
Het bestek werd gegund aan Hoek Hoveniers, BAM, 
Bunnik, Van Schie, Krinkels en Glijnis. Met Heren-
bosch personeelsdiensten en het Werkgevers  
Servicepunt Zuid-Holland Centraal ontstond een 
mooie samenwerking om geschikte kandidaten 
voor het leerwerktraject te werven. Herenbosch 
neemt de kandidaten in dienst en ze worden gede-
tacheerd bij de zes aannemers. Naast training on 
the job krijgen ze ook de opleiding VCA (Veiligheid, 
Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers), bos-
maaien en werken langs de weg aangeboden.

De aannemers die werken 
voor Groen en Stadsbeheer 
van de gemeente Zoetermeer 
openen al jaren hun deuren 
voor werkzoekenden. Het was 
dan ook geen verrassing voor 
ze dat de gemeente hen vroeg 
creatief te zijn bij de invulling 
van Social Return of Invest-
ment (SROI) bij het op de 
markt brengen van de  
bestekken Zoetermeer. Het 
resultaat? Een leerwerktraject 
waarin zes concurrerende 
aannemers samenwerken  
in het onderhoud van groen  
in Zoetermeer, waarbij ze  
tegelijkertijd werkzoekenden 
een kans bieden op een baan. 
In juli werden voor het derde 
jaar certificaten uitgereikt  
aan kandidaten uit het leer-
werktraject.

‘DacHt Dat Ik mIjn cERtIfIcaat In DE bRIEvEnbuS ZOu kRIjGEn’

Dat lukt goed, mede dankzij deze zes top-aanne-
mers.”

GROEIEn
Eén van de kandidaten is de 34-jarige Darryl. “Het is 
niet mijn eerste diploma hoor”, aldus Darryl, na de 
uitreiking. “De opleiding was best zwaar, maar het 
was een leuke ervaring. Het is fijn om deze basis te 
hebben. Ik wil nog meer certificaten behalen. Ik had 
een bijstandsuitkering, maar nu kan ik eindelijk voor 
mezelf zorgen.” Hij laat trots zijn certificaat en VCA-
pas zien. “Ik dacht dat ik mijn certificaat in de brieven- 

Samenwerkende  
aannemerS bieden SucceSvol 
leer-werktraject

andré Hoek van Hoek Hoveniers:
“Gemeente Zoetermeer vraagt bij aanbeste-
dingen de aannemers met innovatieve oplos-
singen te komen om SROI tot een succes te 
maken. De 3 jaar geleden gekozen oplossing 
van Hoek Hoveniers en Herenbos biedt écht 
perspectief aan de betreffende mensen. Het 
geeft alle partijen energie en een trots gevoel 
te zien hoe deze groep mensen de geboden 
kans met beide handen aangrijpt.”

aannemer bunnik (brugt kazemier):  
“Inzet en motivatie zijn de belangrijkste  
eigenschappen om het vak te leren”

mEER ZEkERHEID
Wethouder Taco Kuiper van Werk en Inkomen 
was drie jaar geleden bij de eerste uitreiking van 
de certificaten en reikt nu jaarlijks de certificaten 
uit. Volgens de wethouder is het behaalde certifi-
caat het startpunt van hun carrière. “Daar is de 
gemeente trots op”, liet Kuiper tijdens de uitrei-
king, met bloemen en taart, weten. “Het is hart-
stikke leuk dat deze mannen nu hun diploma 
hebben en werkzaam zijn bij deze aannemers. 
Met hun werkervaring en diploma zijn hun kan-
sen op de arbeidsmarkt enorm vergroot. Ze zijn 
veel flexibeler en kunnen bijvoorbeeld van aan-
nemer switchen als er bij een andere aannemer 
meer werk is. Ze hebben meer zekerheid, dat is 
het mooie van deze constructie. In Zoetermeer 
zijn we heel praktisch bezig om werkzoekenden, 
met een uitkering, weer aan de slag te helpen. 
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De geslaagden en wethouder Taco Kuiper

bus zou krijgen, maar dit is veel gezelliger. Het werk 
is leuk om te doen, ik ben elke keer weer trots op het 
resultaat”, eindigt hij met een grote glimlach.


