
Groene Hotspot Houten 

Dé community voor hoveniers, groenbedrijven en urban greeners 

 

De groene sector maakt het verschil 
Naar schatting zal de wereldbevolking in 2050 gestegen zijn tot zo’n 9 miljard mensen, waarvan het 
merendeel in stedelijk gebied zal leven. Dit biedt grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van 
duurzaamheid en leefbaarheid. De groene sector heeft hierin een belangrijke rol en biedt groene 
oplossingen voor de uitdagingen van morgen. Een goed functionerende arbeidsmarkt waarin talent wordt 
benut, is daarbij van cruciaal belang. Om dit te realiseren moeten onderwijs, bedrijfsleven, overheden en 
maatschappelijke organisaties gezamenlijk optrekken. Alleen op die manier kan er blijvend geïnvesteerd 
worden in talentontwikkeling in de groene sector.   
 
Een groene toekomst begint met groen onderwijs  
Vanuit de behoefte aan verbinding tussen reeds 
bestaande initiatieven om groen onderwijs te 
stimuleren is Groene Hotspot Houten ontstaan. 
De initiatiefnemers van deze pilot zijn: GroenPact, 
Wellantcollege mbo Houten, VHG, sectorkamer 
Voedsel, Groen en Gastvrijheid, AOC Raad en de 
MBO Raad.  
 
Kennis uitwisselen en participeren 
Dit wordt gerealiseerd door een online learning 
community te creëren waar iedereen een bijdrage kan leveren aan actuele thema’s en vraagstukken in de 
groene leefomgeving, zoals: biodiversiteit, waterbeheersing en groen in stedelijk gebied. Het draait hierbij 
om kennis uitwisselen én actief participeren binnen verschillende thema’s en projecten. Daarnaast is de 
hotspot bij uitstek de plek waar vraag en aanbod rondom werk, stage, opleidingen en cursussen bij elkaar 

worden gebracht. Naast een online ontmoetingsplek zal er ook een fysieke locatie worden ingericht in 
Houten. Een ‘thuishonk’ waar men elkaar kan ontmoeten en waar vergaderingen en lezingen gehouden 
kunnen worden.  

 
In het kort 
Groene Hotspot Houten is een online en fysieke community voor hoveniers, 
groenbedrijven en urban greeners; een plek waar initiatieven, projecten en 
vraagstukken rondom de groene leefomgeving samen komen. Daarnaast is de 
Groene Hotspot een ontmoetingsplek waar informatie en kennis gedeeld kan 
worden, door bijvoorbeeld: studenten van de groene opleidingen, alumni, 
groene leerbedrijven, innovatieve groenbedrijven, docenten, lectoren, 
inspiratoren, (semi) overheden, leveranciers, adviesbureaus, 
samenwerkingsverbanden, maatschappelijke organisaties, groene hbo’s, 
universiteiten en internationale groene organisaties. 

Een omgeving die inspireert, verbindt en mensen in beweging zet: 
dát is Groene Hotspot Houten! www.groenehotspothouten.nl  

http://www.groenehotspothouten.nl/

