
STICHTING TRI 
GROEI IN GROEN 

Herenbos is ook uitvoerder van Stichting TRI groei in 
groen in de regio Noordwest. TRI groei in groen zet 
zich in voor het werven en helpen van iedereen die 
graag een opleiding wil volgen tot hovenier. 

TRI groei in groen is ontstaan uit een samenwerkingsverband 

van verschillende hoveniersbedrijven om de krapte in het groene 

vakgebied te verhelpen. Zo helpen wij scholen met het vullen van 

de klassen, bedrijven met het vinden van  geschikte leerlingen en 

helpen we leerlingen aan een groene toekomst. Meer weten?  

www.trigroeiingroen.nl.

SOCIAL RETURN ON 
INVESTMENTS 
(SROI)

Herenbos helpt je graag bij de invulling van jouw 
SROI-verplichting, als je een opdracht van de overheid 
uitvoert. Samen met bedrijven en gemeenten voeren 
wij verschillende van deze projecten uit. 

Herenbos zorgt ervoor dat de juiste kandidaten geselecteerd 

worden voor jouw bedrijf. De kandidaten worden door een verkorte 

opleiding in het groen klaargestoomd voor werken in de sector. 

Zo helpen we niet alleen de bedrijven maar ook de toekomstige 

medewerkers.

Voor al je arbeidsmarktvraagstukken: Herenbos

DE BRANCHES 
VAN HERENBOS 

Groen
Herenbos is al meer dan 15 jaar gespecialiseerd in de groensector. 

Wij kennen de juiste kandidaten voor werk in het openbaar groen als 

ook voor het fijnere vakwerk voor hoveniersbedrijven. Voor zowel 

onderhoud als aanleg weten wij de goede mensen te vinden.

Bouw
In de bouw is altijd wat te doen: of het nou in een fabriek de 

voorbewerking van bouwproducten is of buiten in de natuur een 

muur metselen. Onze mensen helpen bij renovatie, nieuwbouw en 

onderhoud binnen de bouwsector. 

Infra/GWW
In de infra en grond-, weg- en waterbouw plaatsen wij ook vaak 

mensen. Zo helpen we bedrijven onder anderen aan grondwerkers, 

machinisten en vrachtwagenchauffeurs. 

Techniek
De techniek is een sector met veel diversiteit. Niet alleen vinden wij 

geschikte timmermannen maar ook voor monteurs en elektriciens 

ben je bij ons aan het juiste adres. 

Overig 
We zijn ook actief in veel andere sectoren, denk aan koeriers-

diensten, magazijnwerkzaamheden, transport, productiewerk en 

administratieve banen. Kortom, bij Herenbos zit je altijd goed.

VOOR AL JE  
ARBEIDS MARKT
VRAAG STUKKEN: 
HERENBOS

herenbos.nl

Herenbos Almere
Randstad 22-127, 1316 BW  ALMERE

036 5232214

almere@herenbos.nl

Herenbos Arnhem
Facility Point Arnhem, 

Meander 251, 6825 MC  ARNHEM

026 3764596

arnhem@herenbos.nl

Herenbos Nieuw-Vennep
Luzernestraat 19G 2153 GM  NIEUW-VENNEP

0252 622240

nieuwvennep@herenbos.nl

Herenbos Purmerend
Gorslaan 10, 1441 RG  PURMEREND

0299 413484

purmerend@herenbos.nl

Herenbos Schagen
Postbus 223, 1740 AE  SCHAGEN

Hoep 2d, 1741 MC SCHAGEN

0224 290190

schagen@herenbos.nl

info@herenbos.nl (administratie)

Herenbos Zoetermeer
Blauw-roodlaan 150, 2718 SK  ZOETERMEER

079 3162401

zoetermeer@herenbos.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 08.30-17.00 uur.

Onze vestiging in Arnhem is uitsluitend te bezoeken nadat je een 

telefonische afspraak hebt gemaakt 

WAAROM IS HERENBOS
STERK IN DE REGIO?

Herenbos bemiddelt vanuit de vestigingen Almere, 
Arnhem, Nieuw-Vennep, Purmerend, Schagen en 
Zoetermeer tussen werkgevers en werkzoekenden in 
verschillende branches. 

Herenbos is in deze regio’s actief vanwege de vraag die hier naar 

onze dienstverlening is ontstaan. Daardoor zijn we groot in wat we 

doen: we leveren maatwerk voor onze opdrachtgevers en voor 

uitzendkrachten/werkzoekenden. 

In iedere regio hebben we specialisten die graag voor jou aan de 

slag gaan. Bel ons of maak een afspraak. Met Herenbos haal je een 

betrouwbare partner in huis. 



OOK ALS JE 
ADVIES NODIG HEBT

Herenbos faciliteert opdrachtgevers bij vragen 
op allerlei gebieden. Denk aan functionerings- en 
beoordelingsgesprekken, arbeidsovereenkomsten, 
beloningsvraagstukken, bedrijfsreglementen en 
(tijdelijke) herplaatsing.

Wij denken graag mee en houden van inventieve en praktische 

oplossingen, bijvoorbeeld voor HR-vraagstukken en social return on 

investment. Neem contact op met Herenbos of maak vrijblijvend 

een afspraak. Met de mensen van Herenbos los je het op.

Onze visie
Een baan geeft de zekerheid van inkomen. Daarom vinden wij 

bij Herenbos dat iedereen recht heeft op een leuke baan.

Onze aanpak
Bij Herenbos kun je rekenen op:

•  een even simpele als doeltreffende aanpak

•  transparantie en duidelijkheid voor alle betrokkenen

•  een betrouwbaar proces en persoonlijke benadering.

Waarvoor kun je bij ons terecht?
•   Uitzenden

•  Re-integratie

•  Werving & selectie

•  Opleidingen

•  Advies

DE IDEALE FLEXWERKER 
REGEL JE VIA HERENBOS

Zijn er in je bedrijf piekperiodes, ziektes of achter-
standen die weggewerkt moeten worden? Het inlenen 
van uitzendkrachten is dan een mooie oplossing. 
Ook voor andere flexwerk-constructies kun je bij 
ons terecht.

Herenbos kan op korte termijn goede medewerkers leveren. Wij 

nemen je de werving en selectie van de flexwerkers uit handen en 

bepalen met jou wat de beste constructie is voor het verlonen van 

deze medewerkers. 

•  Een uitzendovereenkomst is zowel voor werkgever als 

werknemer flexibeler dan een tijdelijk of vast contract; de 

werkrelatie is op korte termijn te beëindigen. 

•  Detacheren biedt zowel de werknemer als werkgever meer 

zekerheden dan uitzenden. 

•  Pay-rolling biedt jou de volledige verantwoordelijkheid over je 

werknemers, maar neemt je administratieve bijzaken uit handen 

doordat Herenbos dat voor je doet.

Wat is voor jou de beste constructie? We adviseren je zo transparant 

en duidelijk mogelijk. 

De voordelen van tijdelijke medewerkers
•  Herenbos verzorgt de werving en selectie, snel en goed

•  de werknemer staat niet op jouw loonlijst

•  Herenbos draagt zorg voor de financiële en administratieve 

afhandeling.

OOK BIJ LANGDURIGE 
VERZUIMSITUATIES
BEL JE HERENBOS

Als werkgever wil je duidelijkheid over wat je nog van 
jouw medewerker kunt verwachten. En natuurlijk de 
zekerheid dat je voldoet aan alle verplichtingen op 
het gebied van sociale zekerheid, waaronder de Wet 
verbetering poortwachter. 

Voor werknemers die arbeidsbemiddeling nodig hebben, geeft 

Herenbos praktische invulling aan re-integratieactiviteiten: re-integratie 

tweede en derde spoor, outplacement en loopbaan begeleiding. 

Herenbos heeft jarenlange ervaring in de arbeidsbemiddeling 

en daardoor uitstekende kennis van de regionale arbeidsmarkt. 

Hierdoor heeft jouw werknemer een betere kans op het vinden 

van passende arbeid met een duurzaam karakter.

De aanpak van Herenbos:
•  periodieke coachingsgesprekken, met een persoonlijke 

benadering

•  gerichte interventies, in overleg met de opdrachtgever

•  transparantie en duidelijkheid naar alle betrokkenen.

PASSEND ONDERWIJS
VOOR JOUW FLEXWERKERS

Soms hebben mensen net wat extra bagage nodig om 
met jou als werkgever de perfecte match te vormen. 
Ook daarin voorziet Herenbos, met opleidingen en 
cursussen speciaal voor deze sectoren. 

Via Herenbos hebben je flexwerkers de mogelijkheid om 

verschillende certificaten te behalen, zoals VCA, veilig werken langs 

het spoor of veilig werken langs de weg. VCA is bij veel van onze 

opdrachtgevers een vereiste en Herenbos organiseert daarom 

regelmatig cursussen.

Wij houden van een persoonlijke benadering en vinden het 

belangrijk dat iedereen zich binnen een organisatie kan ontwikkelen. 

Ben je geïnteresseerd in onze opleidingsmogelijkheden of heb je 

zelf medewerkers die graag een cursus of opleiding willen volgen? 

Wij kijken met jou naar mogelijkheden om je hierbij te helpen.

VOOR ONS DE UITDAGING, 
VOOR JOU DE OPLOSSING

Ben je op zoek naar een medewerker die je direct in 
dienst wilt nemen? Herenbos staat met werving & 
selectie voor je klaar. Onze uitgebreide en actuele 
kennis van de arbeidsmarkt stelt ons in staat snel 
en adequaat in te spelen op de wensen van onze 
opdrachtgevers. 

Herenbos zet de vacature uit en zorgt voor een voorselectie. Je 

bespaart dus veel tijd door de werving, voorselectie, uitnodigingen, 

gesprekken en dergelijke uit te besteden aan Herenbos. De vacature 

zetten we online voor je uit en we zoeken daarnaast gericht naar 

geschikte mensen.

De voordelen van werving & selectie:
•  de expertise van een professional op de arbeidsmarkt

•  alle zorg uit handen: flinke tijds- en kostenbesparing 

•  no cure, no pay.

EEN PERFECTE
MATCH

Uitzenden, werving en selectie, re-integratie 
en opleiden: dat is Herenbos. Wij streven altijd 
naar de perfecte match tussen uitzendkracht en 
opdrachtgever, een passende baan voor iedereen en 
goed geschoolde medewerkers. 

Ben je op zoek naar (tijdelijke) medewerkers of heb je andere 

vragen over arbeidsmarktvraagstukken? Met Herenbos haal je een 

betrouwbare partner in huis. 

Wij zijn specialist in de groen- en hoveniersbranche, de grond-, 

weg- en waterbouw, maar de arbeidsmarkt is ons echte werkterrein. 

Daarin hebben wij veel ervaring en kennis opgebouwd die we graag 

voor jou ten nutte maken. Wij zijn bijvoorbeeld als geen ander op 

de hoogte van actuele wet- en regelgeving, maar ook van wat 

nodig is voor het aantrekken van de juiste medewerkers. Ook bij 

langdurige verzuimsituaties bel je Herenbos, zodat we voor jou en je 

medewerker de beste oplossing vinden. Of dat nou re-integratie op 

de eigen werkplek is, of outplacement. 

Actief in de regio’s waar onze expertise echte meerwaarde heeft, 

bieden wij jou maatwerkoplossingen voor de situatie in jouw 

organisatie. Voor al je vragen over uitzenden, re-integratie, opleiden 

en werving & selectie: stel ze ons en wij gaan voor je aan de slag. 

Uitzenden

Re-integratie

Opleiden

Werving en selectie


