
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens Groen 
Uitzendburo 

 

Naam Ilona 
Functie                             Intercedent Noord 
06 nummer 0653616728 
E-mail adres       ilona@groen-uitzendburo.nl 

 
 
 

Voordelen bedrijf 

- 9 maanden vaste medewerker binden 
- Gemiddeld scherp tarief 
- Gemotiveerde medewerkers 
- Opleiding wordt betaald door UWV 
- Kosteloos kandidaat overnemen 
- Geen risico van ziekte 
- Administratie doen wij! 
- Goedkoper tarief dan normaal uitzenden. 
- Bijdrage aan de tekorten in de Branche. 

 
 
 

Beschikbaarheid  
 

Hoeveel deelnemers? 10 tot 15 per klas 
Datum beschikbaar       vanaf 10 Januari 
Aantal uren p/w 24-40 uur p/w 
Reisafstand woon-werk 40km max 

           VHG opleiding Uitleg  

1. Plantenkennis 
2. Onderhoud beplanting 
3. Aanleg beplanting 
4. Verhardingen 
5. Bodem en bemestingsleer 
6. Meten, tekenen en uitzetten 
7. Gereedschappen en machines 
8. Wet en regelgeving 
9. Communicatie 
10. VCA cursus ( Basis of VOL ) 

 

Informatie traject 
 
Klik op de YouTube link voor een goed beeld van de pilot van 2021! 
 
Groen Uitzendburo & Groene Veluwe hebben in samenwerking met het UWV  
een traject bedacht om mensen de Groene sector in te helpen. 
 
Een deelnemer gaat van 10 Januari tot 20 April 2 dagen in de week naar zijn 
opleidingslocatie om bovenstaande modules in de praktijk te leren. 
De overige 3 dagen zijn de deelnemers aan het werk bij jullie praktijkbedrijf. 
Dit om alle geleerde modules nogmaals in de praktijk uit te oefenen, het is 
tenslotte een praktijk vak en dit leer je door het gewoon te doen! 
 
Na 20 April krijgen alle deelnemers een baangarantie van 6 maanden met 32 tot 
37 uur op papier! Wij zijn op zoek naar bedrijven die de gehele 9 maanden met 
deze deelnemers aan de slag willen gaan! 
 
We hebben dit zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt om jullie mee te laten delen in  
de voordelen, daarom berekenen we een gemiddeld tarief over de gehele periode. 
 
Conclusie: 
Je krijgt een serieuse kandidaat die zich wil omscholen tegen minder kosten 
waarvoor wij normaal voor uitzenden. 
 
 
Benieuwd naar de deelnemers en de voorwaarden van dit traject? 
 
Neem zo spoedig mogelijk contact met mij op! 
 
Ilona Hendriks – van Triest 
06-53616728

 
 

Op al onze aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Groen Uitzendburo B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel Oost NL op 20 november 2018. 
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Uitleg Aankomend 
Hovenier ( VHG ) 

https://youtu.be/I37pXoDmBJg

