
Nancy van der Vin is oprichter van Rosa 
 Novum, een bedrijf dat zich richt op het 
 onderhoud van groenvoorzieningen en bedrijfs - 
tuinen en werk biedt aan mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Wij vroegen haar 
naar het ontstaan van Rosa Novum en wat het 
bedrijf uniek maakt in de hovenierssector. 

Onze medewerkers 
draaien mee op  
Eredivisie-niveau
Tekst: Elte Palm (Colland)
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Hoe is Rosa Novum ontstaan?
“Koninklijke Ginkel Groep, waar Rosa Novum onderdeel 
van uitmaakt, werkt(e) al jarenlang met mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Met het ingaan van 
de participatiewet in 2015 hebben we gekeken hoe we 
het professioneler konden aanpakken. We hebben een 
business-case gemaakt en in 2018 is Rosa Novum B.V. 
opgericht. Het is een zogeheten ‘sociale onderneming’ 
waar de winst wordt geherinvesteerd in het maat-
schappelijk doel. Ongeveer 60 mensen werken bij ons. 
Zij vallen onder de cao van de VHG, de branchevereni-
ging voor hoveniers en groenvoorzieners, waar wij bij 
zijn aangesloten.”

Wat voor mensen werken bij jullie?
“Onze werknemers hebben lichamelijke en psychische 
of cognitieve beperkingen. Dan hebben we het 
bijvoorbeeld over mensen met autisme, met ADHD, een 
laag IQ of psychische kwetsbaarheid. De meeste zijn bij 
ons terechtgekomen omdat ze bij hun vorige werkgever 
tegen te hoge eisen aanliepen. Wij geven het steuntje 
in de rug dat ze nodig hebben.”
       
En hoe ziet dat er in de praktijk uit?
“Iedereen die bij ons werkt moet in een ploeg kunnen 
werken, het fijn vinden om buiten te zijn en vroeg 
kunnen opstaan. Wij creëren een omgeving waarin ze 
zich competent en opgenomen voelen. Uiteindelijk zijn 
het mensen zoals jij en ik die simpelweg willen werken 
en leren. En werken in het groen is daar heel geschikt 

voor. Aan het eind van de dag zie je direct resultaat. 
En daar bovenop leren ze ook nog een vak. Wij zien ze 
zichzelf ontwikkelen en opbloeien. En dat is heel mooi 
om te zien” 

“Wij creëren een omgeving 
waarin ze zich competent en 

opgenomen voelen”

Hoe begeleiden jullie je medewerkers?
“Wij kijken in eerste instantie naar wat hij of zij nodig 
heeft om goed te kunnen functioneren. Wat triggert 
nou diegene en hoe kunnen we de zwakke punten 
compenseren? De voormannen van onze werkploegen, 
die vaak ook een arbeidsbeperking hebben, helpen bij 
het uitvoeren van het werk. De uitvoerders en interne 
jobcoach geven de verdere begeleiding vorm. 
Belangrijk is om de werkzaamheden goed af te 
stemmen op de mogelijkheden van het individu, en 
ervoor te zorgen dat de juiste combinatie van mensen 
in een ploeg samenwerkt. Daarnaast is de combinatie 
duidelijkheid, rust en voorspelbaarheid aan de ene 
kant, en voldoende afwisseling aan de andere kant, 
nodig om het werk uitvoerbaar en interessant te 
houden. Een van onze begeleidingsdoelen is het 
verbreden van inzetbaarheid. Dat versterkt hun positie 
op de arbeidsmarkt en wij kunnen ze zowel voor het 
zomer- als winterwerk inzetten. Een win-win situatie.”
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Aan wat voor projecten werken jullie?
“Onze projecten bestaan uit groenonderhoud voor met 
name gemeenten, woningcorporaties en bedrijven. 
Daarnaast werken wij voor zorg- en onderwijsinstellin-
gen en sportaccommodaties. Ook ondersteunen wij 
onze zusterbedrijven bij verschillende projecten zoals 
het onderhoud van Paleis ’t Loo. Onze medewerkers 
draaien dus mee op Eredivisie-niveau.”

“Wij bewijzen dat een arbeids-
beperking niets inboet aan 

kwaliteit ten opzichte van een 
‘normaal’ hoveniersbedrijf”

Waarom kiezen opdrachtgevers voor jullie?
“Bedrijven die voor ons kiezen, vinden het belangrijk 
dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan 
het werk kunnen. Maar ze krijgen kwaliteit tegen een 
verantwoorde prijs, dat is uiteindelijk belangrijk voor 
hen. Het is geen liefdadigheid, we zijn een commercieel 
bedrijf. Wij bewijzen met Rosa Novum dat een 
arbeidsbeperking niets inboet aan kwaliteit ten 
opzichte van een normaal hoveniersbedrijf. Daarnaast 
kiezen bedrijven bij ons ook voor duurzaamheid.”

In welk opzicht?
“In de volle breedte. Met onze winst als sociale 
onderneming, wordt meer werk gecreëerd voor mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast 
werken wij zoveel mogelijk met elektrische machines. 
Van bladblazers tot bosmaaiers en auto’s. Ook dragen 
wij bij aan biodiversiteit en een duurzame omgang met 
onze omgeving. Veel hoveniersbedrijven ruimen al het 
blad dat in de herfst valt op. Wij vinden het juist 
belangrijk om blad daar waar het kan terug te brengen 
in de borders en in de plantsoenen. Dat is beter voor 
het bodemleven en voor de fauna. Ook helpen we 
scholen met het vergroenen van schoolpleinen.”
   
Wat kunnen andere bedrijven van jullie leren?
“Door niet het takenpakket centraal te stellen maar de 
mens. Belangrijk daarbij is hoe je zorgt voor een goede 
match tussen de medewerker en het bedrijf. Vervol-
gens kijk je samen wat er nodig is om de taken het 
beste uit te voeren. Op die manier halen wij het 
optimale uit mensen. Een structureel tekort aan 
personeel kennen wij dan ook niet.”
   

“Een tekort aan personeel  
kennen wij niet”

Waar staan jullie over vijf jaar?
“Dan zijn wij hopelijk verder gegroeid en hebben wij 
nog meer werkgelegenheid gecreëerd. Onze ambitie 
voor 2028 is om ons personeelsbestand te verdubbelen 
en een extra vestiging op te zetten.”    ■
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