
Deventer Groenbedrijf verandert naam in Het Groenbedrijf
Het Groenbedrijf voor vakwerk en sociaal ondernemen: iets voor jou?

Jullie werken toch alleen voor de gemeente Deventer?
‘De gemeente Deventer is een belangrijke opdrachtgever van Het Groen-
bedrijf, maar we werken ook voor bedrijven, particulieren en bijvoorbeeld
voor Waterschappen. En we werken niet alleen voor de gemeente Deven-
ter maar ook voor omliggende gemeenten zoals Olst-Wijhe en Raalte.
Daarom heten we vanaf 2014 niet meer Deventer Groenbedrijf maar Het
Groenbedrijf.’ 

Waar kunnen jongeren of ouders terecht die meer informatie
willen?
‘Zij kunnen mailen naar info@hetgroenbedrijf.nl of bellen naar
0570 - 856 400.Natuurlijk kunnen ze ook contact opnemen met hun de-
caan. En in ieder geval doen: naar Facebook zodat je kan volgen waar wij
iedere dag mee bezig zijn.’

www.hetgroenbedrijf.nl

De tijd dat de plantsoenendienst het gras maaide en de
parken schoffelde, is voor Het Groenbedrijf een eeuwig-
heid geleden. ‘Dat schoffelen en maaien doen we nog
steeds, en goed ook’. Directeur Jan Jette Donker kan zijn
enthousiasme amper onderdrukken als hij over zijn bedrijf
praat. ‘Tegenwoordig zijn wij een sociaal groenbedrijf dat
de leefomgeving van Deventer en omgeving onderhoudt’.

Wat voor werk doen de medewerkers van Het Groenbedrijf?
‘Onze medewerkers doen veel meer dan schoffelen en maaien. Ze
planten en snoeien bomen, onderhouden fietspaden en speeltoestel-
len, ze ruimen bladeren, strooien als er sneeuw valt, onderhouden
sportvelden en begraafplaatsen en ze lossen storingen aan parkeerau-
tomaten op. Het is echt een heel breed werkveld.’

Wat maakt Het Groenbedrijf een sociale onderneming?
‘60% van onze medewerkers heeft een afstand tot de arbeidsmarkt.
Dat betekent dat zij extra aandacht en begeleiding op de werkvloer
nodig hebben. Onze uitvoerders zijn daar heel goed in. Ze kunnen
mensen het vak leren en ze zorgen voor de extra begeleiding die
nodig is. Wij leveren professioneel werk en daarbij ondersteuning aan
mensen die dat nodig hebben.’

Werken er ook jonge mensen bij Het Groenbedrijf?
‘Er werken mensen van alle leeftijden bij Het Groenbedrijf. We heb-
ben regelmatig stagiaires van het AOC. Zij vinden het leuk bij ons
omdat het werk zo ontzettend veelzijdig is. Wij werken met veel ver-
schillend materiaal en op heel veel locaties. Je kunt bij ons leren
snoeien en zagen en je kunt ook leren om op een grote grasmaaier te
werken. Eigenlijk kan je bij ons alle facetten van groenonderhoud
leren.’

Is Het Groenbedrijf een leuke organisatie om stage te lopen
of te werken?
‘Bij Het Groenbedrijf werk je altijd in ploegen onder begeleiding van
een voorman. Veel mensen vinden dat fijn, je staat er nooit alleen
voor en je krijgt echt ruimte om dingen te leren. Naast aandacht voor
vakmanschap is er veel aandacht voor samenwerking en persoonlijke
ontwikkeling. Wij hebben wel vijfhonderd opleidingstrajecten per jaar.
Daarnaast is het ook gewoon heel gezellig als we buiten aan het werk
zijn of schaften in de keet.’


