
Uw terrein
onderhoud 
doet mensen 
opbloeien
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Wilt u uw bedrijfsterrein van beplanting of 
bestrating voorzien? Of zoekt u een partner voor uw 

groenonderhoud of buitenwerkzaamheden? Weener XL 
biedt uitkomst. Weener XL verbetert de uitstraling van 

uw buitenterrein waardoor de interesse van uw klanten 
en de trots van uw medewerkers groeit. We leveren 

betaalbare en betrouwbare maatwerkoplossingen. Dit 
doen we door preventief terreinbeheer met ervaren 
krachten die een kans verdienen volwaardig deel te 

nemen aan onze maatschappij.

Sociaal in het groen:  
een kwestie van doen
Meer en meer organisaties, van klein tot groot, raken doordrongen van het nut van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Een effectieve en sociale manier hiervoor is 
kansen bieden aan kwetsbare groepen in de maatschappij. Dat kan al in de voor- of achtertuin 
van uw organisatie.

Voor uw  
complete  

terrein-
onderhoud

Weener XL is het werk-ontwikkelbedrijf van de gemeente 
‘s-Hertogenbosch. We bemiddelen en vinden passend werk 
voor inwoners die door een beperking minder makkelijk aan 
een baan komen. Door uw groenonderhoud uit te besteden 
aan Weener XL laat u niet alleen het groene maar ook het 
sociale hart van uw organisatie spreken. U draagt bij aan de 
arbeidsontwikkeling van mensen met een grotere afstand tot  
de arbeidsmarkt. 

We maken het makkelijk
Weener XL neemt u uw groenonderhoud en aanverwante 
werkzaamheden op het buitenterrein zorgvuldig uit handen. 
Een professionele uitvoering en goede ondersteuning 
gaan daarbij hand in hand. Uiteraard begeleiden we onze 
medewerkers zorgvuldig. Ook kunt u rekenen op een goed 
advies, bijvoorbeeld over samenwerkingsvormen en financiële 
regelingen.

Iets anders in gedachten? Bel ons!
Onze groenafdeling bestaat uit een groot aantal vak-
kundige medewerkers, die samen veel in hun mars hebben. 
Bovendien zijn onze mensen enthousiast en gemotiveerd. 
Ook onder werkzaamheden die niet standaard tot onze 
diensten behoren, zetten wij graag onze schouders. Start 
u binnenkort een project? Denk bij het uitbesteden van de 
werkzaamheden, in groen- of algemeen onderhoud, ook 
eens aan Weener XL.

Vraag ons gerust om advies
Door de jaren heen heeft Weener XL een breed scala aan 
werkzaamheden in het beheer van buitenterreinen uitgevoerd. 
De kennis en ervaring die we daarbij hebben opgedaan, 
delen we graag met u. Vraag ons daarom gerust om advies. 
Heeft u bijvoorbeeld een vraag over het onderhoud van de 
buitenruimte? Overweegt u een nieuw ontwerp voor uw 
groene zones? Wij denken graag met u mee. Uiteraard met 
oog voor aspecten als onderhoud en kosten.

“ Goede bereikbaarheid, korte lijnen en snel antwoord. Je ondervindt 

geen enkele hinder van de aanwezigheid van de medewerkers.”

UITKOMST KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK
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Zorgvuldige begeleiding
Weener XL werkt met mensen die gemotiveerd zijn en van 
aanpakken weten. Meerwaarde bieden aan de opdrachtgever 
staat voorop. We investeren doelgericht in kennis en 
vakmanschap, onder meer via opleidingen en trainingen. 
De aansturing is in handen van professionele begeleiders 
met veel kennis en ervaring in groen- en terreinonderhoud. 
Hierdoor bent u verzekerd van een vakkundige uitvoering. 

Modern machinepark
Onze afdeling groenonderhoud beschikt over uitstekende 
faciliteiten. Zoals een modern en representatief machine- en 
wagenpark. Wij werken alleen met milieuvriendelijke en 
ergonomisch verantwoorde machines. En voor het veilig 
uitvoeren van het werk op uw terrein is Weener XL uiteraard 
in het bezit van een VCA-certificering. 

Onze werkwijze
Samenwerken met Weener XL kan op allerlei manieren. Denk 
aan individuele detachering, groepsdetachering of begeleid 
werken. Ook een proefplaatsing of werkervaringsplaats 
behoort tot de mogelijkheden. Wij adviseren u hier graag over. 
Natuurlijk kiezen we samen voor een vorm die bij uw bedrijf of 
werkzaamheden past. 

 “ Weener XL biedt flexibel en 

enthousiast personeel.”

UITKOMST KLANTTEVREDENHEIDS

ONDERZOEK

Groenonderhoud:

•  groenwerkzaamheden 
rondom bomen 

•  schoffelen en uitharken 
van beplanting  
en haagvoeten

•  hagen knippen 
(kleinschalig en handmatig 
of machinaal)

•  graskanten steken  
of snijden

• maaien (gazons, gras)
• bemesting
• bosmaaien

•  beplantingen en 
inboetwerkzaamheden

• prunusbestrijding
• bramen rooien
• rotondeonderhoud
• blad ruimen
• snoeiwerkzaamheden
• afzetten plantsoen
• trekken zaailingen
• voorjaarssnoei
• randensnoei
• transport groenafval

Overige (onderhouds)werkzaamheden:

•  ruimen van zwerfvuil  
en drijfvuil

•  graffiti verwijderen  
en coating aanbrengen

•  kauwgom verwijderen  
en algenreiniging

•  gladheidsbestrijding  
en sneeuwruimen

• ruimen van vuurwerk
•  onderhoud en bijvullen 

van speelondergronden, 
zandbakken en  
jeu-de-boulesbanen 

• evenementenschoonmaak 

• papierbakken legen
• verkeersborden reinigen
• puinruimen
• begraven
• graven delven
• vegen van smalle gangen
• mollenbestrijding
• kleine herbestratingen
•  kleinschalig aanbrengen 

van belijning of 
wegsignalering

• plaatsen van schuttingen
•  aanleg en productie van 

vlonders
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Succesvolle samenwerking  
woningbouwcorporatie Zayaz
Sinds 2008 onderhoud Weener XL in een speciaal ontworpen maatwerk 
onderhoudsprogramma alle brandgangen voor Zayaz. Op in totaal 70.000 m2 
wordt geveegd, geborsteld, zwerfvuil geruimd, graffiti verwijderd en onkruid op 
verhardingen bestreden. Daarnaast worden op 9 wooncomplexen containers 
buiten gezet voor lediging en wordt groenonderhoud verzorgt op 14 locaties. 
Op deze wijze draagt Weener XL bij aan een betere leefbaarheid van de directe 
woonomgeving van de huurders van Zayaz.
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Haal nóg meer uit MVO
Rendabel sociaal ondernemen is een kans. Weener XL biedt u 
allerlei handvatten en instrumenten hiervoor. Benieuwd? Wij 
gaan graag met u in gesprek!

•  Social return  
Grotere organisatie? Wat dacht u van het 
opnemen van social return bepalingen in uw 
inkoopvoorwaarden of hrm-beleid? Wij hebben de 
kennis in huis om dit professioneel met u op te zetten. 

•  Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) 
Laat zien dat u bijdraagt aan arbeidsparticipatie met 
de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en een 
PSO-erkenning. Daarmee vervult u een voorbeeldrol 
én valt u positief op.

•  Jobcarving en functiecreatie. 
Neem (samen met ons) uw functies onder de loep. 
Door het herschikken van taken creëert u nieuwe 
functies. Bepaalde werkzaamheden zijn misschien bij 
uitstek geschikt voor iemand met een SW-indicatie. 

Bezoekers begraafplaats Orthen 
waarderen het werk van Weener XL
Begraafplaats Orthen is een begrip in ’s-Hertogenbosch. 
Het groenonderhoud van deze bijzondere locatie ligt sinds 
begin 2013 in handen van een groenploeg van Weener XL. 
Toine Schalken, beheerder van de begraafplaats: “Het is van 
essentieel belang dat een begraafplaats er netjes bijligt. Deze 
verantwoordelijkheid heb ik Weener XL toevertrouwd en daar 
heb ik geen spijt van gehad. Ik hoop en reken dan ook op 
continuering van de samenwerking met Weener XL.” 

Waardering bezoekers
Begin 2013 schreef Weener XL (toen nog Weener Groep) 
zich in voor het groenonderhoud op de begraafplaats en 
kreeg de werkzaamheden toegewezen. Toine Schalken: 
“Het groenonderhoud op een begraafplaats is naar mijn 
mening uitgelezen werk voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Bezoekers waarderen het werk dat zij doen 
en spreken dat ook naar hen uit. Daarnaast geeft het de 
begraafplaats ook een maatschappelijk gezicht. Ik vind het 
mooi om te zien hoe de medewerkers van Weener XL zich 
inzetten en hoe zij welbehagen en genoegen uit dit werk 
halen. En dit leidt er weer toe dat zij hun werk goed doen en 
dus tot een goed onderhouden begraafplaats. Ik zou andere 
opdrachtgevers ook zeker aanbevelen de wat meer kwetsbare 
mensen een kans te geven zich waar te maken.” 

Over Begraafplaats Orthen
Wie begraafplaats Orthen betreedt, komt in een mooi en ruim 
aangelegd park met lanen, oude bomen, hagen en gazons. Het 
is een 12 ha. grote en groene begraafplaats met een prachtig 
bomenbestand. ‘Orthen’ ademt een rustige parkachtige sfeer 
uit waar men kan dwalen en mijmeren. Het biedt de sfeer die 
past bij de stemming van het moment: de gang naar de laatste 
rustplaats van een huisgenoot, een familielid, een vriend, een 
bekende.

Succes volle  
partnerships
Al vele organisaties in en om ’s-Hertogenbosch gingen voor 
hun (groen)onderhoud de samenwerking met Weener XL aan. 
Inmiddels beschikken we over een breed netwerk van tevreden 
klanten, waaronder Heineken, PPG coatings, Omron, Koning 
Willem I College, Hesdo, Vivent, gemeente ’s-Hertogenbosch, 
GGD en woningbouwverenigingen Zayaz, BrabantWonen en de 
Kleine Meierij.

“ ‘Opgewektheid’ en ‘getrainde’ klantgerichtheid. Een genot 

om te horen dat de mensen van Weener XL goed werk willen 

afleveren omdat ze dan wellicht terug mogen komen voor de 

volgende klus. Daar kan menig een voorbeeld aan nemen!”

UITKOMST KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK

MVO is 
iedereen 

mee laten 
doen

Met de nieuwe Participatiewet hebben werkgevers er een 
maatschappelijke opgave bij gekregen: samen zorgen we 

voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. 
Bijdragen aan arbeidsparticipatie kan op veel manieren. Er 

liggen veel kansen. Benieuwd? Wij gaan graag met u in gesprek!

Door samenwerking met Weener XL draagt u er heel direct  
aan bij dat steeds meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen 

meedraaien in onze maatschappij. Een sociale doelstelling, die ook van groot economisch 
belang is. Door werk bij ons neer te leggen, helpt u onze mensen om een dagritme, 

werkervaring en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Een mooi staaltje maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Niet voor niets werken al veel ondernemingen en instellingen 

samen met Weener XL.



Bezoekadres
Van Herpensweide 1
’s-Hertogenbosch

Postadres
Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch

www.weenerxl.nl
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Weener XL:  
uw partner in 
sociaal ondernemen
Weener XL is het werk-ontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
Wij bemiddelen en vinden passend werk voor inwoners die door een beperking 
minder makkelijk aan een baan komen. Wij zijn gespecialiseerd in:

• Groenonderhoud

• Postbezorging

• Logistieke dienstverlening

• Verpakken en assemblage

• Digitaliseren van documenten

• Schoonmaak

Samenwerken met Weener XL kan op allerlei manieren. 
Naast detachering behoort ook een proefplaatsing of 
werkervaringsplaats tot de mogelijkheden. Wij adviseren  
u hier graag over.

Samenwerken met Weener XL?
Bel ons dan voor een afspraak. Dan kijken samen 
hoe we onze samenwerking het beste vorm kunnen 
geven. Wij kunnen u geheel vrijblijvend een 
aanbieding doen. U zult zien dat wij u een goede 
prijs-kwaliteit verhouding bieden. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de heer Dolf Wibier op  
(06) 53 842 260. Of u belt het algemene nummer 
van Weener XL op 073 – 615 8 615.


