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Vele TRI leden leerlingen lopen via TRI Groei in Groen. Als 
stichting werken wij intensief samen met scholen en het 
bedrijfsleven om er voor te zorgen dat de groene sector ook 
in de toekomst genoeg aanwas heeft van goed opgeleide 
hoveniers, groenvoorzieners en boomverzorgers. Zoals in 
alle sectoren is er helaas ook in de groene sector sprake van 
arbeidskrapte. Uit de conjunctuur enquête van het CBS blijkt 
dat 46% van de hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven 
belemmeringen ervoer door een personeelstekort.

Door ons omvangrijke netwerk zijn wij in staat om 
aanvullende diensten aan te bieden via Banenpunt. We 
hebben Banenpunt opgericht om u te kunnen voorzien 
in talentvol en gekwalificeerd personeel. Banenpunt 
fungeert als voor- en na portaal van TRI Noord-Oost. 
Hierdoor kunnen we meer studenten binden en een 
duurzame opleiding en baan in het groen bieden. Op 
deze manier komen de voordelen ook ten goede van de 
TRI organisatie.

WWW.BANENPUNT.NL
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Onze teams

TRI Groei in Groen is de organisatie die BBL/BOL leerlingen ondersteunt in het 
volgen en behalen van hun opleiding. Ondersteuning in het vinden en met name 

houden van werk bij een erkend leerbedrijf en hen begeleiden waar nodig in 
relatie tot school en/of werk.

TRI NOORDWEST TRI NOORDOOST TRI ZUID

Wat wij met TRI Groei in Groen primair willen 
bereiken is dat alle mbo studenten bij TRI ook 
zo’n fijne ervaring opdoen en vakmensen met een 
toekomst worden. Er liggen grote uitdagingen op 
het gebied van milieu en duurzaamheid en daar 
kunnen de “Urban Greeners” van de toekomst 
een grote en belangrijke rol in spelen. Wij gaan 
ervoor dat ook zij daar dan over misschien wel 
40 jaar nog net zo dankbaar voor zijn. Primair 
zijn we er voor onze studenten. Maar ook de 
werkgevers willen we graag ontzorgen met onze 
secundaire dienstverlening en ontzorgen door 
coördinatie tussen opleider, leerbedrijf en leerling. 
Alleen met het juiste 
enthousiasme en 
zorg en krijgen we de 
vakmensen die we 
nodig hebben. 
TRI is heel graag 
jullie partner in 
opleiden, dat doen wij 
met enthousiasme, 
passie en zorg voor 
de student.

Ooit ben ik het Hoveniersvak in gerold door 
op de lagere landbouwschool voor boer te 
willen gaan leren. Met een vader die monteur 
machineontwikkeling was bleek al snel dat deze 
ambitie weinig kans van slagen had vanwege 
ontbreken van kapitaal en grond.

De stap van agrarisch naar de hoveniersopleiding 
was snel genomen. In die tijd zocht je dan ook al 
snel naar een zaterdagbaantje om het vak te leren. 
Mijn eerste echte stage baas ben ik nog steeds erg 
dankbaar. Hij heeft me de passie voor het vak en 
de planten en bloemen bijgebracht. Hij was niet 
makkelijk maar wel rechtvaardig. Je doet het en 
dan ook goed was zijn motto. Menig stuk grond 
moest tweemaal gespit worden omdat de eerste 
keer niet netjes genoeg was. En toen ging dat 
gewoon met het schopje...niets geen hydraulische 
graafmachine, puur handwerk. En ieder plantje wat 
gepland werd moest ik wel kennen, steeds weer 
werd ik overhoord. Maar streng en rechtvaardig 
hield ook in, een compliment als het goed ging en 
steeds meer verantwoordelijkheid. Dit was mijn 
beste baas ooit, nog bedankt Jan Willem Roskam!

De beste baas ooit.....!

Jan Clement
Voorzitter TRI federatie

Bas van Swigchem
voorzitter TRI Noordoost
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TRI Groei in Groen is een landelijk opererende 
stichting onderverdeeld in 3 regio’s. Landelijk 
hebben wij ongeveer 330 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. 

OVER TRI

‘TRI IS DE SPIL TUSSEN GROENE SCHOLEN, 
HOVENIERSBEDRIJVEN EN LEERLINGEN’

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 Hoveniersopleiding, 
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.

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 deelnemende bedrijven 
de TRI zijn.

Daarnaast zijn wij een spil tussen de scholen, 
het bedrijfsleven en de leerlingen. Zo zorgen 
we ervoor dat alle partijen 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 vakgebied 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.

Webinar mbo
Vrijdag 20 januari 2023 19.00 – 20.00 uur

Open huis 2023
Zaterdag 21 januari 2023 10.00 – 15.00 uur

Werf & Match Informatieavonden
Donderdag 9 maart 2023 18.00 – 20.00 uur
Dinsdag 6 juni 2023 18.00 – 20.00 uur

Proeflessen
Donderdag 16 maart 2023 13.00 – 15.30 uur

www.aeresmbo-velp.nl

Ga voor een groene en creatieve 
toekomst naar Aeres MBO Velp 

Proef de sfeer
Aeres MBO Velp is een groen-creatief mbo voor onder meer toekomstige hoveniers en ondernemers! Interesse? 
Bezoek één van onze informatie-momenten. We vertellen je graag wat we jou kunnen bieden. Je ontwikkelt 
jezelf tot specialist in een groeiende branche met veel arbeidsperspectief. Het is een opleiding waar je alle 
kanten mee op kan. Zoals bijvoorbeeld groene vakexpert bij een bedrijf dat zich richt op biodiversiteit, 
dak- en gevelgroen of klimaatbestendige beplantingen. Zien we je snel?
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Bij TRI zijn ruim 330 hoveniersbedrijven aangesloten, 
waardoor wij je kunnen koppelen aan een goed leerbedrijf 
bij jou in de buurt. Daarnaast kun je via TRI ervaring opdoen 
bij meerdere leerbedrijven, dat is goed voor je CV!

Maar er zijn nóg meer voordelen van TRI. Wij adviseren je 
bij het kiezen van een van de groene opleidingen. Je kunt 
meteen aan de slag bij een leer-werkbedrijf waarna je vanaf 
september start met de opleiding. Daarnaast organiseert 
TRI wintercursussen voor alle leerlingen, je krijgt hier 
de mogelijkheid om nieuwe dingen te leren en mooie 
certificaten te behalen. Ook leuk, van TRI ontvang je een 
gratis laptop bij minimaal een 2-jarige BBL opleiding.

WAAR KAN TRI JOU BIJ HELPEN?

TRI is de spil tussen jou, groene opleidingen en 
hoveniersbedrijven. Wij helpen jou aan een toffe baan 
in het groen. Of je net van school komt, of wanneer 
je al een tijdje aan het werk bent en van baan wilt 
veranderen: TRI is er voor jou!
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TRI biedt verschillende opleidingen aan 
op het gebied van groenvoorziening. 
Wij ondersteunen onze leerlingen 
bij het volgen van de lessen en 
ondersteunen bij alles waar ze 
tegenaan lopen tijdens het BBL-traject. 
Op deze manier zijn we erg betrokken 
bij onze studenten en willen we ervoor 
zorgen dat ze allemaal met een mooi 
diploma en de benodigde certificaten 
op zak aan de slag gaan bij een 
hoveniersbedrijf.

Wat doet een medewerker 
groenvoorziening?
Als medewerker groenvoorziening heb je alle 
kennis van het aanleggen en onderhouden van 
verschillende groenvoorzieningen. Jij zorgt 
ervoor dat de tuinen, de parken, natuurterreinen, 
bossen en de plantsoenen er verzorgd uitzien en 
er netjes bijliggen. Jij hebt oog voor detail, kunt 
hard werken en voelt je in je element in de natuur. 
Alleen of in een team werk jij onder andere aan het 
groenbeheer en projectinrichting van verschillende 
openbare gebieden.

Wat leer je tijdens de opleiding?
Tijdens de opleiding groenvoorziening leer 
je over de aanleg en het onderhoud van 
groenvoorzieningen. Gedurende de BBL-opleiding 
ga je vier dagen aan de slag in de praktijk en volg 
je één dag lessen op een groene school in de 
eigen regio. Op deze manier doe je dus heel veel 
ervaring op in de praktijk.

Je leert onder andere om om te gaan met 
het werken in het groenvoorzieningsteam. Zij 
weten als geen ander hoe je met machines, 
gereedschappen en verschillende technieken aan 
de slag kunt. Daarnaast leer je tijdens de lesdagen 
onder andere over particuliere tuinen, parken en 
daktuinen, krijg je les over verschillende planten en 
bomen en leer je hoe je machines en gereedschap 
gebruikt.

WAT BIEDEN WIJ?

Programma van de opleiding
De generieke vakken van de opleiding zijn: Taal, 
rekenen, loopbaan en burgerschap. Daarnaast 
kies je verschillende keuzedelen tijdens je 
opleiding. Deze keuzedelen kies je op basis van 
een onderwerp waarin je je wilt specialiseren. Zo 
heb je tijdens je opleiding al de mogelijk om jezelf 
te verdiepen in een bepaald onderwerp binnen het 
groen.

Toelatingseisen
Je hebt een vmbo-diploma op zak Je hebt een 
diploma van de entreeopleiding Of je hebt een 
bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of 
het vwo goed hebt doorlopen
Stage/werkplek
Het is van belang dat je voor deze opleiding een 
stage of werkplek hebt bij een erkend leerbedrijf. 
TRI werkt samen met verschillende bedrijven 
en helpt jou bij het vinden van een passende 
organisatie bij jou in de buurt.

Start opleiding
De opleiding groenvoorziening start in september. 
Wil je al eerder aan de slag in het groen? Het is 
mogelijk om eerder in het jaar de starten bij een 
leerbedrijf en vanaf september de lessen te gaan 
volgen.

Kosten
BBL-opleiding: Je krijgt een vergoeding voor de 
opleidingskosten BOL-opleiding: Wij voorzien je 
van een betaalde stage.
Je ontvangt als BBL-leerling van TRI een gratis 
laptop bij je opleiding, dus deze hoef je niet zelf 
aan te schaffen. Lijkt het jou wel wat om als 
groenvoorziener aan de slag te gaan en mooie 
natuurterreinen aan te leggen en te onderhouden? 
Vraag meer informatie aan of meld je meteen aan 
voor onze opleiding groenvoorziening.
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Een vergoeding voor schoolkosten en 
kosteloos extra cursussen om je nog ver-
der te ontwikkelen 

Persoonlijke aandacht en begeleiding van 
jouw TRI coördinator

Bij goed functioneren en goede 
motivatie gegarandeerd een baan na het 
behalen van je diploma 

Een goed salaris op basis van de cao Ho-
veniersbedrijf 

Garantie op een opleidingsplek via TRI en 
mogelijkheden om bij verschillende be-
drijven aan het werk te gaan

Binnen het groene vakgebied kun 
je veel kanten op. Of je nu graag in 
bomen klimt of mooie tuinen aanlegt 
bij mensen thuis. Of misschien ben je 
wel geïnteresseerd in hoe je de stad 
leefbaar houdt in een veranderend 
klimaat. Voor elke richting is er een 
opleiding.

Wat kan TRI 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 
bedrijven die werkzaam zijn in de groene sector 
(hoveniersbedrijven, grootgroenvoorzieners, 
gemeentelijke groenbedrijven en 
boomverzorgingsbedrijven) helpen wij jouw 
leerwerktraject tot een succes te maken.

Wat kun je van ons verwachten?
Vanwege onze jarenlange ervaring weten wij 
precies hoe we leerlingen kunnen helpen bij het 
vinden van een leerwerkplek en het succesvol 
doorlopen van een BBL-leerwerktraject. Zodra 
je je bij ons aanmeldt, nodigen wij je uit voor een 
intakegesprek. We kijken samen met jou naar je 
ervaringen en wensen voor jouw groene toekomst. 
Na dit gesprek is het belangrijk dat je je aanmeldt 
bij één van de groenopleidingen. 

TRI VOOR LEERLINGEN

Samen kijken we wat het beste bij jou past.
Binnen alle regio’s is het mogelijk om een BBL-
opleiding (leerwerktraject) te volgen. Dit houdt in 
dat je 4 dagen aan de slag bent bij een bedrijf en 1 
dag breng je door op school. Afhankelijk van of je 
MBO niveau 2, 3 of 4 volgt, duurt het traject 2 of 3 
jaar. Doorstroming naar een hoger niveau behoort 
tot de mogelijkheid!

Gedurende dit traject staan wij je bij waar 
nodig. Zo hebben wij een breed netwerk van 
aangesloten leerbedrijven waar je terechtkunt. 
Er zijn mogelijkheden om te rouleren, zodat je bij 
meerdere bedrijven werkervaring kunt opdoen én 
wij zorgen ervoor dat jij een goed salaris krijgt op 
basis van de cao Hoveniersbedrijf.

Begeleiding vinden wij erg belangrijk. 
Tijdens jouw traject houden wij regel-
matig contact met je, maar ook met 
het bedrijf waar je werkt én met jouw 
docenten. Wij houden in de gaten hoe 
het met je gaat om je te ondersteunen 
bij het zo snel mogelijk afronden van 
jouw opleiding.

We hebben voor jou de voordelen van TRI nog even op een rij gezet:
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TRI groei in groen is dé organisatie 
die jongeren en zij-instromers 
enthousiasmeert voor het 
groene vakgebied. Wij zijn een 
samenwerkingsverband van ruim 
330 deelnemende bedrijven uit heel 
Nederland. Als stichting werken wij 
intensief samen met scholen en het 
bedrijfsleven om er voor te zorgen dat 
de groene sector ook in de toekomst 
genoeg aanwas heeft van goed 
opgeleide hoveniers, groenvoorzieners 
en boomverzorgers.

TRI VOOR BEDRIJVEN

Samen met de deelnemende TRI bedrijven bepalen 
wij de koers voor de toekomst. Zo kunnen wij 
ervoor zorgen dat de leerlingen met de gewenste 
competenties het vakgebied instromen om zo te 
voldoen aan de vraag uit het bedrijfsleven.
Binnen onze trajecten hebben wij leerlingen 
die BBL-opleidingen of de BOL-variant volgen. 
Afhankelijk van de opleidingsvariant kan een 
leerling voor een BOL-stage ingezet worden of 
voor een BBL-werkplek. 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.

Administratieve ontzorging en geen fi-
nanciële risico’s

Verloning conform cao Hoveniersbedrijf 
en je betaalt alleen de gewerkte uren

TRI verzorgt de werving en jij hebt zicht 
op aankomende vakmensen

Promotie groene vakgebied

Extra begeleiding van leerlingen door 
onze coördinatoren en mogelijkheid rou-
latie

Leerlingen voorzien van vakgerichte en 
relevante cursussen

Spil tussen bedrijf, leerling en school

Wat betekent TRI voor jou?
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TRI groei in groen is een landelijk 
opererende stichting die zich 
bezighoudt met het actief werven 
en begeleiden van jongeren en zij-
instromers die een groene toekomst 
tegemoet gaan. TRI bestaat 
momenteel uit ruim 330 deelnemende 
bedrijven uit heel Nederland, verdeeld 
over 3 regio’s.

Als TRI vinden wij het belangrijk samen te 
werken met groene scholen door het hele land. 
Zo kunnen wij scholen helpen door middel van 
actieve werving van nieuwe leerlingen om zo 
de klassen aan te vullen. Ook geven wij jaarlijks 
vakgerichte cursussen aan de leerlingen zoals 
motorkettingzagen, bosmaaien en veilig werken 
langs de weg. 

TRI VOOR SCHOLEN

We organiseren dit als aanvulling op de stof die zij 
op school leren.
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.

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

Waarom samenwerken met TRI?
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Wie?
Guus Gesink, zelf als TRI leerling gestart in 2017 
heeft in 2021 de stap gemaakt naar zelfstandig 
ondernemerschap.
Nu is hij zover dat hij zelf een TRI leerling de kans 
geeft zich te ontwikkelen.

Wat doen jullie?
Guus richt zich met zijn bedrijf Silva 
Boomspecialisme op snoei, kap, boom-technisch 
advies en veiligheidscontrole.

Hoe ben je terecht gekomen in deze 
sector?
Op 27 jarige leeftijd was Guus werkzaam in de 
logistiek. Hij miste iets in zijn werk en via Youtube 
kwam hij in aanraking met het beroep als ETW er. 
Aangezien klimmen altijd al in zijn aard zat en dit 
bij dit beroep kon combineren met zijn passie voor 
bomen werd het plaatje compleet. De ideale baan!

Hoe ben je met TRI in contact 
gekomen?
Bij het betreden van de branche waren veel 
bedrijven opzoek naar jongens met ervaring. 
Echter via TRI was er direct plek om zich te 
ontwikkelen.

VAN LEERLING NAAR MEESTERLEERLING

Wat vind je goed van TRI?
TRI onderscheidt zich in extra ondersteuning en 
begeleiding van leerlingen. Zo is TRI echt een 
derde schakel. Niet te vergelijken met enkel 
een uitzendbureau. Daarnaast heeft TRI goede 
contacten met scholen en de docenten.

Waarom besloot je zelf TRI lid te 
worden?
Op een gegeven moment kwam Mart met het 
aanbod om bij mij te komen werken. 
Toen kwam bij mij op om dit ook via TRI te laten 
lopen. Via TRI krijgt Mart zodoende ook extra 
ondersteuning en ikzelf als starter kan ook met 
mijn vragen terecht bij TRI.

Vind je het mooi om kennis door te 
geven?
In eerste instantie wilde ik geen personeel. Maar 
Mart was zeer gedreven en ik herkende veel in mij 
zelf. Nu vind ik het mooi om kennis door te geven 
en iemand ook het vak te leren. 
Daarnaast kan ik nu ook het bedrijf laten groeien. 
Zo heb ik een weloverwogen keuze gemaakt om 
dit via TRI te doen. Het biedt mij meer zekerheid 
en neemt een groot stuk risico weg. Vervolgens 
heb ik hierover gesprekken gevoerd met TRI en 
zijn we gestart.

En wie is Mart?
Mart is 29 jaar, heeft een switch gemaakt vanuit 
de horeca. Klimmen is ook zijn passie. 
Hij zocht werk met wisselende werkzaamheden 
en het liefs in de buitenlucht. Voor deze baan en 
opleiding is hij teruggekomen uit Bonaire en nu 
gestart bij Yuverta in Velp. 

www.silvaboomspecialisme.nl
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Boomverzorging/
European
Treeworker
 
Ben jij geïnteresseerd in bomen? Er is
veel vraag naar boomverzorgers! Volg
de mbo-opleiding Boomverzorging /
ETW op niveau 2, 3 of 4 bij Yuverta mbo
Velp! Je hebt één dag in de week school
en werkt de overige dagen bij een
bedrijf.

Wil jij weten hoe je een boom van
duizenden kilo’s verplant? Of leren hoe
je met klimuitrusting en motorketting-
zaag boven in een grote boom aan het
werk kunt? Met de praktische
bbl-opleiding Boomverzorging / ETW
word je een echte bomenspecialist. Met
het certificaat European Treeworker
kun je bovendien vaak direct aan de slag.
De opleiding duurt 2 jaar. Hierin is
maatwerk mogelijk.
 

Wat leer je? 
De opleiding bestaat uit zowel theorie-
als praktijklessen. Ook krijg je regelmatig
les van gastdocenten. Vakken die je
krijgt zijn:

→ Bomenkennis
→ Standplaatsinrichting
→ Boomveiligheidscontrole
→ Ziekten en plagen
→ Houtanatomie
→ Veilig werken
→ Klimmen
→ Motorzagen
→ (Ver)planten van bomen
→ Communicatie en veiligheid
→ Boombescherming
→ Werken met de hoogwerker

Kies je voor niveau 4, dan krijg je naast
bovenstaande vakken ook de volgende
lessen:

→ Bestekken en begroten
→ Plan van aanpak maken
→ Onderzoek en rapportage
→ Aansturing
→ Beleid, beheer en advies
 
De niveau 4-opleiding is een goede
vooropleiding als je door wil stromen
naar het hbo of als je verder wilt
richting European Tree Technician.
 

Leerwerkplek 
Je werkt gedurende deze opleiding bij
een leerwerkplek. Dit doe je minimaal 20
uur per week, daarnaast kom je één dag
in de week naar school voor theorie- en
praktijkvakken.
 

Waar ga je werken? 
Tijdens de opleiding werk je meestal bij
een boomverzorgingsbedrijf,
hoveniersbedrijf of gemeente. Veel
boomverzorgers blijven na de opleiding
werken bij het bedrijf waar ze ook aan
de slag waren tijdens hun opleiding. Het
werkterrein bevindt zich in openbare
ruimte, parken, particuliere tuinen en
soms ook bossen
 
TRI kan jou helpen bij het vinden van een
werkplek bij jou in de buurt!

Doorleren? De opleiding leidt op tot het
niveau van European Treeworker. Aan
het eind van je opleiding kun je je
aanmelden voor het externe examen
‘European Treeworker’, dit is een
waardevol internationaal erkend
certificaat waarmee je jouw kans op een
baan flink vergroot. Zo is het
ETW-certificaat bij
overheidsorganisaties vaak verplicht om
er te kunnen werken.
 

Niveau 2
Voor meer informatie over niveau 2
neem contact op.
 

Goede baankansen 
Er is veel vraag naar boomverzorgers.
Bijna alle afgestudeerde studenten
vinden na de opleiding direct werk.

yuverta.nl/mbovelp



15TRI INFO MAGAZINE 2023

Werken in de natuur is één van de 
mooiste dingen die er is. Ben jij 
geïnteresseerd in bomen en zou je 
graag een bomenspecialist worden? 
Volg dan de opleiding boomverzorging/
European Treeworker (ETW) en word 
een boomverzorger!

Tijdens de opleiding leer je bijvoorbeeld hoe je 
een boom van tienduizenden kilo’s verplant, 
maar ook hoe je veilig in bomen kunt klimmen 
en op hoogte kunt werken met bijvoorbeeld een 
motorkettingzaag. Ook leer je boomsoorten 
herkennen en kun je vaststellen óf en welke ziekte 
een boom heeft.

Opleiding boomverzorging of european 
tree worker?
De opleiding staat bekend onder meerdere namen, 
zoals opleiding boomverzorger, etw opleiding, 
european treeworker. We hebben het echter over 
dezelfde opleiding.
 
Het voordeel van TRI is dat bij onze stichting 
veel hoveniers- en boomverzorgingsbedrijven 
aangesloten zijn, waardoor we altijd een werkplek 
kunnen vinden bij jou in de buurt. Daarnaast kun 
je bij ons rouleren van werkbedrijf, waardoor je bij 
meerdere bedrijven ervaring op kunt doen.

De opleiding wordt gegeven in Velp, 
Eindhoven, Houten en Maasland.

Je werkt bij het leerbedrijf 4 dagen en 
gaat in principe 1 dag naar school. Hier 
kan soms van afgeweken worden.

De opleiding is op niveau 3 en duurt 2 
jaar. Niveau 4 kan gevolgd worden wan-
neer niveau 3 is afgerond.

Na de opleiding kun je je aanmelden voor 
het externe examen ‘European Treewor-
ker’. Dit certificaat is waardevol, omdat 
het je kans op een baan flink vergroot.

Via extra cursussen van Stichting TRI kun 
je het ECC1 en ECC2 certificaat halen.

Je ontvangt een gratis laptop van TRI.

Praktische informatie over de ETW opleiding.

BOOMVERZORGING / ETW
Boomverzorging/
European
Treeworker
 
Ben jij geïnteresseerd in bomen? Er is
veel vraag naar boomverzorgers! Volg
de mbo-opleiding Boomverzorging /
ETW op niveau 2, 3 of 4 bij Yuverta mbo
Velp! Je hebt één dag in de week school
en werkt de overige dagen bij een
bedrijf.

Wil jij weten hoe je een boom van
duizenden kilo’s verplant? Of leren hoe
je met klimuitrusting en motorketting-
zaag boven in een grote boom aan het
werk kunt? Met de praktische
bbl-opleiding Boomverzorging / ETW
word je een echte bomenspecialist. Met
het certificaat European Treeworker
kun je bovendien vaak direct aan de slag.
De opleiding duurt 2 jaar. Hierin is
maatwerk mogelijk.
 

Wat leer je? 
De opleiding bestaat uit zowel theorie-
als praktijklessen. Ook krijg je regelmatig
les van gastdocenten. Vakken die je
krijgt zijn:

→ Bomenkennis
→ Standplaatsinrichting
→ Boomveiligheidscontrole
→ Ziekten en plagen
→ Houtanatomie
→ Veilig werken
→ Klimmen
→ Motorzagen
→ (Ver)planten van bomen
→ Communicatie en veiligheid
→ Boombescherming
→ Werken met de hoogwerker

Kies je voor niveau 4, dan krijg je naast
bovenstaande vakken ook de volgende
lessen:

→ Bestekken en begroten
→ Plan van aanpak maken
→ Onderzoek en rapportage
→ Aansturing
→ Beleid, beheer en advies
 
De niveau 4-opleiding is een goede
vooropleiding als je door wil stromen
naar het hbo of als je verder wilt
richting European Tree Technician.
 

Leerwerkplek 
Je werkt gedurende deze opleiding bij
een leerwerkplek. Dit doe je minimaal 20
uur per week, daarnaast kom je één dag
in de week naar school voor theorie- en
praktijkvakken.
 

Waar ga je werken? 
Tijdens de opleiding werk je meestal bij
een boomverzorgingsbedrijf,
hoveniersbedrijf of gemeente. Veel
boomverzorgers blijven na de opleiding
werken bij het bedrijf waar ze ook aan
de slag waren tijdens hun opleiding. Het
werkterrein bevindt zich in openbare
ruimte, parken, particuliere tuinen en
soms ook bossen
 
TRI kan jou helpen bij het vinden van een
werkplek bij jou in de buurt!

Doorleren? De opleiding leidt op tot het
niveau van European Treeworker. Aan
het eind van je opleiding kun je je
aanmelden voor het externe examen
‘European Treeworker’, dit is een
waardevol internationaal erkend
certificaat waarmee je jouw kans op een
baan flink vergroot. Zo is het
ETW-certificaat bij
overheidsorganisaties vaak verplicht om
er te kunnen werken.
 

Niveau 2
Voor meer informatie over niveau 2
neem contact op.
 

Goede baankansen 
Er is veel vraag naar boomverzorgers.
Bijna alle afgestudeerde studenten
vinden na de opleiding direct werk.

yuverta.nl/mbovelp
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Wil je de opleiding tot hovenier of 
groenvoorziener volgen? Dit kan op 
verschillende niveaus in zowel BOL 
(4 dagen leren,1 dag stage) als BBL 
(1 dag school,4 dagen werken).

Niveau 2
Binnen de niveau 2 hoveniersopleiding word 
je opgeleid tot medewerker-hovenier of 
groenvoorziener. Je leert onder begeleiding 
tuinen en groenprojecten aan te leggen en te 
onderhouden.

Niveau 3
Met een niveau 3 diploma op zak kun je aan 
de slag als zelfstandig werkend (vakbekwaam) 
hovenier of groenvoorziener. Je leert ook 
om als voorman een team aan te sturen en 
werkzaamheden in te plannen, of misschien wil je 
wel als zelfstandig ondernemer starten!

Niveau 4
Bij niveau 4 kun je aan de slag als uitvoerder of 
opzichter binnen het groen of misschien begin 
je wel je eigen bedrijf! Je richt je hier meer op 
de kantoorwerkzaamheden van het groene 
vakgebied. Denk aan werkvoorbereidingen, zoals 
het maken van calculaties, offertes en planningen, 
of gesprekken met klanten en het maken van 
tuinontwerpen. Ook kun je na een niveau 4 
opleiding doorstromen naar het HBO.

“Er zijn meer dan 330 
leerbedrijven aangesloten 

bij TRI”

Doe werkervaring op en ontvang meteen 
een salaris bij mooie bedrijven

Leer alles over particuliere tuinen, dak-
tuinen, parken, maar ook machines en 
gereedschappen

Vooruitzicht op een groene toekomst

Gratis laptop bij je opleiding

Voordelen van de opleiding hovenier / Groenvoorziener.

HOVENIER / GROENVOORZIENER
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Binnen de opleidingen Leefbare Stad 
& Klimaat en Urban Green Develop-
ment word je opgeleid tot de hovenier 
van de toekomst. Je leert werken met 
innovatieve groene ontwikkelingen, 
met leefbaarheid en duurzaamheid als 
belangrijke aspecten. Denk aan het 
aanleggen en onderhouden van dak- 
en geveltuinen. Daarbij houd je je ook 
bezig met vragen als hoe houden we 
de lucht zuiver, hoe zorgen we voor 
een beter klimaat, hoe houden we de 
biodiversiteit op peil?

Hovenier van de toekomst
Toekomstbestendig werken en ontwerpen is dus 
erg belangrijk als stadshovenier. Ook leer je hoe 
groen in relatie staat tot water en hoe je hier het 
beste mee om kunt gaan. Zeker in een land als 
Nederland is het belangrijk om vakmensen te 
hebben die weten wat nodig is om de omgeving zo 
in te richten dat iedereen droge voeten houdt.

 De opleiding wordt gegeven in de BOL op niveau 
4. De opleiding kun je volgen bij het Curio in Breda. 
Binnen TRI regio Noordwest valt de opleiding 
Urban Green Development in de overkoepelende 
opleiding Leefbare Stad & Klimaat en wordt 
gegeven aan diverse locaties van Yuverta in 
Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.

Op meerdere plaatsen te volgen

Ontvang een gratis laptop

Denk mee over innovatieve ontwikkelin-
gen in het groen

Zet je in voor een duurzame wereld

Leer hoe je bijdraagt aan een beter en 
gezonder klimaat

Niveau 4

Voordelen van de opleiding Urban green development.

LEEFBARE STAD & KLIMAAT 
URBAN GREEN DEVELOPMENT
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SAMEN AAN DE SLAG 
VOOR DE WERELD VAN MORGEN

Terra is dé groene school waar je 
terecht kunt voor vo, mbo en cursus- 
en contractonderwijs. Elke opleiding 
biedt aantrekkelijke mogelijkheden 
voor werk of vervolgopleiding. Je kunt 
bij Terra terecht voor de richtingen 
natuur, tuin & landschap, dier & welzijn, 
agro & techniek, bloem, groen & styling 
en voeding & voorlichting. 

Terra levert goed groen onderwijs voor de 
wereld van morgen. Een wereld die ons dagelijks 
inspireert maar die ook verlangt data we continu 
meebewegen. Als groene sector weten we als 
geen ander om hiermee om te gaan. Natuur is 
immers nooit voorspelbaar en wij als groene 
sector werken al eeuwen met dat gegeven. Dat zit 
in onze aard. En dus in Terra.

Leven Lang Ontwikkelen
Onder de noemer ‘Leven Lang Ontwikkelen 
(LLO)’ werkt Terra nauw samen met zowel het 
bedrijfsleven, als overheid en het UWV. Terra is 
dan ook dé opleidingspartner voor het LLO-aanbod 
in de regio. Dit Leven Lang Ontwikkelen kan op 
verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het 
volgen van een korte cursus. Maar een complete 
BBL opleiding of branchegerichte vakopleiding kan 
bij Terra ook. 

Samenwerking met TRI
Terra vindt het belangrijk dat alle werknemers 
in het groen, waardevolle vakkrachten voor de 
ondernemers zijn. Vakkrachten die het ambacht 
beheersen! TRI en Terra werken dan ook al jaren 
samen. Werknemers van TRI volgen vaak hun 
groenopleiding bij Terra. Het onderwijsprogramma 
wordt in samenspraak vastgesteld. Dit programma 
past bij de leervraag van de deelnemers. Een 
mooie kans voor de deelnemers om te werken én 
een diploma of certificaat te halen. Tegelijkertijd 
biedt TRI vakkrachten met kennis van zaken die 
waardevol zijn voor de groene ondernemers.

Samen aan de slag voor de groene 
wereld van morgen
De groene sector bevindt zich in het hart 
van maatschappelijke vraagstukken. Deze 
vraagstukken kunnen we als onderwijs, 
ondernemers en overheid - met ieder een 
verantwoordelijkheid binnen het groen - niet 
afzonderlijk van elkaar oplossen. Daarin moeten én 
willen we samenwerken. Samen zorgen we voor 
goed opgeleide mensen in het groen. Die kunnen 
werken in een veilige en uitdagende leeromgeving, 
zoals bij de bedrijven van TRI. Met elkaar zijn we 
aan de slag voor de groene wereld van morgen.

WWW.TERRA.NL
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Groentotaal A. de Boer is erg blij 
met de samenwerking met TRI. 
In de afgelopen jaren heeft TRI 
zijn plaats in de arbeidsmarkt 
gevonden en heeft bewezen 
een meerwaarde voor zowel de 
student als voor het bedrijfsleven 
te zijn. Hierdoor verwachten 
wij dat in de komende jaren de groei van TRI zal 
doorzetten. Steeds meer collega-bedrijven weten 
TRI te vinden en brengen hun leerlingen onder 
bij TRI. Het is met name het ontzorgen, maar 
ook de kennis van de kennis die TRI heeft van de 
lidbedrijven die er voor zorgt dat kandidaten bij het 
juiste bedrijf komen.

Daarnaast biedt de samenwerking tussen 
Groentotaal A. de Boer en Tri Groei in Groen 
ook kansen voor mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt. Zo biedt Groentotaal A de Boer 
regelmatig stages en leerwerkplekken aan, aan 
mensen die op zoek zijn naar werkervaring in het 
vakgebied van tuinaanleg en onderhoud. 

ERVARING VAN BEDRIJVEN

In 2006 ben ik benaderd door Jan Slangen, toenmalig 
leraar van Terra Eelde om samen te gaan kijken hoe we het 
onderwijs beter konden maken samen met het bedrijfsleven.
In het Brabantse hadden ze al jaren een GOA groen 
(gemeenschappelijke onderwijs activiteit) waar ongeveer een 
50 bedrijven lid van waren, met het doel om leerlingen op te leiden. Zo ontstond 
na een paar keer vergaderen het idee op dit ook in Noord Nederland te gaan doen.

De GOA Noord was opgericht.

Nadat we een paar jaar werkzaam waren hebben we 
contact gezocht met de 2 andere Goa’s in Zuid en West 
Nederland om samen de handschoen op te pakken. Daaruit 
is na onderzoek gekomen om de naam te wijzigen naar 
TRI groei in groen. Nu 16 jaar later staat er een mooie 
organisatie die tot doel heeft jonge mensen een gedegen 
opleiding te geven in het groen.
In ons bedrijf hebben we gemiddeld 4 mensen werkzaam 
uit de TRI , het grote voordeel is dat je als bedrijf geen 
bemoeienis hebt met de administratie en dat de begeleiding 
tijdens de opleiding uit je handen wordt genomen.

TRI zorgt voor de begeleiding en kan waar nodig 
een jobcoach inzetten. Dit is niet alleen goed voor 
de betreffende medewerkers, 
maar ook voor de bedrijven zelf, aangezien 
het hen in staat stelt om nieuwe, enthousiaste 
medewerkers aan te trekken en op te leiden.

Een ander belangrijk aspect van de samenwerking 
tussen Groentotaal A. de Boer en Tri Groei in Groen 
is het feit dat onze sector zich steeds meer richt op 
duurzaamheid en milieuvriendelijke oplossingen. 

Ontwikkelingen in de toekomst met Groentotaal

www.bartelds.nl

WWW.GROENTOTAALADEBOER.NL
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ONLINE AANMELDEN

Wil jij je ook aanmelden?
Schrijf je dan in bij een van onze beschikbare leerwerktrajecten op onze website

www. https://trigroeiingroen.nl/hovenier-vacature/

Of gebruik de QR code:

LEERLING
HOVENIER
BBL | BOL

LEERLING
BOOMVERZORGER (ETW)

BBL

LEERLING
URBAN GREEN DEVELOPMENT

BBL/BOL
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LEERLINGEN BIJ BEDRIJVEN

Voordat ik met (Judith van der Schoot van) TRI in aanraking kwam heb 
ik meerdere sollicitaties zelfstandig gedaan, dit proces ging vrij traag, 
omdat je de bedrijven niet goed kent en via de webpagina niet altijd even 
goed kan aflezen of het een match is.

TRI kent vele hoveniersbedrijven persoonlijk en ik had nadat ik ja gezegd had 
tegen TRI binnen een week een fijne BBL-plek gevonden bij ‘De Enk’. 
Omdat TRI garant staat voor mij, zeggen bedrijven veel makkelijker ‘ja’.
Behalve dat TRI heel snel een leerwerkplek voor mij geregeld heeft, 
ondersteunen ze mij ook bij het vinden van een passende groenopleiding en 
alles wat daarbij komt kijken. Het is heel fijn om iemand naast je te hebben 
die je kan vertellen wat je allemaal tegen kunt komen en bij voorbaat kan 
zeggen of een bedrijf waarschijnlijk wel of niet een match is.
Ik werk nu een korte periode samen met TRI en deze samenwerking verloopt 
erg soepel. Ik heb er vertrouwen in om door middel van deze samenwerking 
te kunnen slagen voor mijn opleiding en uit te kunnen stromen in het mooie 
hoveniersvak. 

Al als maatschappelijk werkster nam ik mijn cliënten het liefst 
mee naar buiten. Daarna gaf ik als juf van een bovenbouw 
veel buitenlessen, maar na twee afgeronde HBO-studies had 
ik nog steeds niet echt m’n plek gevonden. Ik kan mijn energie, 
enthousiasme, creativiteit en behulpzaamheid in beide beroepen 
kwijt, maar ik wil meer buiten zijn en mis de directe resultaten en 
het ‘scheppen’ van iets. 

Jan Willem Hofstra

zij instrom
er

Ik besluit me in 
te schrijven bij 
TRI. Al snel word 
ik gebeld: of ik 

morgen op gesprek 
wil bij een potentiële 
opdrachtgever. 
Hoewel het proces 
sneller gaat dan 

ik verwachtte en ik nog vol vragen zit, ga ik 
erheen en van beide kanten voelen we een klik. 
Zo begin ik in juni aan mijn nieuwe baan als 
leerlinghovenier bij DonkerGroen Zwolle. Voor 
een rustige start begin ik in het onderhoud.   
Vanaf september start ik met de opleiding ‘VHG 
aankomend hovenier’ op het Zone.College Zwolle, 
waar ik gelijkgestemde aanpakkers vind, nét zo 
nieuw en nieuwsgierig als ik. De opleiding ernaast 
maakt dat ik steeds beter snap wat ik doe, en in 
mijn werk word ik steeds zelfstandiger. 

Ja, het is hard werken en er is werkdruk, maar 
ongeacht zon of regen, geniet ik van mijn werk. 
Het buiten zijn, nieuwe dingen leren en flink 
aanpakken, maken dat de dagen voorbij vliegen. 
Wat een heerlijk gevoel is dat!  De komende drie 
jaar is dit wat ik wil doen: vier dagen werken, 
één dag naar school, om straks als vakbekwaam 
hovenier ook bijvoorbeeld mijn communicatieve 
vaardigheden en oplossingsgerichte visie te kunnen 
laten zien. Bijvoorbeeld in het adviseren van klanten 
in duurzame keuzes. Ik wil eraan bijdragen als 
samenleving weer meer met de natuur te leven: 
tuinen vergroenen en kansen benutten die de natuur 
biedt. 

Ik ga met plezier naar mijn werk. Het geeft me 
energie en voldoening. Hierdoor zie ik mijn loopbaan 
een stuk zonniger tegemoet!
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Welke kennis en vaardigheden hebben de groenprofessionals van morgen nodig?
Bij Zone.college kijken we met een scherpe blik naar wat er gebeurt en gaat gebeuren.
Als erkende onderwijsinstelling bieden we vooruitstrevend praktijkrijk onderwijs. 
Daarbij maken we gebruik van de expertise van partners die de praktijk door en door 
kennen. 
 
Via TRI kun je bij ons BBL-opleidingen volgen, maar ook diverse cursussen, zoals Nederlands 
Kettingzaag Certificaat niveau 1-5, Snoeien en Wet natuurbescherming niveau 1-3.
 
Kom verder bij Zone.college. Meer weten? Maak een afspraak met een opleidingsadviseur 
of bezoek een open dag in Almelo, Doetinchem, Hardenberg of Zwolle.

Kom 
verder bij

Zone.college

Groenprofessionals 
van de toekomst
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Welke kennis en vaardigheden hebben de groenprofessionals van morgen nodig?
Bij Zone.college kijken we met een scherpe blik naar wat er gebeurt en gaat gebeuren.
Als erkende onderwijsinstelling bieden we vooruitstrevend praktijkrijk onderwijs. 
Daarbij maken we gebruik van de expertise van partners die de praktijk door en door 
kennen. 
 
Via TRI kun je bij ons BBL-opleidingen volgen, maar ook diverse cursussen, zoals Nederlands 
Kettingzaag Certificaat niveau 1-5, Snoeien en Wet natuurbescherming niveau 1-3.
 
Kom verder bij Zone.college. Meer weten? Maak een afspraak met een opleidingsadviseur 
of bezoek een open dag in Almelo, Doetinchem, Hardenberg of Zwolle.

Kom 
verder bij

Zone.college

Groenprofessionals 
van de toekomst

WINTERCURSUS

TRI groei in groen biedt in de winter 
onder andere een heel breed pakket 
cursussen aan.
Dit alles om jezelf nog verder door te 
ontwikkelen in jouw vakgebied.
Cursussen welke worden aangeboden:

• Motorkettingzagen lichte en zware vellingen
• Wet natuurbescherming 1 en 2
• Snoeien
• Veilig werken langs de weg
• Klein grondverzet
• Hoogwerker |Shovel
• Bosmaaier
• ETW

Onderstaand een mooi voorbeeld van de cursus 
Motorketting zagen zware vellingen.
Deze cursus is een vervolg op de basiscursus 
motorkettingzagen. Tijdens deze cursus ligt het 
accent op grotere bomen en het zogenaamde 
“probleem” bomen. U leert deze op een 
verantwoorde manier te vellen. 
Ook bij deze cursus speelt veiligheid een grote rol 
omdat het vellen van grotere bomen en/of bomen 
die op een moeilijke plaats staan meer risico’s met 
zich meebrengt. We behandelen technieken om 
deze bomen op de juiste manier te verwerken. Ook 
zullen we ingaan op de technieken bij “moeilijk” 
hout zoals; omgewaaide bomen en bomen onder 
spanning. Tenslotte houden we ons ook bezig met 
het onderhoud en het bedrijfsklaar maken van de 
motorkettingzaag.

Daarnaast worden onderwerpen behandeld als:
• Arbowet en regelgeving betreffende 

arbeidsomstandigheden;
• Onderhoud van motorkettingzaag en 

zaagketting;
• Praktisch omgaan met de motorkettingzaag in 

zwaar en moeilijk hout;
• Veltechnieken en werkhouding;
• Werken met hulpmiddelen.

Deelnemers kunnen veilig en verantwoord 
werkzaamheden in de praktijk uitvoeren met de 
motorkettingzaag betreffende zwaar en moeilijk 
zaag- en velwerk. Daarnaast krijgt de cursist 
inzicht in de juiste manier van vellen en secuur 
omzagen van een boom. Na het volgen van deze 
cursus voldoet de cursist aan de Arbo-verplichting. 
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TEGEMOETKOMING EN VOORDELEN

Studenten Scholen Bedrijven

 Bij goed functioneren 
en goede 

motivatie gegarandeerd 
een baan na het 

behalen van je diploma 

Een goed salaris op 
basis van de cao 
Hoveniersbedrijf 

Garantie op een 
opleidingsplek via TRI 

en mogelijkheden om bij 
verschillende bedrijven 
aan het werk te gaan

Een vergoeding 
voor schoolkosten 
en kosteloos extra 

cursussen om je nog 
verder te ontwikkelen 

   Persoonlijke aandacht 
en begeleiding van jouw 

TRI coördinator

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

Administratieve 
ontzorging en geen 
financiële risico’s

Verloning conform 
cao Hoveniersbedrijf 

en je betaalt alleen de 
gewerkte uren

TRI verzorgt de 
werving en jij hebt 

zicht op aankomende 
vakmensen

Promotie groene 
vakgebied

Extra begeleiding 
van leerlingen door 

onze coördinatoren en 
mogelijkheid roulatie

Leerlingen voorzien 
van vakgerichte en 
relevante cursussen

Spil tussen bedrijf, 
leerling en school
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STAPPENPLAN TRI

Groei
in

Groen

Werk je graag met je handen? 

Ben je graag in de buitenlucht? 

Wil je leren en werken?

Meldt je dan aan bij TRI!
Een 

kennismakingsgesprek 

met de 

TRI-coördinator

Kennismakingsgesprek 

bij een aangesloten 

TRI-bedrijf
Inschrijven 

voor de opleiding 

tot hovenier, 

groenvoorziener of 

boomverzorger 

(ETW)
Starten 

met de 

opleiding en starten 

met werken bij het 

leerbedrijfTussentijds 

evalueren, 

bijsturen waar nodig 

en rouleren naar een 

ander leerbedrijf

Het 

behalen van je 

Diploma
Na 

het behalen 
van je diploma is 

de leering officieel 
vakbekwaam hovenier, 

boomverzorger of 
groenvoorziener

Vast 

dienstverband 

bij een hovenier- 

Boomverzorgings- of 

Groenvoorzienings-

bedrijf!
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“ALS HOVENIER KOM JE OP VEEL 
VERSCHILLENDE PLEKKEN EN DOE JE 

TELKENS WEER WAT ANDERS”

“ALS BOOMVERZORGER BEN JE 
VOLLEDIG MET DE NATUUR BEZIG”

“HET GROENE VAKGEBIED HEEFT 
EEN SCHREEUWEND TEKORT AAN 

BOOMVERZORGERS/ ETW’ERS, START 
HIER JE CARRIÈRE IN HET GROEN!”

“TRI HELPT JOU OPLEIDEN TOT 
HOVENIER/ GROENVOORZIENER OF 

BOOMVERZORGER”

“TRI IS VOOR ONS EEN NUTTIGE EN 
BELANGRIJKE SCHAKEL VOOR HET 

VINDEN VAN NIEUWE VAKMENSEN”

“LEER ALLES OVER DE AANLEG EN HET 
ONDERHOUD VAN (DAK)TUINEN EN 
OPENBAAR - EN STEDELIJK GROEN ”

LEEFBARE STAD & KLIMAAT / UBG
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Dan ontvang je een VVV Cadeaubon van €50,-

Aanbreng actie!

Werf een leerling!
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TRI, de spil tussen groene scholen, 
hoveniersbedrijven en leerlingen

www.trigroeiingroen.nl

HOVENIER / GROENVOORZIENER

URBAN GREEN DEVELOPMENT

BOOMVERZORGING / ETW


