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De dynamiek van 0nze reqi0 vraagt 0m een flexibele 0nder\,vijscrganisatie die v00rult kijkt. Lentiz werkt nadrukke lijk Samen me1

0ndËrne mers en 0rganisaties aan e en fuïure pr*of 0ndeÍnemifiqrkLirnaat.

0ud*mnderwijsmÍn§ster Manja van tsijstervcldt
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Gepokt en gemazetd is zij in de regio. Geboren in Rotterdam en bijna negen iaar

burgemeester geweest van Schipluiden, in het hart van lYidden-Detfland. Na het land te

hebben gediend ats staaïssecretaris respectievelijk minister van 0nderwijs is zij terug in

het groen. Dat is goed nieuws voor ondernemend Midden-Detfland. Een van de favoriete

schoolvakken van de ondernemersdochter was economie, dat haar vooral boeide omdat de

link naar de praktijk zo duidetijk te leggen was.
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l"let is geen toevat dat de openinE van de

Midden-SeLfland Dag zol4 plaatsvindt bij Lentiz

in l{aastand. Snderwijs en kenmísontwíkkelimg

zijn onlosnraketíjk verb*nden rnet de regio" Warrn

p[eitbezorger í{arja van Eijsterve[dt, oud-rninister

van 0nderwijs en sinds een jaar voorzitter van de

Midden-Belfland Venemigíng, is er op haar p{ek.

"llier Ervaar.§e de kracht van het groene onderwijs

in frlederland",
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:'.,...:..:,,, .: .::. t; ,,,, 1 :;;,,;;, .1:,.;.,;: 1...,, .. - : :_ . ..: Van die Staggkrachtgn. Dat kan a[ beginnen op

Als minister had zij veeI te maken met het mbo en Behatve onderwijs en ondernemerschap is er nog een de middetbare schoot. ln Midden-Detfland heb ik

dat is in haar huidige functie nauwetijks anders. derde belangrijke speler in het gebied: de overheid. maatschappeiijke stagiaires in actie gezien bij het

"Het mooie van het groene mbo in Necierland is Van Bijsterveldt: "De overheid moet maatschappelijk witgen knotten. Een mooie en uiterst nuttige manier

de sterke verbondenheid met de groene sector", initiatief in het gebled stimuleren en partijen bij om stadsjongeren het groen 'binnen te trekken'."

vlndt Van Bijstervetdt. "Veetzeggend is dat het niet elkaar brengen. Zodra partijen bij etkaar komen en

isondergebrachtbijhetministerievan0ndervlijsmensenge,tnspireerdraken,ontStaatcreatiViteit

maar bij Economische Zaken, waar ook landbouur en gr0eit het ondernemerschap. Een gebied ats Midden-Detfland moet niet atleen van de Midden-

onder vatt. Er is een sterke band tussen de werkers llidden-Delfland moet het niet hebben van 'hard' Delflanders zijn, maar vooraI een'open tuin'voor

in de groene sector en de mensen op de scholen, economisch ondernemerschap, aI moeten de boeren stedelingen", vindt Van Bijsterveldt: "Een gebied

d.ocenten, [eidinggevenden en leerlingen. Dat is de uiteraard hun boterham verdienen. Het gaat ook over dat zo onder druk staat, tussen grote stedelijke

kracht van ons groene onderwijs, van het vmbo rot mensen die een stapje extra wi[[en zetten omdat ze agglomeraties in, kun je niet in je eentje overeind

en met de universiteit." dit mooie gebied gewoon de moeite waardvinden. houden. Stedelingen en stedetijke besluren

Daarin is een roI weggelegd voor de overheid, moeten eigenlijk zeggen: 'Afbtijvenl Dit is onze

voor het onderwijs met alle knowhow en voor stadstuin, daar zi.jn we trots op, die mag niet worden

"De bereidheid van Lentiz om startlocarle r: ondernemers die er dagelijks mee bezig zijn. Ats je aangetast'. Daarom nodigen we bij de opening van

zijn voor de lYidden-Detfland Dag geefr re die krachten kunt bundelen, dan is r+t+r meer dan 3." de Midden Delfland Dag ook de wethouders en

verbondenheid aan van de organ seri= r--'=- burgemeesters uit de omgeving uit.0p zo'n dag

gebied", vertett Van Bijsterve dr. Da: i :-: ::'-l , :,: .':. : witten we iedereen even wakker schudden: als we

opleidingen zoals 0utdoor Acti,.,lrle::. t: ,: : I -: Van Bijsterveldt ziet in de regio veeI bedri.jven die niet met etkaar dat rentmeesterschap invutten dan

voor recreatiefondernemerschap. Re:':r: . - -=: op zoek zijn naarjonge mensen om hun team te is het een weg hier en een bedrijfsterreintje daar,

groen is voor nu en de toekomsr ÉÈr !: 1- l--. : ,rersterken: "Via stages bij deze bedrijven kunnen en is er straks niks meer van over. Wij wilten eraan

uitdaging. 0ndernemers in l'lidcier'-D= ':-: srudenten de theorie in praktijk brengen. Zoiets bijdragen dat het gebied zijn prachtige waarde

krijgeneengroeienddeelvanhur irir ,-,.=- -.. kangemakkelijkeratsjealsschool traditioneel behoudt,inalteopzichten." :

recreatieve activiteiten in het Landeii .. ::: ::. l: , eibonden bent met de regio. l{ijn beetd ls dat

vraag is hierbij steeds: hoe k-r 1e - j -:. :- '.. ."ti/ mbo-loraïies in Naalowij<. l'laasland en

manielenonderhoudtLe^trz'ie'o'.:..;eoiedWaaImeezezicnwi||er.verbinoen.Dat

beterzijnafgestemdopWathierLeeii.''.:e.iingen.0rganisatieszoa[sNatuurmonUmenten,

iratuureducarie en Duurzaamheicll maken sebruik =::;-a,a;:a;1,;:;;,.,, :. .___"-,.' _l_l .,a"..a::a:t::,.t'.,1'.:,': . ---. :
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