
herenbos.nl

p
erson

eelsd
ien

st

HERENBOS

 
  VO

O
RJA

A
R 2017   

HERENBOS SIGNAAL
 NIEUWSBRIEF 22 

U
ITZEN

D
EN

    //    PA
Y

R
O

LL    //    A
D

V
IES    //    W

ER
V

IN
G

 EN
 SELEC

TIE    //    O
U

TPLA
C

EM
EN

T    //    SC
H

O
LIN

G
    //    R

E-IN
TEG

R
A

TIE

Herenbos Almere is een SROI-  
project gestart in samenwerking 
met de gemeente Almere.  
Een groep van 20 personen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt 
wordt begeleid naar een betaalde 
baan in het groen. 

Deze groep is 1 maart gestart met 
een introductietraining gegeven 
door Robert Mensink van Factor-
Groen. Tijdens deze training leren 

ze wat werken in het groen in-
houdt en wat er de komende tijd 
van ze wordt verwacht. Daarna 
gaan de deelnemers, onder begelei-
ding van een voorman, het groen-
onderhoud verzorgen in diverse 
wijken in Almere.  
Dit wordt gedaan onder leiding van 
BTL Realisatie, Boogaart Almere 
en Donkergroen. Deze bedrijven 
stellen onderhoudswerk in Almere 
beschikbaar zodat de groep in de 

praktijk aan de slag kan.
Tijdens de eerste stagemaand leert 
de groep de werkzaamheden ken-
nen en volgt de cursussen ‘VCA  
Basis’ en ‘Veilig werken langs de  
weg’. Vanaf april stromen de 
deelnemers door naar een be-
taalde baan bij één van deze 
opdrachtgevers. Als in het najaar de 
groenwerkzaamheden teruglopen, 
bekijken de gemeente Almere,  
deelnemende bedrijven en  

Herenbos of de deelnemers bij hun 
leerbedrijf kunnen blijven werken. 
Als dit niet mogelijk is, worden 
eventuele andere werkzaamheden 
of mogelijkheden bij de gemeente 
of Herenbos bekeken.
 
Kortom, een mooi project waarbij 
we hopen nieuwe instroom te ge-
nereren voor het groen en daarbij 
deze gemotiveerde groep aan een 
betaalde baan te helpen.

EEN NIEUWE KANS IN HET GROEN

UIT DE BIJSTAND, IN HET GROEN
Samen met de gemeente Den Haag heeft Herenbos personeelsdienst een project opgezet om kandidaten uit de bijstand langdurig te  

plaatsen in de groensector. Bijstandsgerechtigden die zich graag willen omscholen naar een functie in het groen of een nieuwe start willen 

maken in het groen, krijgen scholing en een half jaar contract aangeboden door Herenbos. Zij worden bij een groenbedrijf geplaatst waar  

zij met begeleiding van het bedrijf en Herenbos verschillende werkzaamheden gaan oppakken.

Op 20 februari zijn de kandidaten 
begonnen met de opleiding 
‘Assistent groenvoorziener’. 
Gedurende de periode februari tot 
april vindt een stage plaats bij het 
bedrijf waar zij geplaatst worden. 
Drie van de deelnemers van het 
project (Johan, Romeo en Derrick) 
zijn woensdag 8 maart begonnen 
met hun stage bij Engelsman 
Hoveniers in Wateringen. 

Engelsman Hoveniers is een meer dan 
80 jaar oud groenbedrijf met circa 50 
werknemers. Het bedrijf werkt voor 
ministeries, ambassades, vastgoed-
beheerders en particulieren en spant 
zich dagelijks in voor het duurzaam 
ontwikkelen en begeleiden van tui-
nen in alle aspecten.

De kop van een eerder interview 
met André Engelsman over de inzet 

van personeel in het vakblad ‘Tuin 
& Landschap’ was “We kijken niet 
wat mensen niet kunnen, maar wat 
ze wel kunnen”. Deze filosofie is nu 
actueler dan ooit en zeer van toepas-
sing om deel te nemen aan SROI-
projecten. 
Engelsman verwacht van de drie kan-
didaten die gestart zijn een positieve 
inzet en betrokkenheid bij het werk. 
De kandidaten zijn zeer welkom en 

ze nemen de heren graag op in het 
collegiale team. Uit het SROI-project 
van vorig seizoen heeft Engelsman in-
middels één kandidaat aangenomen. 

Ook de gemeente Westland stimu-
leert deelname aan het SROI-project 
door het als onderdeel van een  
bestek op te nemen.v.l.n.r.: 

Johan Scholtes, Romeo Smees en Derrick Semwell

Het wagenpark van Engelsman Hoveniers

Introductietraining door Robert Mensink van FactorGroenv.l.n.r.: Fernando Giraldo Orozco, Jean Amza, Anthony van Amstel en Ryon Peterson aan de slag

SROI is de afkorting voor Social Return On Investment. In de praktijk houdt dit in dat een deel van het werk van een door openbare aanbesteding  
verkregen project, uitgevoerd wordt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.*

Voor meer informatie over  
dit project en beschikbare  
kandidaten kan contact  
opgenomen worden met  
Herenbos Zoetermeer,  
telefoon 079 3162401.



Neem gerust contact op met  

één van onze vestigingen en 

vraag naar één van onze 

re-integratiespecialisten.

info@herenbosreintegratie.nl
www.herenbosreintegratie.nl

re-integratie

SAMENWERKING HERENBOS PERSONEELSDIENST, HUIS VAN HET WERK EN ONDERWIJSGROEP NOORDWEST-HOLLAND  
VHG BRANCHEOPLEIDING  
‘AANKOMEND HOVENIER’ GESTART

In de regio Noord-Holland 

wordt de VHG Brancheopleiding 

verzorgd door Onderwijsgroep 

Noordwest-Holland, voor meer 

info: 

www.onderwijsgroepnwh.nl/

cursus/aankomend-hovenier  

of bel Gerard Wanders,  

06 - 46197202.

Op 17 januari jl. is een aantal 
uitzendkrachten van Herenbos 
personeelsdienst gestart met de 
VHG Brancheopleiding  
‘Aankomend hovenier’.  
Jeroen Zijlmans van de VHG: 
“De VHG Brancheopleiding 
bestaat al heel lang en heeft 
zich altijd specifiek gericht op 
werkenden en zij-instromers in 
het vak. Er zijn een aantal ver-
schillen met de reguliere mbo-
opleiding:

• Er worden echt alleen vak gerich-
te vakken gegeven en die gaan  
redelijk diep. In het reguliere on-
derwijs is ook aandacht voor  
Nederlands, rekenen en andere 
algemene zaken. Binnen de bran-
cheopleiding niet. Juist door die 
sterke focus op het vak wordt de  
opleiding in de sector hoog ge-
waardeerd.

• Doordat er geen algemene vak-
ken in de brancheopleiding  

aangeboden worden, is de 
opleiding geen “officiële” mbo-
opleiding. Jongeren die nog 
leerplichtig zijn, kunnen deze 
opleiding niet volgen. De leerlin-
gen zijn daarom altijd wat ouder 
en hebben vrijwillig voor deze 
opleiding gekozen. De sfeer in de 
klas is daarom anders, leerlingen 
zijn meer gemotiveerd.

• De VHG Brancheopleiding wordt 
in de avonduren gegeven, dus  
uitermate geschikt voor wer-
kenden die toch 5 dagen willen 
werken (en verdienen). 

Er zijn op dit moment 6 opleidings-
instituten die de gehele lijn van 
aankomend hovenier, hovenier en 
vakbekwaam hovenier aanbieden. 
Deze zijn goed verspreid over het 
land zodat voor iedereen op rede-
lijke afstand een opleidingslocatie 
te vinden is. Het aantal scholen 
wordt bewust beperkt gehouden 
zodat per locatie klassen met vol-

doende leerlingen gevormd kunnen 
worden.
Het aantal leerlingen is in de afge-
lopen 3 jaar sterk gestegen. Voor-
naamste oorzaken: de veralgemeni-
sering van het reguliere onderwijs, 
de sterke vraag naar hoveniers op 
de arbeidsmarkt en de kwaliteit 
van de opleiding. Ook hebben we 
als VHG in de afgelopen jaren veel 
aandacht aan de opleiding gege-
ven. De gediplomeerde uitstroom 
van jongeren wordt minder en op 
deze manier kunnen we de sec-
tor toch voorzien van geschoold 
personeel. Er is een groot tekort 
aan goede hoveniers en dat wordt 
alleen maar erger.
Op dit moment telt de opleiding 
door heel Nederland heen 398 
leerlingen”.

Yvonne Haisma van Herenbos: 
“Ook wij hebben deze signalen uit 
de markt herkend. Een grote groep 
uitzendkrachten is via Herenbos al 
geruime tijd aan het werk bij vaste 
opdrachtgevers. Een aantal mensen 
werkt al jaren in het groen, maar 
heeft geen relevante opleiding. 
Wij hebben potentiële kandidaten 
benaderd met de vraag of zij de 
opleiding wilden volgen. Na een 
inventarisatie en een presentatie 
zijn 16 deelnemers (waaronder 1 
vrouw)  gestart met de opleiding. 
In overleg met Bedrijfsopleidingen 
Noordwest-Holland is de opleiding 
gestart in de winterperiode met 2 
middag/avonden per week. Vanaf 
half maart tot en met eind juni 
volgen de kandidaten op 1 avond 
in de week les. Het lesprogramma 
wordt dus in een kortere tijd gege-
ven, zodat de periode te overzien 
is. De eerste ervaring is dat de 

kandidaten zeer gemotiveerd zijn, 
maar dat de lesstof “pittig” is voor 
wat betreft de Latijnse plantenna-
men en de snelheid”.

Herenbos kan deze dienstverlening 
aanbieden door de samenwerking 
met Huis van het Werk.
Huis van het Werk heeft subsi-
die toegekend gekregen van het 
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid om intersectorale 
mobiliteit in Noord-Holland Noord 
te stimuleren. Een mooi voorbeeld 
van samenwerking tussen diverse 
partijen met als doel een positieve 
bijdrage te leveren aan de arbeids-
markt en de sector.

LAAT JE NIET BEPERKEN DOOR JE BEPERKINGEN
Het is half negen in de ochtend. 
Jij, midden veertiger, staat 
bij de voordeur. Jouw kinde-
ren gaan naar school en jouw 
vrouw gaat naar haar werk. Zij 
is als herintreder een nieuwe 
uitdaging aangegaan. Als de 
bus van een hoveniersbedrijf 
voorbij rijdt, had je maar wat 
graag meegegaan om in de 
frisse buitenlucht aan de slag te 
gaan. Helaas gaat dit niet meer, 
want je bent langdurig uitgeval-
len voor jouw werk. Je sluit de 
voordeur met het gevoel dat zij 
van nut zijn voor de maatschap-
pij en jij niet. Is dat wel zo?

Een fictief voorbeeld van een 
regelmatig voorkomende situatie. 
De bovengenoemde man denkt dat 
hij door zijn beperkingen niet meer 
kan deelnemen aan de maatschap-
pij en laat zich beperken door zijn 
beperkingen. Er is een andere weg: 

kijken naar wat deze persoon wel 
kan en onderzoeken wat de kansen 

op werk zijn met die mogelijk-
heden. Hierbij kan de werkgever 
en de omgeving van iemand een 
belangrijke rol spelen. 

Naarmate het uitval van een 
werknemer langer duurt, wordt 
de stap terug in het arbeidsproces 
vaak moeilijker. Er ontstaat een 

vicieuze cirkel en het begeleiden 
en re-integreren naar werk van een 
dergelijke werknemer wordt ineens 
een veel moeilijkere opgave. Bij re-
integratie is het de kunst om juist 
vanuit de mogelijkheden te denken 
en niet vanuit de beperkingen. Het 
vraagt een vorm van omdenken van 
werkgevers en werknemers. Door te 
richten op de mogelijkheden, ziet 
een werknemer weer perspectief.

Welke vaardigheden bezit de 
werknemer en hoe en waar kun-
nen die het beste worden ingezet? 

Door deze positieve benadering en 
het verbreden van de blik van de 
werknemer en werkgever dienen 
zich vaak toch kansen aan op pas-
send werk. 

Herenbos Re-integratie staat ook in 
dit soort situaties klaar om mensen 
weer terug in het arbeidsproces te 
helpen en biedt tailormade trajec-
ten aan waarbij zowel werknemer 
en werkgever geholpen worden bij 
het omdenken. 

OPLEIDING AANKOMEND HOVENIER

ER IS EEN ANDERE WEG: 
KIJKEN NAAR WAT DEZE 
PERSOON WEL KAN EN 
ONDERZOEKEN WAT DE 
KANSEN OP WERK ZIJN 
MET DIE MOGELIJKHEDEN.
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HERENBOSSERS IN BEELD

HERENBOS VINDT PASSEND WERK!

Sinds vorig jaar juni is Chris Smit 
voor Max Tak Boom- en Tuinverzor-
ging te Apeldoorn aan het werk via 
Herenbos Arnhem. Hij is vorig jaar 
begonnen met het bosmaaien aan de 
Hanzelijn tussen Lelystad en Zwolle. 
Nu wordt hij allround ingezet door 
Max Tak. Zo heeft hij vorig jaar ook 
8 weken stormschade gezaagd en 
bos uitgedund. Chris heeft het nog 
steeds erg naar zijn zin en de werk-
zaamheden spreken hem vooral aan 
omdat het werk lekker buiten is. Er 
hangt een leuke sfeer binnen het 
team en er is elke week een gezel-
lige afsluiting op de zaak. Chris heeft 
weer zin in het nieuwe seizoen! 

Lisanne de Graaf, een sponta-
ne en leergierige dame van 21 
jaar,  reageerde vorig jaar na het 
behalen van het diploma voor 
mbo-beroepsgericht stedelijk na-
tuur, groen en bosbeheer op een  
vacature van Herenbos. Na een 
duidelijke uitleg van de Herenbos- 
medewerker in Nieuw-Vennep 
over wat werken via het uitzend-
bureau inhoudt, kon Lisanne al 

In 2016 heeft Ramon Gomes zich 
ingeschreven bij Herenbos Alme-
re. In de winter is hij begonnen 
bij Frisia Bergum Terreininrich-
ters als grondman boomverzor-
ging. Met plezier werkt hij hier 
dagelijks met zijn collega’s uit het 

Na jarenlang in het zieken-
huis te hebben gewerkt als  
radiologisch laborant, besloot  
Jan van der Hoeven (42) het roer 
om te gooien en te kiezen voor 
een beroep in de buitenlucht. 
In april 2016 is Jan via Herenbos 
gestart bij Krinkels in Alkmaar. 
Hij volgt inmiddels de avondop-
leiding tot hovenier en werkt 
veel samen met Rob Jongkind, 
praktijkbegeleider bij Krinkels, 
op voornamelijk woningbouw-
projecten. “De keuze is perfect 
geweest” zegt Jan, “ik leer heel 
veel en ben blij met de kans die 
Herenbos en Krinkels me hebben 
gegeven”. Het brede van het ho-
veniersvak vindt Jan erg leuk en 
de basis heeft hij al aardig onder 
de knie. 

Chris Smit

Jorrin Biersteker is via een oud-
studiegenoot bij Herenbos terecht 
gekomen en vervolgens bemiddeld 
naar Vreeker Tuinen & Bestrating in 
Hem. Jorrin: “Vreeker is een divers 
bedrijf dat een mooie afwisseling 
biedt tussen onderhoud- en aanleg-
projecten. Ik kan hierdoor veel leren 
bij Vreeker. Het is een bedrijf met 
veel mogelijkheden”. In zijn functie 
richt hij zich vooral op projecten voor 
tuinonderhoud. 
De werkzaamheden die hij het 
liefst doet zijn o.a. technisch- en 3D 
tekenen. Daarnaast houdt Jorrin 
zich ook bezig met het maken 
van begrotingen en offertes, het 
onderhouden van klantcontact en 
het maken van planningen. Het 
doel van Jorrin is om over een jaar 
meer projecten te begeleiden bij de 
uitvoering.

Tesfay Tsegay is wat je noemt een 
echte aanpakker. Na twaalf jaar zijn 
eigen boerderij gerund te hebben 
in Eritrea (Afrika) besloot hij om de 
grote stap te wagen naar Nederland.  
Een nieuw land en een nieuwe taal - 
een uitdaging die hij met beide han-
den aangreep. Vastberaden als hij is, 
kan hij na een aantal cursussen ook al 
een aardig woordje Nederlands mee-
praten. 
Via Herenbos Schagen kreeg hij in 
de zomer van 2016 de kans om meer  
ervaring op te doen in het groen 
bij Zuidema Groenvoorzieningen in 
Slootdorp. Sindsdien is hij daar ook 
niet meer weggegaan. “Het werk is 
leuk en veelzijdig. Ik leer elke dag nog 
bij en werk in een leuk team” aldus 
Tesfay.

Jorrin Biersteker Tesfay Tsegay 

Lisanne de Graaf

snel bij een opdrachtgever star-
ten. Dit jaar werkt Lisanne via 
Herenbos bij Hoek Hoveniers te 
Voorhout. Zij is heel enthousiast 
over de mooie projecten waar 
zij al mee heeft mogen werken. 
Door haar met diverse teams mee 
te laten werken, krijgt ze de ge-
legenheid om de organisatie zo 
goed mogelijk te leren kennen. 
Lisanne vindt het heerlijk om bui-
ten te werken. Ze geniet enorm 
van de natuur en de dingen die 
ze er tegen kan komen, zoals de 
zeldzame rode bekerzwam waar 
ze tijdens het bosmaaien op stuit-
te. Daarnaast vindt zij niets leu-
kers dan een mooi eindresultaat 
terug te zien na een dag werken, 
of om tevreden klanten te spre-
ken die blij zijn met een mooi 
aangelegde en onderhouden 
tuin. Lisanne heeft het heel erg 
naar haar zin bij Hoek Hoveniers 
en hoopt hier nog veel te kunnen 
leren. 

hoge Noorden. Zijn werkzaam-
heden zijn heel divers: onder an-
dere versnipperen, takken slepen 
en het assisteren van de ETW’er. 
Ramon vertelt: ‘‘Ik vind het werk 
leuk omdat het lekker actief bui-
tenwerk is. Op de lange termijn 
wil ik graag een opleiding tot 
boomverzorger volgen zodat ik 
verder kan in het groenvak’’. Ook 
is hij zeer tevreden over Heren-
bos: ‘‘Het leukste is dat ze zo nu 
en dan even langskomen op het 
werk. Ze weten waar je mee be-
zig bent en kunnen meepraten 
over het vak’’. We wensen Ramon 
veel succes in het vervolgen van 
zijn groencarrière!

De 48-jarige Esther Janssen, is in 
2016 door Herenbos Nieuw Vennep 
benaderd voor de functie van bor-
stelwagenchauffeuse bij Heemskerk 
Straatreiniging te Noordwijkerhout. 
Zij is hier ook dit jaar nog steeds 
werkzaam. Esther is inmiddels een 
vast gezicht in de borstelwagen in 

Esther Janssen 

Noord- en Zuid-Holland. Het werk in 
de buitenlucht vindt zij heerlijk. Over 
het algemeen werkt zij alleen, wat 
zij als heel prettig ervaart. Momen-
teel is Esther de enige vrouwelijke 
medewerkster in de buitendienst bij 
Heemskerk Straatreiniging en soms 
krijgt ze dan ook verbaasde blikken. 
Ze krijg echter vaak een duim om-
hoog of men laat haar stoppen om 
even te praten. Men vindt het vaak 
heel stoer dat zij ‘als vrouw’ in een 
borstelwagen rijdt. Het werk bevalt  
Esther meer dan goed en doordat 
zij op diverse locaties werkt, is het 
heel afwisselend. De contacten met  
Herenbos Nieuw-Vennep ervaart  
Esther als zeer positief. Zij zijn be-
trokken en Esther vindt het prettig 
dat de Herenbos medewerkers re-
gelmatig even bellen om te informe-
ren hoe het gaat. 

HERENBOS EN SOCIAL MEDIA 

Social media hebben een prominente  
plaats ingenomen in onze maatschappij.  
Ook Herenbos is te vinden op Facebook  
en LinkedIn.  
Wilt u op de hoogte blijven van ons  
vacatureaanbod, actuele zaken en 
interessante nieuwsberichten?  
 
Like onze pagina op  
www.facebook.nl/herenbos of volg ons op www.linkedin.com.

Like us on
facebook

Ramon Gomes

Jan van der Hoeven

LAAT JE NIET BEPERKEN DOOR JE BEPERKINGEN



VERANTWOORDING EN REACTIES

De nieuwsbrief HERENBOS SIGNAAL wordt 

verspreid onder alle uitzend- en detakrachten 

en opdrachtgevers van Herenbos. 

De nieuwsbrief wordt met de uiterste 

zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er 

ondanks dat toch onvolkomenheden opgeno-

men zijn, dan worden wij hier graag op 

geattendeerd. Aan de nieuwsbrief kunnen  

geen rechten ontleend worden.

Eventuele opmerkingen en/of suggesties kunt 

u richten aan info@herenbos.nl onder 

vermelding van nieuwsbrief.

U kunt ook contact opnemen met 

PeterJan de Lange (vgm-coördinator), 

Herenbos personeelsdienst Schagen, 

telefoon 0224 290190.
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ROAD MAINTENANCE SUPPORT B.V.

WATER & GROEN
DE CURSISTEN ERVAARDEN 
DEZE CURSUS ALS LEERZAAM 
EN ALS EYE-OPENER NAAR 
DE TOEKOMST VAN ONS WA-
TERRIJKE LAND. ZIJ KUNNEN 
DE BEVINDINGEN MEENEMEN 
NAAR HUN EIGEN WERK EN 
MOGELIJK VERWERKEN IN DE 
PRAKTIJK.  

www.trigroeiingroen.nl

vormgeving: dienontwerp    drukkerij: Proja 

HERENBOS personeelsdienst
Hoep 2d
1741 MC SCHAGEN
Postbus 223 
1740 AE SCHAGEN
T 0224 290190
E schagen@herenbos.nl
I www.herenbos.nl 

HERENBOS personeelsdienst
Randstad 22 - 127
1316 BW ALMERE
T 036 5232214
E almere@herenbos.nl
I www.herenbos.nl

HERENBOS personeelsdienst
Luzernestraat 19G
2153 GM NIEUW-VENNEP
T 0252 622240
E nieuwvennep@herenbos.nl
I www.herenbos.nl

HERENBOS personeelsdienst
Facility Point Arnhem
Meander 251
6825 MC ARNHEM
T 026 3764596
E arnhem@herenbos.nl
I www.herenbos.nl

HERENBOS personeelsdienst
Blauw-roodlaan 150A 
2718 SK ZOETERMEER
T 079 3162401
E zoetermeer@herenbos.nl
I www.herenbos.nl

 
HERENBOS personeelsdienst
Gorslaan 10 
1441 RG PURMEREND
T 0299 413484
E  purmerend@herenbos.nl
I www.herenbos.nl

Wordt water de nieuwe olie? En 
hoe gaan we duurzaam om met 
deze waardevolle grondstof ten 
aanzien van veiligheid, energie 
en de levensbehoefte?

Het klimaat verandert en dat zorgt 
voor veel vraagstukken op het 
gebied van water. Denk aan water-
overlast, schoon drinkwater of het 
voorkomen van overstromingen. 

Onze waterrijke regio heeft daar 
dagelijks mee te maken. In het 
bedrijfsleven is dit terug te zien in 
een stijgende vraag naar mbo- en 
hbo-studenten die, naast kennis 
van water, ook kennis hebben van 
duurzaamheid, ict en infratechniek 
bijvoorbeeld. Dit vraagt om gerichte 
opleidingen van hoge kwaliteit.
Doordat de complexiteit van water-
vraagstukken sterk is toegenomen 
en kennis intensiever is geworden, 
staan de groen- en waterbedrijven, 

het onderwijs en de overheid voor 
nieuwe en deels overlappende uit-
dagingen. 

In dit kader is er een samenwerking 
ontstaan tussen betrokken partijen 
op het gebied van water en groen. 
In Zuid-Holland doet TRI Noordwest 
Nederland mee aan het Regionaal 
Investeringsfonds (R.I.F.) samen met 
o.a. het Wellant College en  

Binder Groenprojecten. In dit 
4-jarige project worden crossovers 
gemaakt in het onderwijs tussen 
water, groen en beheer. Eén van de 
doelen is het onderdeel water te 
integreren in het reguliere groen-
onderwijs zodat we ook de nieuwe 
generatie kunnen enthousiasmeren 
en inspireren.

Docent Wytze van der Zweep van 
het Wellant College Gorinchem 
heeft tijdens de wintercursussen, 

van TRI Noordwest Nederland, 
een uitleg gegeven aan de TRI-
leerlingen over deze trend en 
met behulp van voorbeelden een 
beeld gegeven van deze uitdagin-
gen.
Aansluitend is een alternatieve 
methode gepresenteerd door 
Tieme Haddeman, eigenaar van 
Urban Green uit Rotterdam. Deze 
methode betreft het gebruik maken 
van bijvoorbeeld drijvende tuinen, 
waarbij de beplanting voor meer-
dere doeleinden gebruikt wordt. Je 
kunt dan denken aan de waterzui-
verende werking van de beplanting, 
vermeerdering van de fauna in het 
water (meer verstopplekken), maar 
natuurlijk ook het natuurlijke beeld 
op het water. Tussen de asfaltcul-
tuur en hoogbouw is dan ook meer 
groen te vinden.

Road Maintenance Support B.V. 
(RMS), gevestigd in Amsterdam, 
is ontstaan uit een samenwer-
king tussen Eijkelboom BV te 
Apeldoorn en TBI Beheer B.V. te 
Rotterdam. Vanaf de oprichting 
per 1 januari 2015 is de  
dagelijkse leiding in handen  
van Erik Nieuwerf. 

Erik: “RMS voert gepland en 
ongepland onderhoud uit voor 
wegbeheerders. Dit is ontstaan met 
het contract voor de Coentunnel 
Company. RMS schouwt dagelijks 
het gebied in een straal van 20 
kilometer rondom de Coentunnel, 
maait bermen, veegt de goten en 
leegt kolken. Ook worden verkeers-
maatregelen geplaatst en geleide-
rail gerepareerd. Bij calamiteiten 
zorgen wij voor een veilig wegvak 
door snel afzettingen te plaat-
sen en herstellen wij het gebied. 
Hiervoor zijn wij 24/7 bereikbaar. 
We tonen middels het invullen van 
het Prestatie Meetsysteem aan dat 
we voldoen aan de contracteisen. 
Veiligheid staat ver bovenaan bij 

alles wat we doen. Hiervoor confor-
meren we ons aan het veiligheids-
systeem van de Coentunnel. Zelf 
bezitten we onder andere VCA** 
en de BRL9101.” 

RMS kan het beste omschreven wor-
den als klein en flexibel. Het bedrijf 
is in staat om snel te schakelen en 

gepland en ongepland onderhoud 
te combineren. Momenteel heeft 
RMS 8 medewerkers. De sfeer is 
goed en collegiaal; medewerkers 
zijn professioneel en flexibel. “Onze 
missie is het helpen van opdrachtge-
vers met het beheer van hun gebied 
door zowel het geplande als onge-
pland onderhoud op ons te nemen. 
Dit varieert van het maaien van de 
bermen tot het invullen van een 
calamiteitendienst” aldus Erik. 

Over de samenwerking met Heren-
bos is Erik tevreden. “Ik ken He-
renbos al langer vanuit mijn tijd als 
bedrijfsleider bij Eijkelboom.  
De samenwerking verloopt prima. 
Er is een goede communicatie en 
er wordt goed meegedacht en 
geholpen bij vraagstukken omtrent 
personeel. Bij RMS werken momen-
teel 2 van de totaal 8 mensen via 
een samenwerking met Herenbos, 
namelijk een uitvoerder en een me-
dewerker calamiteiten en verkeers-
maatregelen. Dat zegt genoeg”. 


