
HERENBOS INZICHT

BOOMVERZORGER, GROENVOORZIENER EN HOVENIER 
AL JAREN KANSBEROEP!

TWEE KEER PER JAAR PUBLICEERT HET UWV EEN LIJST MET KANSBEROEPEN. AL JAREN STAAN BOOMVERZORGER, 

GROENVOORZIENER EN HOVENIER IN DEZE LIJST. DIT BIEDT ENORM VEEL BAANKANSEN. 

OOK TIJDENS HET DIEPTEPUNT VAN DE CORONACRISIS WAS ER IN DEZE SECTOR GENOEG KANS OP EEN BAAN.

Veel banen binnen de groene sector

Binnen de groene sector is er een 

personeelstekort. Dit terwijl werken in 

het groen steeds belangrijker wordt. Zo 

is er meer aandacht voor biodiversiteit, 

vergroening van stedelijke gebieden en 

het milieu. Daarnaast kijken gemeenten 

steeds meer naar duurzaamheid bij 

het gunnen van de aanbestedingen. 

Veel van onze kandidaten kiezen voor 

een kansberoep in de groene sector. 

Voorbeelden hiervan zijn Albert en 

Vincent. Beide zijn overgenomen door 

de opdrachtgever. 

Waarom werken in het groen?

Vind je het leuk om bij een team te 

horen? Hou je van aanpakken en van 

buitenwerken? Dan ben je helemaal op 

je plek in de groene sector. De dagen 

en werkzaamheden zijn afwisselend 

en je hebt echt eer van je werk. Ook 

zijn er veel doorgroeimogelijkheden. 

Als je drie seizoenen in het groen 

hebt gewerkt bestaat de mogelijkheid 

dat je als voorman op route wordt 

gezet. Training on the job noemen 

we dat. Daarnaast bieden we ook 

diverse opleidingsmogelijkheden. Deze 

mogelijkheden vind je o.a. in het artikel 

‘Duurzame toekomst dankzij Herenbos’. 

Natuurlijk bieden wij ook cursussen aan 

zoals VCA of veilig werken aan de weg.

Toekomst Albert en Vincent

Albert en Vincent kozen voor een 

kansberoep in het groen. Albert vindt 

vooral de afwisseling belangrijk en dat 

is er veel bij het werken in het groen. 

Veel groenvoorzieners zeggen dat geen 

dag hetzelfde is. Voor Vincent is de 

winterperiode het leukst. Lekker slepen 

met bomen. Hij kan hier zijn energie in 

kwijt. Yvonne van Herenbos nam afscheid 

van de heren en gaf ze namens Herenbos 

nog een kleine attentie. Herenbos wenst 

hen veel succes en een groene toekomst!
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HET SUCCES VAN EEN TWEEDE SPOOR-TRAJECT
TIJDENS EEN TWEEDE SPOOR-TRAJECT WORD JE ALS WERKNEMER PROFESSIONEEL BEGELEID BIJ HET VINDEN VAN WERK BUITEN 

DE ORGANISATIE. HET DOEL VAN EEN TWEEDE SPOOR-TRAJECT IS WERKHERVATTING IN PASSEND (BETAALD) WERK BUITEN DE EIGEN 

WERKGEVER. DIT WORDT OOK WEL EXTERNE WERKHERVATTING GENOEMD.
 

HERENBOS AL 20 JAAR PARTNER OP DE ARBEIDSMARKT  

UITZENDEN, WERVING EN SELECTIE, OPLEIDEN EN RE-INTEGRATIE ANNO NU BIEDT HERENBOS HET COMPLETE PAKKET OM  

BEDRIJVEN EN WERKZOEKENDEN TE ONDERSTEUNEN OP DE ARBEIDSMARKT. WAT MAAKT HERENBOS ANDERS?  

WIJ DENKEN IN MOGELIJKHEDEN EN KIEZEN VOOR DE PERSOONLIJKE AANPAK. ONS DOEL: PASSENDE ARBEID VOOR IEDEREEN. 

Waarom Herenbos re-integratie?

Wij geloven dat een baan ieder mens de 

zekerheid van inkomen geeft! Herenbos 

richt zich dan ook op een structurele 

werkhervatting in passend, betaald werk 

dat aansluit bij de mogelijkheden van de 

werknemer. De aanpak van Herenbos 

re-integratie is simpel en doeltreffend, 

duidelijkheid en transparantie zorgen 

ervoor dat het voor werknemer helder 

is wat van hem/haar verwacht wordt 

en wat er verwacht mag worden van 

de re-integratiespecialist. Met een 

persoonlijke benadering helpen wij ook 

uw werknemer aan die leuke, passende 

baan!

Hoe ziet ons tweede spoor-traject er uit?

• Intakefase

• Bemiddelingsfase

• Plaatsing en nazorg 

Welke elementen moeten aanwezig zijn?

Om tot een succesvol re-integratie 

tweede spoor-traject te komen heb je de 

volgende elementen nodig:

• Een betrokken werkgever

• Motivatie en inzet van de werknemer

• Maatwerk in de timing

• Een kwalitatief hoogwaardige  

re-integratiedienst zoals  

Herenbos re-integratie

• Employability van de werknemer

Onderzoek verbetering re-integratie 

tweede spoor

Werkgevers en betrokkenen ervaren 

re-integratie van een zieke werknemer 

bij een andere werkgever vaak als 

belastend. Het rapport geeft een 

overzicht van de werkzame elementen 

van en de ervaringen met re-integratie 

tweede spoor. Uit ervaring blijkt dat 

een betrokkene intensieve begeleiding 

nodig heeft bij het verwerken van het 

baanverlies, het accepteren van de 

beperkingen door ziekte en het zoeken 

naar passend werk. Ook blijkt uit het 

rapport dat de inzet van deskundige 

professionals nodig is. Zij staan de 

betrokkene en de werkgever bij en 

verzorgen een kwalitatief hoogwaardig 

traject op maat.

Historie

In 2001 begonnen we met anderhalve 

man met Herenbos personeelsdienst. 

Economisch gezien was het niet het 

meest ideale tijdstip om als zelfstandige 

te beginnen, maar de kentering kwam 

snel. Herenbos voorziet groenbedrijven, 

hoveniers en aanverwante bedrijven en 

sectoren van gekwalificeerd personeel. 

Sinds 2008 biedt Herenbos re-integratie 

arbeidsperspectief aan mensen die 

vastlopen in hun werk.

Aanpak

Informeel, maar zakelijk. Dat is wat 

Herenbos wil uitstralen. Dat is ook hoe 

we in ons werk zijn. Toegankelijk en 

helder voor klanten; zowel voor de 

bedrijven die personeel zoeken, als 

de mensen die aan het werk willen. 

Herenbos personeelsdienst begon 

als zelfstandige doorstart van het 

Arbeidsbureau Agrarische Sector, met 

het leveren van personeel aan hoveniers 

en groenvoorzieningsbedrijven in Noord 

Holland. Veel van onze opdrachtgevers 

van het eerste uur zijn gelukkig nog 

altijd klant. Herenbos telt zeven 

vestigingen verspreid over het 

land.

Groei

Wat begon met het idee, 

we gaan aan de gang met 

een aantal medewerkers 

en misschien dat we in de 

komende jaren met 1 of 2 

locaties kunnen uitbreiden, is 20 jaar later 

wat uit de hand gelopen. Anno nu zijn we 

gevestigd in Alkmaar, Almere, Arnhem, 

Nieuw-Vennep, Purmerend, Schagen 

en Zoetermeer. Belangrijkste reden 

hiervoor is het steeds zien van opties en 

mogelijkheden om de dienstverlening 

te blijven verbeteren en uitbreiden. 

Daarbij willen we onze dienstverlening 

in de directe omgeving van de klanten, 

opdrachtgevers en (potentiële) 

medewerkers, aanbieden en uitvoeren.

Kernwaarden

Kwaliteit en continuïteit zijn belangrijke 

kernwaarden voor Herenbos. Samen met 

anderen tevreden zijn over de geleverde 

diensten. De klant moet tevreden zijn met 

de dienstverlening en de uitzendkrachten 

en gedetacheerde medewerkers van 

Herenbos weten dat alles goed geregeld 

is. Daarom wordt naast de werving 

van goede vakbekwame mensen bij 

Herenbos veel aandacht besteedt aan de 

interne organisatie, zodat bijvoorbeeld 

communicatie, facturatie en loonbetaling 

goed worden uitgevoerd. Daarnaast gaat  

Herenbos voor de persoonlijke aanpak. 

Dit is wat ons anders maakt binnen de 

personeelsbranche.

Diensten

Uitzenden en detacheren van personeel, 

voor kortere of langere tijd, is de 
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DUURZAME TOEKOMST DANKZIJ HERENBOS  

BIJ HERENBOS VINDEN WE HET BELANGRIJK DAT IEDEREEN ZICH MOET KUNNEN ONTWIKKELEN. OPLEIDEN IS DAARBIJ BELANGRIJK, 

DAAROM BIEDEN WIJ DIVERSE MOGELIJKHEDEN TOT SCHOLING EN OMSCHOLING. OP IEDER NIVEAU BIEDT HERENBOS KANS OP EEN 

DUURZAME TOEKOMST IN HET GROEN.

TRI groei in groen

Binnen het groene vakgebied kun je veel 

kanten op. Of je nu graag in bomen klimt 

of mooie tuinen aanlegt bij mensen thuis. 

Misschien ben je wel geïnteresseerd in 

hoe je de stad leefbaar houdt in een 

veranderend klimaat. TRI groei in groen 

heeft voor elke richting een BBL/BOL 

opleiding.

Wat kan TRI groei in groen voor jou 

betekenen?

TRI groei in groen is een stichting 

die jongeren en zij-instromers helpt 

en ondersteunt bij het behalen van 

een vakdiploma in het groen. Samen 

met verschillende groene scholen en 

verschillende TRI bedrijven die werk- 

zaam zijn in de groene sector (hoveniers-

bedrijven, groot groenvoorzieners, 

gemeentelijke groenbedrijven en boom-

verzorgingsbedrijven) helpen wij jouw 

leerwerktraject tot een succes te maken.

Voordelen TRI groei in groen

• Een goed salaris op basis van de cao 

Hoveniersbedrijf

• Een opleidingsplek via TRI en 

mogelijkheden om bij verschillende 

bedrijven aan het werk te gaan

• Ben je onder de 21? Dan krijg je jouw 

schooldag doorbetaald. Ben je 21 of 

ouder? Dan krijg je een vergoeding voor 

de schoolkosten

• TRI biedt elk jaar kosteloos extra 

cursussen. Naast de reguliere opleiding. 

• Je kan gebruik maken van onze 

aantrekkelijke laptop regeling bij 

minimaal een 2 jarige BBL opleiding

• Persoonlijke aandacht en begeleiding 

van jouw TRI coördinator

• Bij goed functioneren en goede 

motivatie gegarandeerd een baan na 

het behalen van je diploma

hoofdmoot van het werk van Herenbos. 

Daarnaast houdt een uitgebalanceerd 

team van vijfenveertig medewerkers zich 

ook bezig met andere personeelsdiensten, 

zoals opleidingen, werving & selectie en 

re-integratie. Ook wordt veel geïnvesteerd 

in projectmatige en individuele scholing.

VHG Brancheopleiding

Wil jij je dagen niet langer binnen slijten 

maar juist heerlijk buiten, terwijl de zon 

schijnt werken in het groen? Meld je 

dan aan voor de VHG Brancheopleiding! 

Sinds maart 2021 biedt Herenbos je de 

mogelijkheid om je te laten omscholen 

naar een kansberoep als aankomend 

hovenier.

VHG Brancheopleiding

Herenbos is in maart 2021 gestart met de 

brancheopleiding van de VHG in Alkmaar, 

Almere en Bleiswijk. De eerste 6 weken 

volg je lessen eventueel met behoud van 

uitkering. Na deze 6 weken ga je aan het 

werk via Herenbos en breng je de theorie 

in de praktijk. Daarnaast ga je 2 keer in de 

maand een avond naar school voor de 

verdieping van het mooie groenvak.

Groenbranche

Beroepen als boomverzorger, 

groenvoorziener en hovenier boden 

ook voor de coronacrisis al goede 

baankansen. Het zijn afwisselende en 

prachtige beroepen. Hoveniers hebben 

het drukker dan ooit. Veel gezinnen 

Toekomst

Hoe ziet de toekomst van Herenbos 

eruit? Dat is toch altijd koffiedik 

kijken. Naast groei door een vestiging 

in Alkmaar, groeien we vooral qua 

professionalisering. Het ontwikkelen van 

afdelingen als commercieel, kwaliteit 

en communicatie zijn hier goede 

missen de groene vingers en besteden de 

aanleg en het onderhoud van tuinen uit 

aan de vakman of vakvrouw. Daarnaast is 

door de staycation dit jaar ook het aantal 

tuinrenovaties toegenomen. Ook voor 

2022 wordt hierin een stijging verwacht.

Social Return On Investment

Werkervaring opdoen tijdens een stage?  

Je certificaat behalen en direct 

daarna een baan als medewerker 

groenvoorziening. Voor deelnemers aan 

het Herenbostraject en GroenStart is dit 

ieder jaar een succes. Er worden mooie 

resultaten geboekt en ruim 80% vindt een 

baan via deze trajecten.

Het Herenbostraject

Het initiatief voor het Herenbos certificaat 

is ontstaan vanuit een samenwerking 

tussen Hoek Hoveniers, Herenbos en 

de gemeente Zoetermeer. Tijdens dit 

zes-weekse traject volgen de deelnemers 

een praktische opleiding. De opleiding 

bestaat uit een stage bij een aannemer. 

Deze stage wordt afgewisseld met 

praktijkgerichte lessen. Zo halen de 

deelnemers een VCA en de certificaten 

Veilig werken langs de weg en 

Bosmaaien. Vervolgens gaan ze daarna 

-betaald- aan de slag als medewerker 

groenvoorziening.

GroenStart

GroenStart is een project van GreenPort 

Noord-Holland Noord. Dit project helpt 

iedereen die een steuntje in de rug kan 

gebruiken op weg naar deelname aan 

de groene en agrarische arbeidsmarkt. 

Deelnemers worden arbeidsfit, leerfit 

en diplomafit, onder andere door 

opleidingen op entreeniveau en niveau 2. 

In samenwerking met Fiolet Taaltraining, 

Clusius College, WerkSaam Westfriesland 

voorbeelden van. Ook start dit jaar de 

Herenbos Academie. Hierdoor bouwen 

we een langdurige relatie op met onze 

interne medewerkers. Langdurige relaties 

opbouwen is altijd een speerpunt van 

Herenbos geweest. Verder streven we 

ernaar om de huidige locaties meer 

volume te geven. 
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Werkervaringsplaats via Herenbos 

uitzenden

Afgelopen jaar heeft Herenbos 

re-integratie al een aantal werknemers 

kunnen plaatsen via het netwerk van 

onze collega’s bij Herenbos uitzenden. 

Een voorbeeld hiervan is Gerard. Hij wilde 

graag in het groenonderhoud werken. 

Als specialist in het groen werd natuurlijk 

de connectie opgezocht met Herenbos 

uitzenden.

De casus

Gerard wilde graag in het groen-

onderhoud werken. Herenbos uitzenden 

heeft contact gezocht met een aantal 

groenbedrijven uit zijn regio. Na de 

operatie en de herstelperiode is Gerard 

en Hoveniersbedrijf John Koomen Tuinen 

heeft Herenbos dit speciale programma 

ontwikkelt om maatwerktrajecten te 

bieden.

Entreeopleiding bij de Groenacademie

Tijdens de opleiding ga je 3 of 4 dagen 

aan het werk bij een opdrachtgever via 

Herenbos. Je ontvangt direct elke week 

salaris. Na 1 jaar heb je je entreediploma 

behaald. Wil je verder studeren dan 

kan dat. Met je behaalde opleiding en 

je werkervaring die je hebt opgedaan, 

heb je grote kansen op diverse banen in 

de groene sector. Natuurlijk heb je een 

aantal gesprekken met je coach. Hierdoor 

heb je tijdens je opleiding goede 

begeleiding en persoonlijk contact. 

En wat ook heel leuk is: Je brengt je 

kennis direct in praktijk bij je werkgever.

HERENBOS RE-INTEGRATIE HELPT VEEL VERSCHILLENDE WERKNEMERS, MET ERVARING IN DE ZORG, ICT, PERSONENVERVOER, BOUW, 

JOURNALISTIEK, ETC. NATUURLIJK WERKEN WE OOK NAUW SAMEN MET ONZE COLLEGA’S VAN HERENBOS UITZENDEN. 

OP DEZE MANIER KWAM ONDERSTAANDE WERKERVARINGSPLAATS TOT STAND.

WERKERVARINGSPLAATS VIA HERENBOS

Postadres  Postbus 223, 1740 AE  Schagen

    

Alkmaar
Robijnstraat 12, 1812 RB
(072) 30 30 250 
alkmaar@herenbos.nl

Almere
Randstad 22 - 181, 1316 BM
(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
Poelstraat 4, 1441 RR
(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

herenbos.nl 
info@herenbos.nl
reintegratie@herenbos.nl

Verantwoording en reacties

De Herenbos Inzicht wordt verspreid onder alle 

uitzend- en detakrachten en opdrachtgevers van 

Herenbos. Deze nieuwsbrief wordt met de uiterste 

zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er ondanks 

dat toch onvolkomenheden in opgenomen zijn, dan 

horen wij dit graag. Aan deze Inzicht kunnen geen 

rechten worden ontleend.

Heb je eventuele opmerkingen en/of suggesties 

mail deze naar communicatie@herenbos.nl onder 

vermelding van Inzicht.

vormgeving: DienOntwerp    
drukkerij: Proja 

met een paar uur per dag begonnen 

met het onderhoud op de begraafplaats. 

Hij deed lichte werkzaamheden en 

kon alvast kennis maken met het vak. 

Dit noemen we een zogenaamde 

werkervaringsplaats(WEP). Bij het bedrijf 

waar hij nu via Herenbos uitzenden 

werkt bouwt hij nu langzaam zijn uren 

en werkzaamheden op. Hierbij wordt 

gekeken of hij niet te veel belast wordt. 

Inmiddels zijn we ruim een maand verder 

en heeft Gerard zijn uren opgebouwd naar 

halve dagen. Hij geeft bij Judith, zijn re-

integratiespecialist bij Herenbos, aan dat 

hij veel leert en in een gezellig team werkt.

De opdrachtgever over de 

werkervaringsplaats

De teamleider waar Gerard voor werkt 

geeft aan blij te zijn met Gerard. Hij hoopt 

dat ze, nadat de werkervaringsplaats is 

afgerond, de samenwerking met Gerard 

kunnen verlengen. Dit is uiteindelijk 

het doel van de werkervaringsplaats: 

Duurzame arbeid voor de werknemer.

Gerard over de werkervaringsplaats

“Door mijn werkervaringsplaats bij 

de begraafplaats kwam ik weer in 

het werkritme. Ik ben er een tijd uit 

geweest en ben nu weer kracht aan het 

opbouwen. Verder heb ik daar leuke 

collega’s waar ik goed mee samenwerk. 

Het is fi jn om weer iets te kunnen doen in 

plaats van thuis te zitten. 

DUURZAME ARBEID 
VOOR DE WERKNEMER

Meer info over de opleidings-
mogelijkheden binnen Herenbos? 
Neem dan contact op met één van 
onze vestigingen.
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