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Over TRI

TRI groei in groen is een landelijk opererende stichting onderverdeeld in 3 regio’s. Landelijk hebben wij ongeveer 
300 deelnemende groenbedrijven.

TRI is ontstaan uit een samenwerkingsverband van hoveniersbedrijven. Deze hoveniersbedrijven vonden het 
belangrijk om bij te dragen aan het opleiden van vakbekwaam personeel. Door de jaren heen hebben steeds meer 
bedrijven zich aangesloten bij TRI, waardoor wij een goed beeld hebben van de wensen uit het vakgebied en deze 
kunnen overbrengen in onze samenwerkingen met de groene scholen. Je kunt dus gerust stellen dat de deelne-
mende bedrijven de TRI zijn.

Wat doen wij?

TRI werft actief nieuwe leerlingen, zowel jongeren als zij-instromers zijn welkom bij TRI. Wij begeleiden hen  
vervolgens gedurende hun BBL- of BOL-traject in de verschillende groenrichtingen. Denk hierbij aan de Hoveniers-
opleiding, Boomverzorging/ETW en Urban Green Development. Wij dragen er zorg voor dat zij terecht kunnen bij 
een van onze deelnemende bedrijven om hier hun werk- of stage-ervaring op te doen.

Daarnaast zijn wij een spil tussen de scholen, het bedrijfsleven en de leerlingen. Zo zorgen we ervoor dat alle partij-
en elkaar vinden. Onze coördinatoren begeleiden de leerlingen actief, hebben regelmatig contact met de bedrijven 
en schuiven aan tafel bij de scholen voor overleg. Dit alles om ervoor te zorgen dat het imago van het groene vak-
gebied een opkikker krijgt en we zo ook in de toekomst voldoende vakmannen en -vrouwen hebben om ons mooie 
land te voorzien van vooral veel groen.



TRI voor bedrijven

Wij helpen u graag bij het vinden van de juiste leerling. Geen gedoe met administratie en verzuimrisico’s maar  
alle aandacht voor het opleiden. Met extra begeleiding en cursussen zitten zowel leerling als bedrijf bij TRI goed.
Binnen onze trajecten hebben wij leerlingen die BBL-opleidingen of de BOL-variant volgen. De leerlingen volgen  
de opleiding op een reguliere groene school en komen bij TRI in dienst. 

Omdat wij de deelnemende bedrijven goed kennen, hebben wij uitstekend zicht op welke leerling waar past.  
Zo zorgen wij voor een veelbelovende match tussen bedrijf en leerling. En zijn we als groenplatform de  
verbindende factor tussen bedrijf, school en leerling. Voor nu en in de toekomst.

Daarnaast zorgen we er voor dat de leerlingen met een mooi CV de opleiding kunnen afronden. Naast het  
reguliere schoolprogramma verzorgt TRI namelijk extra cursussen voor al haar leerlingen. Denk hierbij aan  
Bosmaaien, Veilig werken langs de weg en Motorkettingzagen. Zo zorgen we ervoor dat de leerlingen voldoen  
aan de wensen van werkgevers en zo klaar zijn voor hun groene toekomst.

U zoekt een leerling, en nu?

Wilt u graag helpen bij het opleiden van een enthousiaste leerling? Dat kan!
Indien u een erkend leerbedrijf bent, kunt u bij ons kenbaar maken dat u een stage of leerwerkplek beschikbaar  
heeft. Bent u nog geen erkend leerbedrijf? Ook dan kunt u samenwerken met leerlingen. Wilt u weten hoe? 
Of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via de gegevens achter op dit boekje of via 
info@trigroeiingroen.nl. We helpen u graag verder. 



Wat betekent TRI voor uw bedrijf?

 TRI verzorgt de werving en u hebt zicht op aankomen-
de vakmensen

 Leerlingen voorzien van extra vakgerichte en relevante 
cursussen

 Extra begeleiding van leerlingen door onze coördina-
toren

 Administratieve ontzorging en geen financiële risico’s
 Verloning conform cao Hoveniersbedrijf en u betaalt 
alleen de gewerkte uren

 Promotie groene vakgebied
 Spil tussen bedrijf, leerling en school
 Mogelijkheid tot roulatie van de leerling



TRI voor scholen

Meer leerlingen laten kiezen voor het groene onderwijs, dat is ons doel. Wij werken graag met u samen om er voor 
te zorgen dat de klassen ook de komende jaren vol zitten. 

Als TRI vinden wij het belangrijk samen te werken met de groene scholen door het hele land. Zo kunnen wij scho-
len helpen door middel van actieve werving van nieuwe leerlingen. Bovendien heeft het groene bedrijfsleven de 
scholen hard nodig om hun toekomstige medewerkers op te leiden. Daarom is het voor ons erg belangrijk om een 
spil te zijn tussen scholen, bedrijven en leerlingen. Zo kunnen wij wensen overbrengen en ervoor zorgen dat alle 
partijen elkaar versterken om zo de populariteit van het groene onderwijs én vakgebied te verhogen.

Voor meer informatie of een kennismakingsgesprek, kunt u contact opnemen met de coördinatie in uw regio.  
U vindt onze gegevens achterop dit boekje.



Waarom samenwerken met TRI?

 Verhoging aanwas leerlingen
 Verloning leerling conform cao
 Spil tussen bedrijf, leerling en school
 Aanvullende scholing met vakgerichte cursussen
 Promotie groen onderwijs en kennis van de groene 
arbeidsmarkt

 Mogelijkheid om de PVB op locatie van één van de TRI 
bedrijven te doen

 Kennisoverdracht / kennisdeling



ONZE TRI TEAMS

TRI ZUID

Korteweg 2c 

3251 LE Stellendam 

T (085) 201 98 00 

E zuid@trigroeiingroen.nl

TRI NOORDOOST

Postbus 522 

6700 AM Wageningen 

T (0317) 41 08 95 

E noordoost@trigroeiingroen.nl

TRI NOORDWEST

Postbus 223 

1740 AE Schagen 

T (0224) 29 01 90 

E noordwest@trigroeiingroen.nl

trigroeiingroen.nl


