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Een paar maanden geleden kregen we een e-mail van het ISSN Centrum Nederland. ‘Heden 

heeft het ISSN Centrum Nederland een door u seriële uitgegeven publicatie geregistreerd en 

van een ISSN voorzien’. WOW dacht ik. Ons Kies Kleur in Groen Magazine heeft nu écht een 

eigen geregistreerd nummer. Nu is het echt!

Ik hou heel erg van echt. Voor Turkse delicatessen rij ik graag even om langs de Turkse 

winkel. Ik kampeer liever vrij in de natuur dan dat ik me moet vermaken in een all inclusive 

resort. Liever het boek dan de film. Beter een goed gesprek dan prietpraat en schone schijn. 

En liever de Bijlmer dan het Gooi! (maar daarover verderop in dit nummer meer). 

Voor Kies Kleur in Groen worden nog wel eens de wenkbrauwen gefronst. Zijn de intenties 

van de scholen wel echt en gemeend? Willen we echt meer kleur in groen? Voor het antwoord 

op deze vraag, kijken we in dit Magazine naar het bedrijfsleven. Daar doet het beroepsonder-

wijs het tenslotte voor: we leiden mensen op voor de groene sector. In dit nummer dan ook 

veel verhalen over die praktijk. Van een succesverhaal (we grepen net mis bij de uitverkie-

zing voor Etnische Zakenvrouw van het Jaar), een analyse van diversiteit op de arbeidsmarkt,  

tot aan enthousiaste rolmodellen, werkzaam in de groene wereld.  

En wat blijkt? Men is eigenlijk helemaal niet zo met het vraagstuk bezig. De sector wil 

gewoon goede mensen op de goede plek en het maakt niet uit of ze een kleurtje hebben, 

van stad of platteland komen, anders denken, enzovoort. En eenmaal aan de slag, is het 

de normaalste zaak van de wereld en is zowel werknemer als werkgever bijna verbaasd 

dat anderen het bijzonder vinden. Oké, het aandeel kleur in de groene sector is nog niet 

erg groot. Maar als het er is, is het wel echt én heel normaal. En dan niet omdat het sociaal 

wenselijk is, maar omdat iedereen welkom en nodig is.

De roep om gekwalificeerd personeel uit alle lagen van de bevolking is concreet en echt, 

meer dan ooit. Diversiteit op de arbeidsmarkt is geen keuze 

meer, maar een gegeven (Sociaal Economische Raad). Daar 

kan en wil het groene onderwijs niet omheen. Gelukkig dan 

maar, dat we er ook een heel echt blad over maken!
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