Wil jij de groenbranche
nog beter leren kennen?

Jij staat aan het begin van een prachtige loopbaan in het
groene vak. Welkom in onze branche! Branchevereniging
VHG staat voor je klaar om je verder op weg te helpen.
We nodigen je uit om kennis te maken met wat onze
branche te bieden heeft en een eigen netwerk op te bouwen.
Dat kan met het speciale lidmaatschap voor studenten
van het groene mbo, hbo, wo en de VHG Branche-opleiding.
Je kunt er gebruik van maken tegen een aantrekkelijk tarief.
Je betaalt namelijk maar B 49,- inclusief btw per jaar!

Word ook
Studentlid!

Als studentlid van VHG ontvang je:
• wekelijks de digitale nieuwsbrief met interessante nieuwsberichten van VHG en (keten)partners.
• z es keer per jaar het VHG Magazine met achtergrondartikelen over onze verenigingsactiviteiten,
actuele ontwikkelingen in de branche en praktische informatie voor ondernemers.
•u
 itnodigingen voor regionale en landelijke bijeenkomsten: op tal van momenten kun je mensen
uit het vak ontmoeten, in een informele sfeer en op interessante locaties of online.

Vakgenoten ontmoeten
Bij VHG ontmoet je vakgenoten uit allerlei disciplines, niet alleen hoveniers en groenvoorzieners,
maar ook dak- en gevelbegroeners, interieurbeplanters en boomspecialisten. Laat je inspireren door
hun verhalen en stel al je vragen. Zo vergroot je jouw vakkennis en kun je je goed voorbereiden op
een loopbaan in de groene branche. Bovendien is het dé manier om in contact te komen met een
interessant bedrijf voor een stage of (leer-werk)baan!

Word ook studentlid
Wil jij groeien in je vak? Word dan ook studentlid van VHG. Het VHG studielidmaatschap is
een jaarlidmaatschap dat loopt van september tot eind augustus het volgende jaar. De kosten
bedragen € 49,- inclusief btw. Het is persoonsgebonden en bedoeld voor studenten van het
groene mbo (bol, bbl), hbo/wo en de VHG Branche-opleiding. Aanmelden kan via onze website:
www.vhg.org/vhg-leden/lid-worden

VHG, dé vereniging voor groenprofessionals
Branchevereniging VHG is al sinds 1920 dé belangenbehartiger voor de groene professional
in Nederland. Een vereniging die dicht bij haar leden staat, die hen ondersteunt in het
ondernemen van vandaag en kansen schept voor de markt van morgen. Bij VHG zijn in
totaal 1.100 bedrijven aangesloten. Van zelfstandig werkende ondernemers tot bedrijven met
honderden werknemers. Zij zijn actief in de aanleg, renovatie en het onderhoud van particuliere
en bedrijfstuinen, openbaar groen, dak- en gevelbegroening, interieurbeplanting en als
boomspecialist. Ook de sociale werkvoorziening is bij VHG aangesloten. VHG zet zich in om de
branche op een nog hoger plan te tillen door bijvoorbeeld het afsluiten van de cao, het borgen
van goed groen onderwijs, politieke lobby, promotie en ondernemersondersteuning. Voor de
aangesloten leden biedt dit kansen om hun creativiteit, deskundigheid en vakmanschap verder
te ontwikkelen. VHG ondersteunt hen daarbij.

Volg jij een opleiding in het
groen? Word dan nu studentlid
van Branchevereniging VHG.
Leer de branche kennen, bouw
jouw eigen netwerk op en profiteer
van allerlei voordelen.

De branchevereniging voor
ondernemers in het groen.

www.vhg.org

