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Werkom Groen, gevestigd in Purmerend, 
is lid van de Vereniging van Hoveniers en 
Groenvoorzieners (VHG) en aangesloten bij 
de SBB (Stichting Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Het werk-
leerbedrijf ontwerpt, ontwikkelt en onderhoudt 
tuinen, plantsoenen, groenstroken, parken en 
groenvoorzieningen. ‘Maar we doen meer’, laat 
Dennis Verhoeven van Werkom Groen weten. 
‘Zo onderhouden we ook interieurbeplanting 
en sportaccommodaties, controleren we met 
behulp van gps buitenruimtes op graffiti of 
kapot straatmeubilair en bestrijden we glad-
heid bij koud weer.’

‘Als je het doet, doe het dan goed’
‘Als werk-leerbedrijf zijn wij uitvoerder van de 
sociale werkvoorziening en de Participatiewet’, 
vertelt Verhoeven. De werkbedrijven van 
Werkom, zoals Werkom Groen, bieden werk 

voor mensen die iets extra’s nodig hebben.

‘We willen zo dicht mogelijk bij de reguliere 
arbeidsmarkt staan. Dan is het niet meer dan 
logisch dat je ook de reguliere certificerin-
gen hebt.’ Het werk-leerbedrijf begon met 
de PSO-certificering (Prestatieladder Sociaal 
Ondernemen), maar besloot direct ook ver-
scheidene andere certificaten te halen onder 
het motto: als je het doet, doe het dan goed. 
‘Groenkeur kon daarin natuurlijk niet ontbre-
ken’, aldus Verhoeven.

Speciale opleiding
In augustus 2019 begon Werkom Groen met 
de VCA**-opleiding van zijn werknemers, een 
vereiste voor het behalen van het Groenkeur-
certificaat Groenvoorziening. Verhoeven 
spreekt vol trots over de manier waarop dat 
leerproces werd benaderd. ‘We hebben ver-
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schillende speciale opleidingen geïnitieerd, met 
meer aandacht voor de stof dan bij een regulier 
bedrijf. Om ervoor te zorgen dat iedereen de 
materie goed onder de knie kreeg, besteedden 
we aan sommige VCA’s meer tijd en begelei-
ding. Daarnaast werkten we niet alleen met 
tekst, maar ook veel met beeldplaten en werd 
er ook in het oefenen van de materie veel tijd 
gestoken.’

Een aantal werknemers had al eerder op de 
reguliere manier geprobeerd het certificaat 
te halen, maar helaas zonder succes. Dankzij 
de aanpak van Werkom Groen haalden nu alle 
werknemers de VCA**-certificering. ‘Dankzij 
onze aangepaste leerweg en interne begelei-
ding heeft iedereen het certificaat gehaald’, ver-
telt een duidelijk trotse Verhoeven. ‘Dat is toch 
wel heel erg mooi.’

Kwaliteit
Op 17 maart 2020 mocht Werkom Groen het 
Groenkeur-certificaat voor Groenvoorziening 
aan zijn lijst certificaten toevoegen. Het is drie 
jaar geldig, tot 16 maart 2023 dus.

‘De belangrijkste eisen om het Groenkeur-logo 
te mogen voeren, zijn het leveren van kwaliteit 
en het streven naar verbetering van de klantte-
vredenheid. Werkom vult dit op twee manieren 
in: enerzijds door goed groenwerk te leveren, 
anderzijds door zijn werknemers met een over-
brugbare afstand tot de arbeidsmarkt die graag 

willen werken, naar een duurzame en nieuwe 
werkplek te begeleiden’, aldus Groenkeur-
directeur Dick Oosthoek. ‘We zijn dan ook 
trots op deze nieuwe deelnemer bij Stichting 
Groenkeur.’
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