
In 1961 begon Hub Dolmans een eigen bedrijf. Daarbij 

combineerde hij oog voor vakmanschap met oog voor mensen. Dat 

sloeg aan. Inmiddels is Dolmans Landscaping Group uitgegroeid 

tot een full service groenvoorzieningsbedrijf met 75 miljoen omzet, 

14 vestigingen in Nederland en België en zo’n 1.000 medewerkers. 

Claire Janssen werkt als derde generatie in het bedrijf - overduidelijk 

met veel plezier. ‘Ik ben echt supertrots op wat we doen en hoe we 

het doen: met aandacht voor 

groen en voor elkaar. Mooi om 

te zien dat die insteek, ondanks 

de grote groei die we hebben 

doorgemaakt, recht overeind is 

gebleven. Onze drive is om elke 

dag de wereld om ons heen een stukje mooier te maken. Dat doen 

we niet alleen door te vergroenen, maar ook door mensen zinvol 

en leuk werk te geven. Zo geven we vorm aan wat we belangrijk 

vinden, zowel in eigen huis als bij onze klanten.’

Upgreenen
Dat is een doorgaand proces. Zo gaat Janssen de komende tijd aan 

de slag met upgreenen: bewust inzetten van de kracht van groen en 

de positieve effecten ervan op vastgoed. ‘Het vergroenen van een 

dak, gevel of de omgeving van een gebouw speelt een belangrijke 

rol bij het vergroten van de biodiversiteit en het tegengaan van 

klimaatproblemen zoals wateroverlast en hittestress. Daarnaast is 

het ook financieel interessant. 

Door groen toe te voegen, 

verhoog je de aantrekkelijkheid 

van het gebouw en dus ook 

aantoonbaar de waarde van het 

vastgoed. Tot slot draagt het 

bij aan een great place to work 

and be. Wij zorgen ervoor dat jouw investering in de buitenruimte 

zichzelf altijd terugbetaalt.’

Waar kunnen we Dolmans van 

kennen in de regio Eindhoven?

‘Van heel verschillende 

projecten: van De Lage Landen, 

Picuskade, hotel The Match 

en de High Tech Campus in 

Eindhoven tot de Abdijtuinen 

Veldhoven en ASML.’

Met welke partijen in de regio 

willen jullie graag in zee?

‘Architecten, 

projectontwikkelaars, 

woningcorporaties die actief 

zijn in of voor Eindhoven zijn 

voor ons mooie potentiële 

opdrachtgevers waar we iets 

voor kunnen betekenen, 

zowel met ‘hoofd’ als 

‘hand’. Onze diensten lopen van het aanleggen en beheren van 

groenvoorzieningen tot meedenken over klimaatbestendige of 

onderhoudsvriendelijke groenoplossingen.’

Met welke speciale uitdagingen kunnen jullie Eindhoven helpen? 

‘Eindhoven staat voor een enorme vergroeningsopgave, vooral in 

de binnenstad. Wij kunnen daarin meedenken en de gemeente 

helpen om dat op een goede manier te doen: klimaatadapatief en 

ecologisch verantwoord. Daarnaast weten we ook hoe we burgers 

daarin kunnen laten participeren. Dat is belangrijk want een 

vergroening staat of valt bij wat de burger wil. We hebben veel 

ervaring met burgerparticipatie, bijvoorbeeld bij natuurfonds IVN. 

Daardoor kunnen we in een vroeg stadium mensen meenemen, 

inspireren en medeverantwoordelijk maken, zodat de vergroening 

succesvol verloopt.’ 

Duurzaamheid draait niet alleen om groen, maar heeft ook een 

sociale component. Hoe geven jullie die vorm?

‘Wij zijn al meer dan 15 jaar bezig met sociale werkvoorziening. 

Dat doen we op verschillende manieren. Ten eerste in eigen huis 

door mensen aan te trekken met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Wij geloven in het ontdekken, ontwikkelen en benutten van 

talent. Dus bieden we mensen hier een kans op professionele en 

persoonlijke ontwikkeling. 

Dankzij zorgvuldige begeleiding 

en aansturing door reguliere 

krachten ontstaat er een mooie 

mix, een veilige omgeving 

waarin iedereen zichzelf 

kan zijn en van betekenis in 

de organisatie. Inmiddels hebben alle vestigingen het PSO30+ 

certificaat, wat inhoudt dat meer dan 30 procent van het totale 

personeel een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Daarmee zijn we 

het grootste groenbedrijf met dit certificaat en daar zijn we trots op. 

Ten tweede helpen we ook klanten, zoals zorginstellingen, om hun 

sociale verantwoordelijkheid vorm te geven. Denk bijvoorbeeld 

aan zorginstellingen waar de cliënten mee kunnen helpen met het 

onderhoud van hun eigen leefomgeving.’

Wat levert die aanpak organisaties op?

‘Loyale, betrokken medewerkers en een goede Social Return on 

Investment. Veel organisaties vinden samenwerken met ons een 

mooie manier om invulling te geven aan hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid en sociale meerwaarde te creëren. Als je 

zorgt voor een goede mix van mensen kunnen er magische dingen 

gebeuren. Mensen zijn superblij dat ze een kans krijgen op werk of 

een zinvolle dagbesteding. Dat vertaalt zich in grote betrokkenheid 

en inzet, en daar worden onze klanten ook blij van. Kortom: een 

winwinwin-situatie.’

Noem eens een voorbeeld 

van een project waarvan je 

het gevoel hebt dat jullie als 

Dolmans echt verschil maken 

voor mensen?

‘Wij zijn verantwoordelijk voor 

het groen- en terreinonderhoud 

van alle opvanglocaties van 

het Centraal Orgaan opvang 

Asielzoekers (COA). Hier 

proberen we statushouders actief te betrekken bij het onderhoud 

van de buitenruimte en ze een kans op werk te bieden. Mensen 

die in afwachting zijn van een huis in Nederland kunnen zo op een 

laagdrempelige manier kennismaken met het groenvak en kijken 

of het iets voor ze is. Zo ja, dan zorgen wij voor de opleiding. 

Zo kunnen ze professionele vaardigheden en vakkennis opdoen, 

leren samenwerken en de taal oefenen in een veilige situatie. 

Op die manier helpen we mensen op weg naar een reguliere 

baan. Ook voor het COA is dit interessant, want de sfeer op de 

asielzoekerscentra wordt beter en de overlast wordt minder zodra 

hun eigen bewoners bezig zijn en zich nuttig voelen. Ook de 

doorstroom van deze vluchtelingen wordt versneld. Doordat het 

COA en Dolmans de statushouders voorbereiden op de volgende 

stap, krijgen ze sneller een baan en ook een huis. Dat vinden wij 

het belangrijkste: dankzij deze aanpak kunnen we mensen met een 

gerust hart de maatschappij insturen voor een nieuwe start.’

Dolmans Landscaping Group bouwt in alle opzichten aan 
een duurzame toekomst. Het hart van dit familiebedrijf 
klopt niet alleen voor de natuur, maar ook voor mensen. 
Talenten ontdekken en een kans geven, dat is waar ze bij 
Dolmans warm voor lopen - ook in Eindhoven. ‘Wij zetten 
vol in op sociaal ondernemen’, zegt Claire Janssen. 
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Claire Janssen

Beste restaurant: 

Trattoria Mangiare

De lekkerste koffie: 

Anne & Max

Waar staat de stad voor 

in vier woorden: 

Vernieuwend, 

verbindend, divers, 

gezellig

Favo public space: 

Strijp-S

Favoriete winkel: 

Motto art books

Mooiste gebouw: 

Trudo Toren

Persoonlijke City secret: 

Intelligentia Taste 

Rooms

Eerste herinnering aan 

Eindhoven: 

Etentje op de Kleine Berg

Welke mensen maken 

echt verschil in 

Eindhoven: 

Het bedrijf Philips

Welke innovatie werkt in 

Eindhoven: 

Gebiedsontwikkeling 

zoals High Tech Campus 

Welke buurt is echt in 

opkomst: 

Woensel West

Wat gaat echt goed in 

de stad: 

Het opknappen van 

wijken

En wat moet echt beter: 

Ontharding

Waar in de stad ben je 

graag als je even tijd 

voor jezelf nodig hebt:

Genneper Parken

Wat is de mooiste route om 

te hardlopen of te fietsen: 

Genneper Parken

Wat wilde je vroeger 

later worden: 

Restauranteigenaar

Welke wijze les neem jij 

ter harte: 

Volg altijd je gevoel

Van wie heb je het 

meeste geleerd: 

Mijn vriendinnengroep 

van Nyenrode 

Ben jij altijd zeker van 

je zaak: 

Meestal wel

Waar kunnen ze jou voor 

wakker maken: 

Latte macchiato

Waar ben je bang voor: 

Oorlog

Wat/wie maakt jou boos: 

Oneerlijkheid

Wat/wie maakt je blij: 

Work hard, play hard

Waar moet je heel erg 

om lachen: 

Wedstrijdje skiën met de 

kinderen

Waar kun je wakker van 

liggen: 

Rommel of werk

Waar ben je trots op: 

Ons familiebedrijf

Wie is jouw held: 

Mijn oma

Wat is je favoriete 

muziek: 

Adele

Wat is je favoriete sport: 

Boxing

Ben je een einzelgänger 

of een groepsdier: 

Groepsdier

Introvert of extravert: 

Extravert

Optimist of pessimist: 

Optimist

Welke eigenschap 

waardeert u in uw partner: 

Flexibiliteit

Guilty pleasure: 

Patatje

Welk verhaal wordt altijd 

over jou verteld door je 

beste vrienden: 

Dat ik altijd alles goed 

plan en organiseer

Welk jaargetijde is het 

fijnst: 

Lente

Favoriet 

vakantiebestemming: 

Zuid-Afrika

Wat zou je graag nog 

eens willen bezitten: 

Een zelfgebouwd huis

Topserie op Netflix: 

New Amsterdam

Wat ga je zeker nog een 

keer doen: 

Rondreis maken met de 

kinderen

‘ AANDACHT VOOR 
 GROEN EN 
 VOOR ELKAAR’

‘ WE HELPEN 
 STATuSHOuDERS 
 OP WEG NAAR EEN 
 REGuLIERE BAAN’

‘ AANDACHT VOOR
 GROEN BETAALT 
 ZICH OP VEEL
 MANIEREN uIT’

Claire Janssen, business 

change manager dolmans 

Landscaping Group

Van boven naar 

beneden;

-  AsML HQ in 

Veldhoven

-  daktuin PicusKade 

Eindhoven

-  Hotel the Match 

Eindhoven

- strijp-t Eindhoven


