
In Noord-Holland bijten ze de spits af met 

de Groen is nu-dagen op 1, 9 en 21 maart. 

Zuid-Holland volgt op 3, 9 en 16 april. 

Wil jij je ook aansluiten bij dit nieuwe initiatief? 

Dat kan, neem vrijblijvend contact met ons op 

voor de mogelijkheden voor een volgende editie.

Meteen aan de slag!

Almere
Randstad 22 - 127, 1316 BW
(036) 52 32 214 
almere@herenbos.nl

Arnhem
Facility Point Arnhem
Meander 251, 6825 MC
(026) 37 64 596 
arnhem@herenbos.nl

Nieuw-Vennep
Luzernestraat 19G, 2153 GM
(0252) 62 22 40
nieuwvennep@herenbos.nl

Purmerend
Gorslaan 10, 1441 RG
(0299) 41 34 84 
purmerend@herenbos.nl

Schagen
Hoep 2d, 1741 MC
(0224) 29 01 90
schagen@herenbos.nl

Zoetermeer
Blauw-roodlaan 150, 2718 SK
(079) 31 62 401 
zoetermeer@herenbos.nl AAN HET 
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Kijk voor meer info over veilig werken: 
www.agroarbo.nl of 
www.arbocatalogus-bouweninfra.nl
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IS GROEN JOUW TOEKOMST?
VOOR HET EERST SINDS JAREN HOUDEN WE DIT JAAR GEEN HERENBOS INLOOPDAGEN. DAARVOOR IN DE PLAATS MOEST NATUURLIJK WEL IETS NIEUWS KOMEN. 

WE WILLEN ERVOOR ZORGEN DAT WE MEER MENSEN GAAN AANSPREKEN MET DE BELANGRIJKE BOODSCHAP: ‘KOM WERKEN IN HET GROEN!’ 

ZO ONTSTOND GROEN IS NU. IN DE WANDELGANGEN BETER BEKEND ALS DE GROENTOUR. EEN NIEUW INITIATIEF WAARMEE WE MENSEN ENTHOUSIAST 

WILLEN MAKEN VOOR DIT MOOIE VAKGEBIED. 

BEWUST VEILIG WERKEN
HERENBOS BIEDT WERK IN VERSCHILLENDE SECTOREN. KENMERKEND VOOR DE FUNCTIES WAARIN ONZE UITZENDKRACHTEN AAN HET WERK ZIJN, IS DAT HET IN 

DE MEESTE GEVALLEN GAAT OM FYSIEK BUITENWERK. WERK WAARIN JE TE MAKEN KRIJGT MET RISICO’S.  

In september 2018 hebben het Clusius College en 

Herenbos hun krachten gebundeld om in Noord-

Holland het groen te promoten. Samen wilden 

we hiermee iedereen geïnteresseerd krijgen in het 

groenvak voor werk óf een opleiding. 

Het groen wordt vaak nog in één adem genoemd 

met scho� elen, maar natuurlijk is dit niet alleen 

waar het groen om draait. De groenbranche is erg 

veelzijdig, denk hierbij naast onderhoud en aanleg 

ook aan het werken met machines, timmeren, 

Herenbos is een VCU gecertifi ceerde organisatie. 
VCU staat voor Veiligheids Checklist Uitzendorga-
nisaties. Met deze certifi cering willen wij invulling 
geven aan de veiligheid en gezondheid in het werk 
van onze uitzendkrachten.

Herenbos onderhoudt maandelijks contact met 
uitzendkrachten. Wij informeren naar het gebruik 
van persoonlijke beschermingsmid-
delen en naar eventuele ongevallen of 
onveilige situaties in het werk. Periodiek 
wordt gekeken of bepaalde ongevallen 
vaker voorkomen en of daarop inge-
speeld kan worden met specifi eke in-
formatie en voorlichting om ongevallen 
preventief te kunnen voorkomen. Deze 
informatie wordt verspreid via de He-
renbos InZicht, de Herenbos-website of 
-facebook. Bij aanvang van de uitzen-
ding ontvangt iedere uitzendkracht de 

ontwerpen, tekenen, kantoorwerkzaamheden, in 

bomen klimmen en nog veel meer.

Om een breed draagvlak te creëren en de 

bezoekers ook een goed beeld te kunnen geven 

van deze diversiteit, is een aantal bedrijven 

benaderd of zij hieraan wilde meewerken en hun 

terrein beschikbaar wilde stellen. In Noord-Holland 

hebben wij dan ook mooie bedrijven als Krinkels, 

Donkergroen en Hoek Hoveniers weten te strikken 

voor dit project. Naast deze bedrijven sluiten ook 

brochure ‘Aan het werk via Herenbos’ hierin wordt 
informatie gegeven over veilig en gezond werken. 
Daarnaast ontvangt de uitzendkracht  specifi eke 
informatie van het bedrijf waarvoor gewerkt gaat 
worden.

Uitzendkrachten van Herenbos zijn in bijna alle 
gevallen in bezit van een vca-certifi caat of worden 

in de gelegenheid gesteld dit op kosten 
van Herenbos te behalen. Ongeval-
len komen, mede daardoor, gelukkig 
niet vaak voor. Maar waar gewerkt 
wordt gaat er ook wel eens iets mis. 
Ongevallen die door uitzendkrachten 
gemeld worden, worden door He-
renbos geanalyseerd, geregistreerd 
en besproken met de opdrachtgever 
én de uitzendkracht. Aan de hand van 
deze gegevens wordt gekeken of het 
aantal ongevallen kan worden terugge-

het Werkgevers Servicepunt en TRI groei in groen 

zich aan bij het project.

De kernboodschap van het project is: Leren in 

combinatie met werken, gegarandeerd aan de 

slag en echte groeikansen voor verschillende 

doelgroepen. Vanwege het enthousiasme is er 

in Zuid-Holland nu ook een variant opgestart in 

samenwerking met het Wellantcollege. Ditmaal 

in samenwerking met Weverling Groenproviders, 

Binder Groenprojecten, Gemeente Zwijndrecht, 

Van der Tol bv, Hoek, M. van der Spek en 

Donkergroen. En natuurlijk sluiten hier ook het 

Werkgevers Servicepunt, het UWV en TRI groei in 

groen aan. 

‘GROEN IS NU’

NIEUWSBRIEF 24  

drongen door middel van informatie, instructie of 
scholing. Wat opvalt bij geregistreerde ongevallen 
is dat de meeste ongevallen niet gebeuren door 
onkunde of onvoldoende vaardigheden, maar door 
onbewust onveilig handelen. Iedereen die risicovol 
werk doet, herkent zo’n situatie waarin je dit of dat 
nog even snel doet. Een situatie waarvan je ach-
teraf zegt: ‘Ja, dit had ik natuurlijk zo niet moeten 
doen. Ik weet ook dat dit zo niet moet’. De meeste 
ongevallen gebeuren door dat iets nog “even snel 
gedaan wordt”. 

Bewust veilig werken voorkomt ongevallen. Beter 
iets later klaar dan iets eerder een ongeval! 
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GEWOON NIET ZEUREN EN DOORGAAN
SOMS IS EEN TWEEDE SPOORTRAJECT NET EVEN IETS SPECIALER DAN GEMIDDELD. EN DAT IS ZEKER HET GEVAL BIJ WOUTER, 

EEN HOVENIER UIT EDAM. 

WE WILLEN BIJ BINDER GRAAG DOEN 
WAAR WE GOED IN ZIJN  

AL SINDS 2006 MAG HERENBOS BINDER GROENPROJECTEN TOT ÉÉN VAN ZIJN VASTE KLANTEN REKENEN. DOOR DE JAREN HEEN IS ER VEEL EN 

INTENSIEF SAMENGEWERKT OM DE JUISTE MENSEN AAN HET WERK TE KRIJGEN BIJ DIT INNOVATIEVE EN NOG STEEDS GROEIENDE BEDRIJF. 

HOOG TIJD DUS OM ERIK VERMEULEN EENS WAT VRAGEN TE STELLEN.

Wouter is na een ongeval een behoorlijk 

revalidatietraject in gegaan en zoals zijn 

werkgever zei: ‘Wouter moest van ver komen.’ 

De relatie tussen werkgever en werknemer 

was voor het ongeval al goed. Ook tijdens 

zijn herstel was Wouter zeer open in de 

gesprekken met zijn werkgever en hield hem 

van alles op de hoogte. Dat gaf zijn werkgever 

zoveel vertrouwen dat er ruimte gecreëerd 

werd om Wouter in zijn eigen tempo te laten 

re-integreren in zijn eigen werk. Ook als dat 

betekende dat het langer dan twee jaar ging 

duren en hij zijn werk met aanpassingen uit zou 

moeten voeren. 

De manier waarop Wouter zijn re-integratie 

vorm gaf, leverde hem respect en vertrouwen 

op, zowel bij zijn werkgever als bij zijn re-

integratiespecialist. Wouter nam rust wanneer 

dat nodig was om de werkdag door te komen. 

Hij kon deze rustmomenten alleen pakken 

wanneer zijn collega’s even lekker aan het 

bijpraten en ko¢edrinken waren. Thuis moest 

hij ook rust nemen om de volgende dag weer 

naar zijn werk te kunnen. Privé heeft hij veel 

moeten laten om mee te kunnen komen op zijn 

werk, dit viel hem niet mee.

Inmiddels gaat het goed met Wouter, hij is blij 

dat hij zijn eigen vak kan blijven uitoefenen. We 

vroegen hem nog of hij een passende quote 

had ter afsluiting. Die had hij zeker: ‘Gewoon 

niet zeuren en doorgaan.’

Hoe en wanneer is Binder ontstaan?

‘In 1935 is Binder Groenprojecten opgericht 

door Theo Binder. Theo kwam tijdens de eerste 

wereldoorlog als weeskind naar Nederland. In 

1970 nam zijn zoon Thedie Binder het bedrijf 

over. Thedie heeft er voor gezorgd dat steeds 

grotere projecten bij Binder terecht kwamen. 

In die periode was een grote groei te zien in 

bijvoorbeeld het onderhouden van terreinen 

voor de petrochemische industrie. Jaren later, 

in 1997, was het de eer aan Thod Binder om 

het bedrijf, dat opgericht is door zijn opa, over 

te nemen.  Op dit moment is Thod nog steeds 

directeur van Binder. Het is dus een echt familie-

bedrijf.’

Wat is jouw eigen functie binnen het bedrijf, 

Erik?

‘Sinds 1998 ben ik werkzaam bij Binder. Ik ben 

daar begonnen als hovenier. Gelukkig heb ik bij 

Binder veel mooie kansen gehad en heb ik mij 

kunnen ontwikkelen tot projectleider. Dit doe ik 

met veel plezier, samen met Patrick van Rossum.’

Wat zijn de meest bijzondere projecten die 

jullie hebben mogen uitvoeren? 

‘Het mooie aan werken bij Binder is dat het niet 

één speciaal project heeft, maar continue bezig 

is met mooie projecten. Maar als ik dan toch 

een richting zou moeten kiezen, zou ik zeggen 

dat wij erg sterk zijn in de daktuinen. Binder gaat 

met de tijd mee, en hierdoor blijven we ook 

innoveren om mooie projecten te kunnen doen.’

Kan je meer toelichten over de daktuinen?

‘Binder is al 25 jaar bezig met het aanleggen en 

onderhouden van daktuinen. Inmiddels kun je 

wel zeggen dat we hier specialist in zijn.

Wanneer je een klus aanneemt voor de 

daktuinen zijn er verschillende factoren waar 

je rekening mee moet houden. Zoals het soort 

ondergrond, hoe krijg je de materialen boven, 

hoe groot is het oppervlak en nog veel andere 

factoren. Het is dus elke keer weer een mooie 

uitdaging voor ons.’

Wat zijn de toekomstplannen voor Binder?

‘We willen bij Binder graag doen waar we goed in 

zijn. Vanuit ons kantoor in Poortugaal willen we 

blijven werken aan het ontwikkelen van onszelf 

als bedrijf en met de tijd meegaan. Zo hopen 

we ons te kunnen blijven onderscheiden van de 

rest.’

En hoe bevalt de samenwerking met onze 

collega’s in Zoetermeer?

‘Dat bevalt goed. We doen al een behoorlijk 

lange tijd zaken met Herenbos en dat is ook altijd 

goed verlopen. Het contact met iedereen op 

kantoor verloopt fijn en duidelijk. En natuurlijk is 

het fijn als de juiste uitzendkrachten daardoor bij 

ons terecht komen.’

INTER
VIEW >>

Erik Vermeulen

‘WOUTER MOEST VAN VER KOMEN.‘

>>

HERENBOS
RE-INTEGRATIE

Wouter
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Jan Kroes werkt al sinds december 2015 via 

Herenbos bij BTL Realisatie B.V. in Utrecht. 

Na een lange periode voor PostNL te hebben 

gewerkt, kwam hij bij Herenbos terecht en 

wilde graag aan de slag in het groen. Zodoende 

kwam hij bij BTL Realisatie B.V. in Utrecht terecht 

en heeft zich daar in korte tijd ontwikkelt van 

medewerker groenvoorziening naar voorman. 

Kortom, een topper dus!

Inmiddels stuurt Jan een mooie en vooral 

gezellige groep aan en probeert hij ze zo goed 

mogelijk het werk uit te leggen. De sfeer die Jan 

in de groep weet te brengen maakt dat ze alles 

erg snel oppakken en iedere dag met veel plezier 

op het werk verschijnen.

Naast het werk vind Jan het fi jn om bezig te zijn 

met zijn kleinkinderen, het maken van muziek en 

ook Ajax moedigt hij graag aan. 

Sinds 2016 hebben we bij Herenbos het 

genoegen om Jan Ram aan het werk te hebben.

Destijds kwam hij bij ons terecht via zijn broer. 

Jan doet qua werkzaamheden tegenwoordig wat 

anders dan vroeger, voorheen was hij namelijk 

grondwerker/stratenmaker bij onder andere 

Schiphol.

Nu werkt hij bij Heemskerk straatreiniging in 

Noordwijkerhout waar hij veelzijdig wordt 

ingezet waar hij nodig is. Bijvoorbeeld als 

monteur van de vuilnisbakken of bij het keuren 

van de bakken. Voor Jan is dus geen dag 

hetzelfde. Zelf is Jan ook erg blij met zijn huidige 

werkplek ‘Het is een erg fi jn en sociaal bedrijf 

waar iedereen nog wat voor elkaar over heeft.’ 

Dat horen we bij Herenbos natuurlijk graag. 

Maarten Pronk kwam in september 2017 bij 

ons binnen, op zoek naar een leuke baan. 

Drie dagen later startte hij bij Mankracht Infra 

Support in Heerhugowaard en werkt daar tot de 

dag van vandaag nog steeds. Na een aantal jaar 

via Herenbos te hebben gewerkt, mochten we 

hem per 1 februari 2019 van harte feliciteren, hij is 

namelijk o¢  cieel in dienst getreden bij Mankracht!

Bij Mankracht houdt Maarten zich voornamelijk 

bezig met sloopwerkzaamheden, sinds kort is hij 

gepromoveerd naar voorman. Hij heeft nu meer 

verantwoordelijk- en bevoegdheid. Een hele 

uitdaging in het begin, maar uiteindelijk is het 

toch meegevallen en is het nu een routine klus 

geworden. 

Het leukste aan zijn werk vindt hij de 

veelzijdigheid. Geen project of werkweek is 

hetzelfde. Ook is de sfeer altijd heel goed, het 

voelde al snel alsof hij echt een deel van het 

team van Mankracht was.

Zoals de meeste weten is Herenbos al jaren 

uitvoerder van de stichting TRI groei in groen in 

de regio Noordwest. In navolging van Herenbos 

heeft TRI groei in groen zich in 2018 ook mogen 

vernieuwen. Na maanden hard werken is er in juli 

een gloednieuwe website gelanceerd. 

Een website die beter aansluit bij de toekomstige 

leerlingen waar we naar op zoek zijn. Een 

duidelijk en modern geheel waaruit blijkt wat 

we voor mensen kunnen betekenen. We zijn 

Jan Ram

Jan Kroes Maarten Pronk

‘HET IS EEN ERG FIJN EN SOCIAAL 
BEDRIJF WAAR IEDEREEN NOG WAT 

VOOR ELKAAR OVER HEEFT.‘

‘KORTOM EEN TOPPER DUS!‘

‘HET LEUKSTE AAN ZIJN WERK VINDT 
HIJ DE VEELZIJDIGHEID!‘

OOK EEN NIEUW JASJE VOOR TRI GROEI IN GROEN

dan ook erg trots  om dit met iedereen te 

delen. De verschillende TRI-regio’s hebben hier 

gezamenlijk hard aan gewerkt en recent is er ook 

een nieuwe brochure uitgebracht. Dit om ons 

nieuwe beeldmerk nog beter uit te dragen.

Nieuwsgierig geworden? 

Kijk op www.trigroeiingroen.nl 

voor onze nieuwe huisstijl!

>>

HERENBOSSERS
IN BEELD
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In e-UUR kunnen onze klanten en 

uitzendkrachten de gewerkte uren invullen en 

hebben de uitzendkrachten inzage in en controle 

over hun eigen reserveringen. Zo kunnen ze zelf 

eenvoudig invullen wanneer ze bijvoorbeeld 

vakantie willen opnemen. Ook loonstroken en 

overeenkomsten staan tegenwoordig in e-UUR.

In de aankomende tijd zullen er ook steeds 

meer documenten terug te vinden zijn in het 

portaal, bijvoorbeeld behaalde certifi caten en 

ID-bewijzen. Klanten en uitzendkrachten kunnen 

zelf ook documenten toevoegen aan hun 

persoonlijke portaal. Zo is alles overzichtelijk en 

op één plek terug te vinden.

EIND 2018 HEEFT  HERENBOS  EEN VOLGENDE STAP GEMAAKT IN DE DIGITALISERING. UITZENDKRACHTEN EN KLANTEN KUNNEN SINDS KORT GEBRUIK MAKEN VAN 

HET E-UUR PORTAAL. EEN HANDIG PROGRAMMA OM ALLE UREN OP  EEN OVERZICHTELIJKE MANIER TE KUNNEN VERWERKEN, 

GEWOON VIA DE PC OF VIA DE APP.

DE TOEKOMST IN MET E-UUR

Postadres  Postbus 223, 1740 AE  Schagen

Volg ons via  

Almere

Randstad 22 - 127, 1316 BW

(036) 52 32 214 

almere@herenbos.nl

Arnhem

Facility Point Arnhem

Meander 251, 6825 MC

(026) 37 64 596 

arnhem@herenbos.nl

Nieuw-Vennep

Luzernestraat 19G, 2153 GM

(0252) 62 22 40

nieuwvennep@herenbos.nl

Purmerend

Gorslaan 10, 1441 RG

(0299) 41 34 84 

purmerend@herenbos.nl

Schagen

Hoep 2d, 1741 MC

(0224) 29 01 90

schagen@herenbos.nl

Zoetermeer

Blauw-roodlaan 150, 2718 SK

(079) 31 62 401 

zoetermeer@herenbos.nl

Verantwoording en reacties

De nieuwsbrief Herenbos Inzicht 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 in opgenomen zijn, worden 

wij hier graag op geattendeerd. Aan de nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

Eventuele opmerkingen en/of suggesties kunt u richten aan info@herenbos.nl onder 

vermelding van nieuwsbrief. 

info@herenbos.nlherenbos.nl reintegratie@herenbos.nl vormgeving: dienontwerp    drukkerij: Proja 

Met het invoeren van e-UUR maken we het 

makkelijker voor alle betrokken partijen om 

hun online werkzaken in te zien. Iedereen, ook 

Herenbos zelf, moest even wennen aan de 

nieuwe werkwijze. Inmiddels gebruikt iedereen 

het portaal. 

Samen met Akyla, de maker van het programma, 

zijn we regelmatig aan het kijken waar we 

kunnen verbeteren om het zo voor iedereen nog 

makkelijker te maken. We zijn blij met weer een 

mooie stap in onze digitalisering. We zijn klaar 

voor de toekomst.

Mijn naam is Arrold, 

ik ben 23 jaar en kom 

uit Den Haag. Ik werk 

sinds de zomer van 

2018 als intercedent bij 

Herenbos Zoetermeer 

en dat doe ik met veel 

plezier.

Mijn naam is Janneke 

en heb een ruime 

ervaring in de 

uitzendbranche.

Vanaf december 2018 

ben ik werkzaam op de 

vestiging Purmerend.

Hoi! Ik ben Sabine en 

ik versterk sinds januari 

2019 met veel plezier 

het team in Almere.

Mijn naam is Rochelle. 

Ik ben 25 jaar en sinds 

augustus 2018 werk 

ik met veel plezier 

bij Herenbos in 

Zoetermeer!

Rick is weer terug van 

weggeweest! We zijn 

erg blij dat we hem 

weer hebben mogen 

verwelkomen binnen 

het Herenbos team.

Ditmaal op de vestiging 

in Nieuw-Vennep.

Hi! Ik ben Sakina, 25 

jaar en sinds januari 

mag ik de fulltimer 

uithangen op het 

kantoor in Nieuw-

Vennep. Hiervoor 

was ik werkzaam op 

een fraudeafdeling. 

Grote verandering, 

maar zeker blij met de 

nieuwe uitdaging! 

>>

NIEUWE
COLLEGA’S

HEB JIJ EEN LEUK IDEE VOOR EEN VOLGENDE EDITIE? LAAT HET ONS WETEN!  mail: communicatie@herenbos.nl




