/ INCLUSIVITEIT BIJ AXENT GROEN
Vebego heeft als doel om in 2025 dagelijks een positieve bijdrage te leveren aan het welzijn van 10 miljoen mensen.
Iemands kansen worden niet alleen door individuele inzet bepaald, maar ook door de sociale verbanden waarvan je onderdeel uitmaakt.
Binnen Axent Groen proberen we een omgeving te creëren die al onze ruim 350 collega’s gelijke kansen biedt.
Ongeacht of je man of vrouw bent, of je net komt kijken of al veel ervaringsjaren hebt opgebouwd, welke nationaliteit je hebt, of je wel of geen afstand tot de
arbeidsmarkt hebt, of je Tukker of Achterhoeker bent; iedereen hoort erbij!
Wij stimuleren respect en begrip naar elkaar, we maken verschillen bespreekbaar en geven elkaar de vrijheid om jezelf te zijn.
#Inclusiviteit
#Iedereenkanzichzelfzijn
#Jouwmeningdoetertoe
#Wehebbeneenvertrouwenspersoon

\ LEEFTIJD

\ MAN - VROUW

Theo Aalbers is werkzaam in Doetinchem en kreeg op
latere leeftijd nog een vast contract:
‘’Ik heb zelf een tijd in het buitenland gewerkt. Eenmaal
terug in Nederland werd ik benaderd door mijn huidige
collega of ik nog op zoek was naar werk. In 2017 ben ik op
61-jarige leeftijd bij Axent Groen in dienst gekomen.
Momenteel stuur ik 4 personen aan en zijn wij aan het
werk voor de gemeente Doetinchem.”
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\ REGIO & CULTUUR

Annet Berends werkt dagelijks samen
met haar mannelijke collega’s in Epe:
“Ik ben in 2015 bij Axent Groen
begonnen. Daarvoor werkte ik bij de
gemeente Heerde ook in de
groenvoorziening tussen alleen maar
mannen. Ik heb het hier super naar mijn
zin en ben gewoon een lid van ons
team. Dat vind ik ook belangrijk. Ik wil
geen voorkeursbehandeling omdat ik
een vrouw ben.”

LEEFTIJD COLLEGA'S IN %

Binnen Axent Groen is er een
mengelmoes van culturen, tradities,
dialecten en gewoonten.
In welke regio’s wonen onze collega’s?
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\ GENDERIDENTITEIT
Brechtje de Reus is werkzaam in Enschede:

\ CONTRACT

“Ik ben bezig met een verandering van het mannelijk
geslacht naar het vrouwelijke geslacht. Voor mij een zwaar
en moeilijk traject om te doorlopen. En zeker ook moeilijk
om te delen met mijn omgeving. Toch wil ik jullie graag
informeren over deze grote verandering in mijn leven, en
jullie vragen om mij voortaan als Brechtje de Reus aan te
spreken. Ik hoop dat we, ondanks dat het soms verwarrend
kan zijn, op een plezierige manier samen kunnen blijven
werken, net zoals we nu ook doen. Mochten jullie vragen
hebben dan ben ik bereid om deze zo goed mogelijk te
beantwoorden.”

TYPE CONTRACT
52 % Regulier
38 % Detachering
10 % Werkervarings-, Re-integratieStageplek, Proefplaatsing

\ FUNCTIE
‘wie niet sterk is moet slim zijn’…..juist
de combinatie van sterke, handige,
slimme en snelle collega’s zorgt voor
een mooi resultaat; van idee tot
calculatie, van uitvoering tot facturatie.

\ KLEUR-RIJK

FUNCTIES DIRECTE MEDEWERKERS
Voorman A
Voorman
Hovenier A / Allround…
Hovenier
Assistent Hovenier
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\ GELOOFSOVERTUIGING

Bij Axent Groen geloven we dat er ruimte moet zijn voor verschillende geloven en culturen; christen,
moslim, jood, boeddhist of hindoe. Wij zijn ervan overtuigd dat door echte interesse in elkaar er begrip
ontstaat voor de gebruiken en gewoonten die horen bij het geloof.
Vasten is niet alleen het niet nuttigen van eten en drinken, maar ook een moment van zelfbewustwording
en dankbaarheid. Daar waar mogelijk houden wij rekening met de gewoonten.
Zo zorgen we voor halal-levensmiddelen tijdens de zomerbarbecue en in het kerstpakket.
Vraag eens een collega naar zijn geloof en beleving.
\ A Vebego family company

\ UREN

26 %
parttimers

74 %
fulltimers

Parttime of fulltime job?
Een goede balans tussen werk en privé
zorgt voor energie om te genieten van
datgene wat je wilt of kunt doen.

\ WERELDS
Futur Mehari Weride is
afkomstig uit Eritrea en als
statushouder nu werkzaam
bij Axent Groen in Zutphen:
“In Eritrea heb ik werkzaamheden
uitgevoerd die voornamelijk te maken
hebben met het aanleggen van wegen.
Ik ben in 2015 naar Nederland gekomen
en ben in 2018 bij Axent Groen in dienst
gekomen. Daar heb ik de kans gekregen
om de Nederlandse taal te verbeteren
en een mooie toekomst op te bouwen.”

WERELDRELIGIES
Ander of
geen 27,6%
Jodendom
0,2%
Boeddisme
5,1%
Hindoeïsme 12,3%

Christendom
30,1%

Islam
24,6%

