarbij sprake is van een verantwoorde
risicobeheersing.
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POSITIONERING
Meer bekendheid geven aan ons groene verhaal,
bereik vergroten

Onze positionering, ons groene verhaal

� Toename van communicatie en dialoog over 
maatschappelijk relevante thema’s zoals 
onze duurzaamheidsthema’s, diversiteit en 
inclusiviteit

� Actief alumnibeleid, actieve ambassadeurs 
en verbinding met relevante stakeholders 
voor het vertellen van hun verhaal

� Uitdragen van ons verhaal door huidige 
studenten en alle medewerkers

Onze werving

� Een converterende website met 
uitstekende structuur en een actief 
communicatiemanagement op social media

� Goede online content die aansluit bij 
interesses van studenten, die tevens goed 
door hen gevonden wordt

� Actieve en persoonlijke werving van 
studenten

De afgelopen jaren hebben wij voor CITAVERDE 
College ‘ons groene verhaal’ geformuleerd. Het 
verhaal dat gebaseerd is op onze missie ‘CITAVERDE 
voor het Leven’, is de basis van onze positionering. 
Het verhaal gaan we de komende jaren nog meer 
koppelen aan de maatschappelijke thema’s die 
voor CITAVERDE en de groene sector erg relevant 
zijn. CITAVERDE College heeft de keuze gemaakt 
voor 5 duurzaamheidsthema’s en die gaan wij een 
belangrijke plaats geven in ons onderwijs en in 
onze communicatie. Daarnaast willen we in onze 
communicatie laten zien dat we bij CITAVERDE 
College een diverse groep mensen zijn en dat wij 
het belangrijk vinden dat iedereen zich bij onze 
community thuis voelt, ongeacht gender, leeftijd, 
culturele achtergrond of levensbeschouwing. 
Het uitbreiden van onze verhalen met deze nieuwe 
onderwerpen moet CITAVERDE een duidelijker imago 
opleveren bij onze brede publieksgroepen, waaronder 
(toekomstige) studenten en hun ouders, onze oud-
leerlingen, ambassadeurs en relevante stakeholders. 
We vinden het belangrijk dat onze eigen studenten 
en medewerkers voldoende kennis ontwikkelen en 
handvatten aangereikt krijgen om deze verhalen  
mee uit te dragen. 

De afgelopen jaren heeft CITAVERDE College veel 
aandacht besteed aan het opbouwen van een goede 
‘wervingsmachine’. De website is up-to-date, social 
media kanalen kennen een uitstekend bereik en er 
worden veel eigen verhalen gemaakt en verspreid. 
We werken met marketing automation software 
waardoor we het wervingsproces beter kunnen 
aansturen, goed kunnen aansluiten op individuele 
informatiebehoeftes en het contact zo persoonlijker 
maken. Dat proces wordt doorontwikkeld.

DIT RESULTEERT IN: 
� meer verhalen door en over onze studenten

en medewerkers over hun ervaringen bij ons
op school, in het werkveld en over duurzaam-
heidsthema’s, waarmee we toekomstige studenten
en medewerkers overtuigen om voor ons en voor
de groene sector te kiezen;

� het actief bijdragen aan een beter imago van
CITAVERDE College en de beeldvorming omtrent
groene beroepen van nu, en zeker ook die van de
toekomst;

� gekozen worden door een doelgroep die ons – met
de huidige inspanningen –  nog niet in het vizier
heeft en het vergroten van ons marktaandeel.
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Ieder jaar concretiseren wij onze  

ambities in onze interne beleidskaderbrief.  

Deze is maatgevend voor locatieplannen 

en de beleidsrijke begroting. De realisatie 

van onze ambities zijn te volgen via onze 

jaarverslaglegging.

TOT SLOT...
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Kun je jezelf eerst even voorstellen?
“Mijn naam is Marisol Becerra en ik ben locatiedirecteur van 
CITAVERDE Nederweert. Ik heb rechten gestudeerd, heb in de 
marketing gewerkt en ben directeur geweest van een particuliere 
school in Maastricht, de afgelopen jaren heb ik in Zuid-Frankrijk 
gewoond en gewerkt. Sinds mei 2019 ben ik werkzaam als 
locatiedirecteur van CITAVERDE Nederweert.”

Jij houdt je in het leven onder andere bezig met het thema ‘No Waste’, 
met name toen je in Frankrijk werkte. Hoe zit dat precies?
“Toen ik in Nice woonde las ik dat er een verpakkingsvrije winkel 
geopend werd, ik was nieuwsgierig naar hoe zo’n verpakkingsvrije 
winkel eruit zou zien en ben er gaan winkelen. Je mag zakjes, potjes en 
plastic doosjes meenemen van thuis die je in de winkel kunt vullen met 
droge producten die in silo’s in de winkel opgeslagen liggen. Pasta, rijst 
en noten zijn vrij logische producten om los in een winkel te leggen, 
maar je kunt zelfs vloeistoffen zoals shampoo, wasmiddel maar ook 
olijfolie bij laten vullen.

Hoe ben jij thuis begonnen met het genereren van minder afval?
“Ik ben in de badkamer begonnen. Hier hebben we namelijk veel 
plastic flessen zoals shampoo, douchegel en badschuim, die je 
kunt vervangen door ouderwetse zeep en shampoo bars (zeep voor 
het haar). Dat klinkt en lijkt raar, maar als je het doet is het net 
zo makkelijk en je voelt je ook een stuk beter omdat je niet weer 
zo’n plastic fles leeg knijpt en vervangt. Denk ook eens aan een 
bamboetandenborstel en wasbare wattenschijfjes.” ›››
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NO WASTE 
is een belangrijk 

thema binnen 
CITAVERDE College. 

We spraken 
Marisol Becerra 

(Locatiedirecteur van 
CITAVERDE College 

Nederweert) 
over dit thema.

NO WASTE 
LIFESTYLE IS 
VOOR IEDEREEN 
TOEGANKELIJK

�Interview

“Je voelt je een stuk 
beter als je thuis je 
prullenbak minder 

vult met verpakkings-
materiaal.”
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Als je zelf aan de slag wil met No Waste,  
wat kan dan de eerste stap zijn?
“Maak eens een rondje op social media. Ik volg 
zelf bijvoorbeeld het Zero Waste Project op 
Instagram, een kanaal dat opgezet is door twee 
zusjes. Hierdoor ben ik me gaan verdiepen in Zero 
Waste, welke alternatieven er zijn en hoe je het 
aan zou kunnen pakken.

Volg de hashtag #zerowaste. Hier vind je echt 
veel voorbeelden, die uiteenlopen van heel basic 
tot vrij extreem. Zo zijn er gezinnen die een 
compostbak met wormen in hun keuken hebben 
staan en zijn er mensen die een glazen bokaal 
hebben met daarin het afval van één heel jaar. 
Op Instagram kom ik ook nieuwe ideeën tegen 
waarvan ik denk: ‘Oh ja! Zo kan ik een bestaand 
product vervangen door een milieuvriendelijker 
product.’. Laat ik er wel bij zeggen dat je eerst een 
bestaand product moet opmaken, anders schiet 
het uiteraard zijn doel voorbij.

Pik er vooral uit wat bij jou past. En voor sommige 
mensen wordt het, net als bij mij, op een gegeven 
moment een sport waar je steeds weer beter in 
wilt worden.”

Hoe koppel jij No Waste terug naar jouw huidige 
werk binnen CITAVERDE College?
“Ik ben lid van het ECO-team, dat ervoor zorgt dat 
de school nog groener en duurzamer wordt. Naast 
mij zijn er nog drie collega’s en 16 leerlingen lid. 

Dat is best een groot team voor een kleine school 
en we merken dat steeds meer leerlingen lid 
willen worden.

De veranderingen die dit team realiseert, vinden 
sommige leerlingen op school in het begin 
wat lastig, zoals de invoer van gescheiden 
afvalbakken. Maar we hebben er met heldere 
communicatie alles aan gedaan om voor de 
leerlingen helder te maken waar PMD voor staat 
en wat juist onder restafval valt. Daarnaast heb 
ik de blikjesautomaat en de snoepautomaat 
in de aula aan het begin van dit schooljaar 
laten weghalen in het kader van de Gezonde 
School. Daar is relatief weinig kritiek op geweest. 
Leerlingen tapten water in kartonnen bekertjes, 
deze hebben we sinds kort weg gehaald, 
waardoor we zien dat leerlingen hun eigen flesje 
of bidon meenemen en hergebruiken. Daarnaast 
bied ik gasten die ik op bezoek krijg nooit een 
plastic of kartonnen bekertje aan, maar ik zal ze 
altijd een mok of glas aanbieden om anderen ook 
zo min mogelijk afval te laten produceren.

Een ander voorbeeld is dat er op dit moment in 
de aula nog plastic planten staan die geleverd 
werden bij het meubilair, waarvan de leerlingen 
terecht zeggen dat deze vervangen moeten 
worden door echte planten. De leerlingen denken 
actief mee met het verduurzamen van de school.”

Strategisch beleidsplan 2020�2023

Lees het volledige interview met Marisol op citaverde.nl/marisol-vertelt

28



Kun je jezelf eerst even voorstellen?
“Mijn naam is Paul Wolters. Ik coördineer de vakgroep groen en 
ik ben vakdocent Groentheorie op het MBO in Roermond voor de 
opleidingen hovenier, natuur, water en recreatie en adviseur leef-
omgeving. Daarnaast ben ik coördinator BPV, waardoor ik contact 
heb met alle vakgroepen.”

Wat is jouw visie op het thema gezonde voeding en gezonde lifestyle?
“Ik wil beginnen met het toevoegen van voldoende beweging aan 
dit thema. Ik zie binnen de huidige samenleving veel mensen die 
problemen hebben met hun houding, zoals nek-, rug- en schouder-
klachten. Maar ik zie ook dat de huidige jeugd steeds minder fit is.”

Hoe zie je dat terug op school?
“Veel van deze studenten moeten in hun eerste jaar tijdens hun stage 
zwaar fysiek werk doen, maar krijgen na verloop van tijd allerlei 
problemen zoals een sterk schommelende suikerspiegel. Dit komt mede 
door de ongezonde voeding die ze mee nemen naar hun stage, zoals 
mueslirepen en voorgesneden peperkoek. Deze lijken misschien gezond 
maar zitten barstens vol met suikers. Ook nemen veel studenten 
daarnaast zelf ook de verkeerde dranken mee, zoals suikerhoudende 
dranken of (nog erger) energiedrankjes. Wat ik ook erg vind is dat veel 
leerlingen en studenten zich hier op school schamen om boterhammen 
mee te nemen naar school, wat al begint op het VMBO. Gelukkig wordt 
dit gedurende de stages iets beter, omdat ze zien dat collega’s wel zelf 
een boterham meenemen naar het werk.”

Wat adviseer jij deze studenten?
Allereerst adviseer ik iedere student die stage gaat lopen om voldoende 
gezonde voeding mee te nemen naar hun stage. Ook zullen veel 
studenten zich moeten aanleren om thuis eerst goed te ontbijten. 
Let daarnaast op wat voor drinken je drinkt. Denk bij koud weer  
vooral aan warme dranken. ››› 

GEZONDE VOEDING EN 
GEZONDE LIFESTYLE 

is een belangrijk thema binnen 
CITAVERDE College.

We spraken Paul Wolters 
(Vakdocent Groentheorie op 

CITAVERDE College Roermond) 
over dit thema.

“Ik zie dat 
de huidige 

jeugd steeds 
minder fit is.”

BEWUSTWORDING IS 
HET BELANGRIJKST VOOR 
EEN GEZONDE LIFESTYLE 

�Interview
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Als je geen koffie of thee lust, drink dan gewoon 
warm water. Koud op koud is simpelweg geen 
goede combinatie voor je lichaam. Neem 
bovendien de tijd om met aandacht te eten. 

Wat is jouw doel?
“Het is mijn missie al vroeg te beginnen met 
aandacht voor gezonde voeding en gezonde 
lifestyle, ook al op het VMBO. Daar wordt gelukkig 
al in diverse vakken aandacht aan besteed. Ook 
zou ik het graag nog meer terugzien in de school 
zelf, bijvoorbeeld in de kantine. Wat betreft het 
aanbod van fruit doen we het echt al goed en het 
aanbod is de afgelopen jaren al heel veel beter 
geworden, maar hier kunnen we zeker een nóg 
gezondere kantine van maken.

Er is ook op hele korte termijn veel te winnen, 
maar je moet er wel iedereen in meekrijgen. 
Zowel de docenten als de studenten en de 
stagebedrijven. Dat is een hele klus, maar ik  
zie het juist als een uitdaging.  

Wij als school zouden bijvoorbeeld op een 
ouderavond kunnen vermelden dat we het mee 
naar school nemen van bepaalde producten 
demotiveren. We kunnen de studenten niet 
verbieden om bepaalde producten mee te nemen, 
maar we kunnen wel aangeven dat we gezonde 
producten aanmoedigen. Als je dit bespreekbaar 
maakt, hebben we al een hele stap gezet.”

Hoe kun je deze thema’s nou beter aan de man 
brengen in het lesprogramma zelf?
Wat ik een mooi voorbeeld vind is dat één van de 
docenten Dienstverlening en Producten laatst iets 
gekookt heeft met de leerlingen, wat misschien 
niet het gezondste product was. Vervolgens heeft 
de docent ook een sportoefening gedaan met de 
leerlingen die evenveel calorieën verbrandt als 
dat ze zojuist hadden binnengekregen. Dit zorgt 
voor een bewustwording bij de leerlingen, en dat 
is hoe het voor mij hoort.

Bewustwording is een van de belangrijkste 
dingen. Je lichaam is een cadeautje wat je hebt 
gekregen, maar je moet daar wel heel bewust 
mee omgaan.”

Lees het volledige interview met Paul op citaverde.nl/paul-vertelt
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Kun je jezelf eerst even voorstellen?
“Mijn naam is Felicitas Lang en ik geef les in de richtingen Hovenier 
en Groenvoorziening bij CITAVERDE Bedrijfsopleidingen.”

Kun je kort uitleggen wat biodiversiteit inhoudt?
“Hoeveel tijd heb je? Wat een beetje het probleem is bij dit soort 
begrippen is dat er heel veel verschillende en uiteenlopende definities 
voor zijn. En dat maakt het ook lastig concreet op mensen over 
te brengen wat dit thema precies inhoudt. Als ik een definitie van 
biodiversiteit zou moeten geven, dan is dat de onderlinge relatie 
en afhankelijkheid van alle levende organismen in een bepaald 
leefgebied. Hoe diverser de samenstelling in een leefgebied is, als ik 
kijk naar planten en dieren, des te stabieler is ook zo’n leefgebied.”

Waarom is dat?
“Meer onderlinge afhankelijkheden in één leefgebied zorgen ervoor 
dat een leefgebied stabieler is. Een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld 
een voedselketen. Als er bijvoorbeeld minder planten zijn, zijn er 
minder insecten. Als er minder insecten zijn, zullen er ook kleine vogels 
verdwijnen die insecten als voedselbron hebben. Hierdoor verdwijnen 
de grotere roofvogels, enzovoort. Dit trekt zich door tot het ook ons 
bereikt.”

Dus wij als mensen hebben ook een hele belangrijke positie 
binnen het thema biodiversiteit?
“Jazeker. Ook als mens zijn we afhankelijk van deze biodiversiteit.
Wij staan niet buiten dat ecologische systeem maar maken daar
onderdeel van uit. Ik weet niet of mensen de film Avatar kennen.
Dit is een hele futuristische film, maar ze laten daarin wel heel goed
zien hoe afhankelijk we van elkaar zijn.  Het probleem is dat veel 
mensen door verschillende redenen het idee hebben dat wij 
bovenaan de voedselketen staan, of zelfs daarbuiten. En dat 
klopt gewoon niet. ›››

BIODIVERSITEIT
is een belangrijk 

thema binnen 
CITAVERDE College. 

We spraken 
Felicitas Lang

(Docent Hovenier 
bij CITAVERDE

Bedrijfsopleidingen) 
over dit thema.

“Een grote hoeveelheid 
verschillende 

planten en dieren in 
een leefgebied, maakt 

dat gebied stabieler 
en dat is noodzakelijk 

voor ons voedsel”.

DE MENS HEEFT 
ZELF INVLOED OP 
BIODIVERSITEIT 

�Interview
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Een voorbeeld daarvan is glyfosaat. Dat is 
de werkzame stof in het middel dat agrariërs, 
hoveniers en particulieren gebruiken om 
ongewenste kruiden te doden. En als je kijkt naar 
recente onderzoeken van ons voedsel, vindt je in 
bijna ieder voedingswaar restanten van glyfosaat 
terug. Dus heel kort door de bocht: als ik gif 
op mijn akker spuit, dan komen die uiteindelijk 
ook weer bij mij terecht. Dit geeft dus aan dat 
wij wel degelijk onderdeel uitmaken van de 
voedselketen.”

Kunnen wij mensen biodiversiteit op een bepaalde 
manier sturen? Of is dat een kwestie van de natuur 
die zijn vrij gang moet kunnen gaan?
“In principe sturen wij de biodiversiteit nu ook al, 
maar de verkeerde kant op. Wij zorgen ervoor 
dat deze namelijk steeds minder wordt. Als we 
dit positief gaan vertalen kunnen we ervoor 
zorgen dat de biodiversiteit niet verder daalt, 
of misschien zelfs weer gaat stijgen. De relatie 
tussen ons handelen en hoeveelheid biodiversiteit 
is zeker aanwezig.”

En hoe probeer je die positieve vertaling op  
dit moment te verwerken in je onderwijs?
Biodiversiteit komt steeds vaker terug in ons 
onderwijs. Denk aan de problematiek rondom 

klimaatveranderingen, met name binnen de 
bebouwde kom. Een goed voorbeeld van die laatste 
is het initiatief Limburg Waterklaar, waarbij er 
steeds meer op gestuurd wordt om hemelwater los 
te koppelen van de riolering en dat op een andere 
manier op te slaan in je tuin. En zo zijn er nog wel 
meer voorbeelden hoe biodiversiteit steeds meer 
benoemd wordt in onze huidige maatschappij. 
Bijvoorbeeld het verbod op glyfosaat waar ik het 
zojuist ook over had. Deze stof mag in de groene 
sector niet meer gebruikt worden om op verhardingen 
te spuiten. Als je daar in de klas op in gaat komen  
er aardig wat discussies los, want er zijn ook 
argumenten om deze gifstof wél te gebruiken.  
Het feit dat deze gifstof bijvoorbeeld ook weer in  
je voedsel terechtkomt, is iets wat wij in ons  
onderwijs ook moeten vertellen.

Een ander voorbeeld daarvan is het hele maat-
schappelijke thema rondom het afnemende welzijn 
van bijen. Wat mensen niet realiseren is dat dit ook 
invloed heeft op de mens, dus dat probeer ik ook 
duidelijk te maken in mijn lessen. Dit doe ik door 
studenten te vertellen over inheemse kruiden, die  
vaak als ongewenst gezien worden. Deze zijn namelijk 
van groot belang voor de leefwereld van bijen, die 
weer van groot belang zijn in de voedselproductie  
voor ons als mensen.”

Lees het volledige interview met Felicitas op 
citaverde.nl/felicitas-vertelt
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Kun je jezelf eerst even voorstellen?
“Mijn naam is Cyriel Lendfers. Ik werk nu 14 jaar als Groendocent op 
CITAVERDE College. In eerste instantie was dat gedeeltelijk op locatie 
Heerlen en na een paar jaar ben ik volledig voor Bedrijfsopleidingen 
gaan werken. Daarvoor heb ik gewerkt als boomverzorger in het  
grote en openbare groen, zoals voor de gemeente.”

Hoe zou jij de betekenis van het thema ‘Vergroening van 
het stedelijk gebied’ uitleggen?
“Een definitie van dit thema is eigenlijk niet nodig, omdat dit zichzelf 
eigenlijk al omschrijft. Ik vind het belangrijker om uit te leggen 
‘What’s in it for us?’. 

Ik zie drie voordelen om stedelijke gebieden groener te maken: 
1. Allereerst zorgt groen voor klimaatbeheersing in de stad. Iedereen 
heeft op de middelbare school geleerd dat planten zuurstof 
produceren. Dit proces kost energie dat de plant uit zijn omgeving 
haalt, waardoor het afkoelt. Dat is dus al een hele belangrijke.

Een leuke anekdote:  als hovenier moest ik ooit een klimop scheren 
die vol bleek te zitten met stof. Hierop reageerde klant met:  
“Zullen we die klimop niet gewoon weghalen? Kijk eens hoeveel 
stof daarin zit!” Dat is exact hetzelfde als de filter uit een stofzuiger 
halen omdat deze altijd hartstikke vol met stof zit, maar hij zit daar 
met een reden. Bomen en planten zijn juist de filters die ervoor 
zorgen dat je op andere plekken minder stof hebt.

2. Daarnaast zorgt groen voor fijnstoffiltering. Dat wil zeggen 
dat fijnstof, wat bijvoorbeeld geproduceerd wordt door auto’s en 
houtkachels, afgebroken wordt door planten en dat is goed voor  
de luchtkwaliteit. ›››

VERGROENING VAN HET 
STEDELIJK GEBIED

is een belangrijk 
thema binnen 

CITAVERDE College. 
We spraken 

Cyriel Lendfers
(Docent Groen bij CITAVERDE 

Bedrijfsopleidingen) 
over dit thema.

“De klimop in 
je tuin weghalen 

is hetzelfde als de filter 
uit je stofzuiger 

verwijderen.”
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3. Groen zorgt voor het gedeeltelijk opvangen 
van water, waardoor het riool wordt ontzien. 
Wateroverlast is namelijk steeds vaker een 
probleem in de stad. Het regenwater moet ergens 
heen en daar moeten we slimmer mee omgaan. 
Om een voorbeeld te geven: het laagste punt 
van de straat is de geasfalteerde weg. Door 
zwaartekracht gaat water naar het diepste punt: 
het riool. Als we dat straatprofiel nou eens zouden 
omgooien en zorgen dat het groen zich in het 
laagste punt bevindt, dan heb je relatief simpel  
al een groot probleem opgelost.”

In hoeverre gebeurt dit al? In hoeverre worden 
profielen van de straat bijvoorbeeld al 
omgedraaid?
“Dat gebeurt nu nog te weinig. Beroepen zoals 
wegenbouwers en stratenmakers worden op 
dit moment nog niet genoeg betrokken bij 
vergroening in het stedelijk gebied. Er moeten 
dus cross-overs gemaakt worden tussen 
vakrichtingen. Veel meer dan dat nu gebeurt. 

Als bijvoorbeeld de wortels van een boom de stoep 
omhoog drukken, dan wil de stratenmaker het liefst 
die wortel weghalen zodat de straat weer mooi vlak 
ligt. Het hele probleem kun je voorkomen door deze 
boom te planten op een plek waar hij voldoende 
ruimte heeft. Daarom moet je in samenspraak 
een plan maken hoe je de straat inricht, groen en 
bestrating gecombineerd.”

Niet alleen de stratenmakers en wegenbouwers 
moeten aan dit soort dingen denken. Dit kunnen  
we toch ook in onze eigen tuin toepassen?
“Dat klopt. Alleen is het al jaren zo dat de klant over 
het algemeen vaak om een onderhoudsvrije tuin 
vraagt, waarbij groen slechts bijzaak is. Hoveniers 
komen hierdoor in een lastig spanningsveld. Ga je 
mee met de klantbehoefte, dan heeft hij die klant 
binnen maar legt hij een minder klimaatvriendelijke 
tuin aan. Doe je het niet, dan pikt een ander hem in.”

Bewustwording bij de burger en klant is dus 
uitermate belangrijk?
“Daar moeten we inderdaad mee beginnen, want 
de burger is de klant. Als hij beseft wat het nut is 
van vergroening kunnen we stappen gaan maken”.

Lees het volledige interview met Cyriel op 
citaverde.nl/cyriel-vertelt
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Kun je jezelf eerst even voorstellen?
““Mijn naam is Peter Harrewijn. Ik ben vier dagen per week werkzaam 
voor CITAVERDE Roermond. Verder is tuinieren wel een hobby van mij. 
Ook wandel ik graag, met name in natuurgebieden om te kijken wat 
er allemaal te doen en te zien is. Uiteraard spiek ik in de vrije tijd ook 
regelmatig waar ik met de studenten van CITAVERDE ook naartoe 
kan gaan.”

Vergroening van het buitengebied is een van de thema’s die belangrijk 
zijn binnen CITAVERDE College. Wat is volgens jou de definitie van 
vergroening van het buitengebied?
“Een duurzame leefomgeving voor plant, dier en ook voor de mens, 
vooral gericht op een stukje biodiversiteit. We moeten dus proberen 
zoveel mogelijk kansen te scheppen voor allerlei planten en dieren 
waarin ook de mens een natuurlijke een rol speelt. Ik denk dat het 
een belangrijke taak is vanuit school om daar steeds meer aandacht 
aan te besteden. Hoe je het wendt of keert, échte natuur hebben 
we natuurlijk niet in Nederland, want er is altijd enige invloed van 
mensen.”

Wat moet er nog veranderen voor meer vergroening  
in het buitengebied?
“Ik denk dat Roermond eigenlijk een heel mooi voorbeeld is; die 
probeert de natuur van buiten de stad op de één of andere manier 
in de stad te krijgen. Je kunt hierbij denken aan de Meinweg en het 
Roerdal, wat grote natuurgebieden zijn die ook internationaal van 
belang zijn. Dit zie je bijvoorbeeld goed aan de randweg waar de 
diversiteit aan planten en dieren toeneemt op een natuurlijke  
manier, dus niet met maaimachines maar met schapen. ›››

VERGROENING VAN HET 
BUITENGEBIED

is een belangrijk 
thema binnen 

CITAVERDE College. 
We spraken 

Peter Harrewijn
(Docent Natuur, Water en 
Recreatie op CITAVERDE
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over dit thema.
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Beken en rivieren die door Roermond stromen, 
zoals de Roer en de Hambeek, zijn eigenlijk 
de groene aders door de stad heen, die weer 
de Maas koppelen aan het natuurgebied De 
Meinweg bijvoorbeeld. Mensen leven ervan en 
kunnen ervan genieten, maar ook dieren kunnen 
op die manier de stad in en de stad uit. Dit thema 
biedt op deze manier onwijs veel mogelijkheden.”

Hoe ga je zelf als docent met dit thema om?
“We werken in de lessen sowieso met thema’s, 
en vergroening is er een die bijna wekelijks 
terugkomt. Vanuit de school hebben we het 
natuurgebied de Breidberg in beheer. Dat 
doen nu we al zestien jaar en je ziet dat de 
diversiteit van planten en dieren alleen maar is 
toegenomen sinds we daar begonnen zijn. Ook 
tijdens de lessen hebben we goede contacten met 
organisaties als de gemeente Roermond,  
de Bosgroep en Free Nature voor het beheer  
van dat gebied. Onze studenten krijgen in hun 
beroep uiteindelijk direct of indirect te maken  
met dergelijke organisaties.

Wat betreft de Breidberg hadden we dit jaar de 
pech dat het een heel droog jaar was, maar toch 
zaten er nog redelijk wat bloemen in als je goed 
rondkeek. Ik gok erop dat het volgend jaar een 
grote bloemenzee is met bijvoorbeeld rogge, 
waar weer vogels van kunnen leven, en dan met 
name de akkervogels. Maar omdat we het steeds 
omploegen kunnen er ook zandhagedissen leven. 
De patrijs kan er mooi in leven en uiteraard allerlei 
insecten en bloeiende planten. Dus dat is eigenlijk 
waar we mee bezig zijn op de Breidberg”.

Als we het even vanuit het perspectief van de boeren 
bekijken, denken veel mensen volgens mij dat akkers 
ook al groen genoeg zijn omdat er planten  
en gewassen staan. Is dat ook zo?
“Boeren willen natuurlijk ook dat die diversiteit 
toeneemt, want hier hebben zij direct en indirect 
belang bij. Bij een gezonde bodem kunnen zij ook 
gezonde gewassen kweken. Hoe gezonder het gewas 
hoe minder vaak de boer hoeft te spuiten en dat 
scheelt simpelweg ook in de boer zijn portemonnee.
Daarom denk ik dat we aan de vooravond staan van 
grote veranderingen, met name in deze sector. Je ziet 
bijvoorbeeld dat de Universiteit van Wageningen nu 
experimenteert met een nieuwe indeling van akkers. 
In plaats van een maïsakker van veertig hectare delen 
zij diezelfde akker in met stroken. Zo verbouwt de boer 
bieten op een strook, graan op een tweede strook, 
en vervolgens een strook maïs. Er is gebleken dat dat 
veel efficiënter werkt, zowel voor de bodem als in de 
bestrijding van ongedierte.

Dan heb je natuurlijk ook nog het akkerranden 
verhaal, waarbij boeren de akkerranden inzaaien met 
een bepaald bloemenmengsel waar insecten weer van 
kunnen leven. Er wordt op dit moment ook onderzocht 
of we het mengsel niet kunnen samenstellen met 
bepaalde soorten die juist de insecten aantrekken. 
Want insecten leven van bladluizen die schadelijk 
zijn voor de bietenoogst. Hierdoor hoeft de boer 
uiteindelijk weer minder vaak te spuiten.

Al met al staan we dus echt aan het begin van heel 
veel grote veranderingen in allerlei sectoren die toch 
allemaal gericht zijn op biodiversiteit en onze groene 
leefomgeving, zowel in als buiten de stad.”

Lees het volledige interview met Peter op 
citaverde.nl/peter-vertelt
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