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DOENERS GAAN OP REIS
De meeste medewerkers van Het Groenbedrijf zijn doeners. We houden ervan om iedere dag
naar buiten te gaan om ervoor te zorgen dat alles er goed bijstaat. De planten en de bomen, het
gras en de paden, de beesten en de sloten. Als het glad is strooien we zout, bij een evenement
regelen we de borden en de hekken en is er iets met een gemaal of parkeermeter, dan zijn we
er 24/7 om het op te lossen.
Die doeners van Het Groenbedrijf staan al twaalf en een half jaar stevig met de poten op de
grond en met de voeten in het gras. Samen zorgen we ervoor dat ons bedrijf sterk en gezond is.
We werken in veel vertrouwen met onze grootste opdrachtgever, gemeente Deventer, scoren
maximaal op sociaal, maatschappelijk en duurzaam ondernemen en hebben onze financiën
prima op orde.
En, we zitten niet stil.

De wereld roept
We zijn doeners maar wel hele slimme. Dat betekent dat we voorop lopen in ons vakgebied
en dat we weten wat er in de wereld speelt. We kijken naar nieuwe technologieën, hoe je
data en informatie kan delen, waar we circulair kunnen ondernemen en hoe we bij kunnen
dragen aan een klimaatbestendige en biodiverse stadsnatuur. En, dat doen we altijd samen.
Met onze mensen, de inwoners van Deventer en partners in de stad.
We kunnen en willen niet stilzitten maar Champions League spelen.

Bewegen
De seizoenen bepalen het ritme van
ons bedrijf. Daardoor blijven we altijd
in beweging. In 2018 namen we de
tijd om te kijken naar de vragen van
deze tijd, vanuit het hart van ons bedrijf:
Wat doen we nu en hoe kan het nog beter?
Hoe zorgen we er voor dat we
CO2-neutraal worden, afval voor
ons niet meer bestaat en we het
nog meer samen doen in de stad?
Met deze vragen in ons achterhoofd,
namen we stuk voor stuk onze contracten
onder de loep. Er gebeurt veel en als
we koploper willen blijven, gaan we er
nog een flink tandje bijzetten.
Dat betekent: meer dromen,
schetsen, testen en dan pas besluiten
en uitvoeren.
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‘Als doeners
willen wij leren
om buiten onze
eigen kaders
te denken.’
Jan Jette Donker, directeur

Route-innovatiekaart
In 2018 zijn we als doeners op reis gegaan in de wereld van innovatie. We hebben vanuit onze
bestekken veertien projecten beschreven die allemaal een bijdrage leveren aan onze drie
doelstellingen voor de komende jaren: CO2-neutraal, afval bestaat niet en we doen het samen.
Daarbij willen wij als doeners leren om buiten onze eigen kaders te denken. Ieder project is begonnen
met een team van twee medewerkers die op zoek gaan naar nieuwe wegen. Zij delen hun kennis,
ervaring en hun twijfels.
In dit jaarverslag nemen wij jullie mee in de spannende reis die wij afgelopen jaar begonnen zijn en
lichten we vier projecten uit. En zoals voor iedere reis geldt is de tocht spannender dan het bereiken
van de bestemming.

Mei 2019
Jan Jette Donker

5

STADSHOUT

VAN OUD
NAAR NIEUW
DOORGEBRUIKEN

Stadshout
Bokhasi
Van berm tot bladzijde
Reststromen

Hout van de stad, door de stad en voor de stad.
Dat is het motto van Stadshout Deventer. Van de
bomen die medewerkers van Het Groenbedrijf
dagelijks kappen en rooien gaan we komende
jaren mooie producten maken.

Nieuwe wegen
Gemeente Deventer telt zo’n 70.000 geregistreerde bomen. Jaarlijks plant Het Groenbedrijf 500
nieuwe bomen en worden er 400 bomen gekapt. Daarnaast worden er ieder jaar 11.000 bomen
gesnoeid. Voorheen verdween het meeste resthout naar de vezelindustrie. Hiermee leverde
Het Groenbedrijf geen optimale bijdrage aan de beperking van CO2-uitstoot en het doorgebruiken
van ons grondmateriaal.
Dat moest anders.
In 2017 begonnen onze boommedewerkers met het registreren van gekapte bomen die een nieuwe
bestemming kunnen krijgen. Daarmee werd een start gemaakt met Stadshout Deventer.

‘Hout is goud,
mits je het weet
te delven.’
Roelof Vossebeld,
partner Stadshout

20.315 bomen gesnoeid
			

4.208 bomen preventief behandeld tegen eikenprocessierups
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1.106 bomen water gegeven

‘Met Stadshout
brengen we het snoei- en
kaphout niet meer naar de
vezelindustrie maar terug
naar de stad. Als je mij vijf
jaar geleden had verteld
dat we het nu zo zouden
doen, had ik op mijn
voorhoofd gewezen.’
Bart Kroeze, uitvoerder bomen

Resthout doorgebruiken
In resthout maken we onderscheid tussen hout met een kleinere of grotere doorsnede dan
30 centimeter.
•

•

Van de kleinere stammen worden snippers gemaakt die we gebruiken voor de productie van
Bokashi (composteren) en voor het stoken van kachels en energiecentrales. Uitgangspunt is dat
we de nieuwe grond zoveel mogelijk zelf, lokaal hergebruiken waardoor er minder vervoersbewegingen zijn.
Om de stammen zo optimaal mogelijk te gebruiken als grondstof, streven we naar de meest
hoogwaardige toepassing. Daarom worden ze zoveel mogelijk hergebruikt als natuurlijke
speel aanleiding of als grondstof voor houten producten. Als dat niet lukt verkopen we het als
brandhout aan de inwoners van Deventer.

Het verhaal van de boom
Sinds 2017 registreren wij gekapte bomen die als zaaghout gebruikt kunnen worden, met een uniek
nummer in de stam. Door dit unieke nummer weten wij waar de boom vandaan komt en kunnen wij
zijn weg tijdens de productie (hakken, wateren, zagen, drogen, opslag, verwerking, verkoop) blijven
volgen. Hierdoor kunnen wij Stadshoutproducten maken die ook het verhaal van de boom op zijn
oorspronkelijke plek in de stad vertellen. In 2018 zijn we experimenteel begonnen met het maken van
Stadshoutproducten in onze eigen Stadshoutwerkplaats. Ook zijn we gestart met de productie en
verkoop van brandhout.

				

uit 585 bomen de EPR verwijderd			

2 verkoopdagen haardhout georganiseerd 			
									

663 bomen geplant		 7

STADSHOUT

VAN OUD
NAAR NIEUW
DOORGEBRUIKEN

Wat deden we in 2018?
In 2018 werden 210 bomen gekapt en tot 407 geregistreerde Stadshoutplanken gezaagd.
12 gekapte bomen werden gebruikt als speelboom en 34 bomen werden
gebruikt binnen burgerparticipatie projecten.
We maakten 6 insectenhotels, 4 wormenhotels, 3 robuuste kunstzinnige banken,
een picknickbank en de uithangborden voor het Volkshuis.
We produceerden 155 Stadshout broodplanken.
Vorig jaar is er 260 m3 brandhout in kratten verpakt.
Verder produceerden we 10 ton houtsnippers.

‘Hoe uniek is het als je
straks begraven kan
worden in een uitvaartkist
van Deventer Stadshout?’
Medie de Bie, managementassistente

1.000 ton houtsnippers geproduceerd
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34 bomen gebruikt voor burgerparticipatieprojecten

155 Stadshout broodplanken gemaakt

		
									

‘Ik moest wennen aan het
idee van Stadshout maar
door alle mooie dingen
die we afgelopen jaar
gedaan hebben, ben
ik heel enthousiast
geworden.’
Bjorn Rodrigues,
boomverzorger

En nu verder
Binnen Stadshout Deventer zijn we afgelopen jaren op stoom gekomen. We hebben bomen
geregistreerd, gezaagd en nu liggen de planken te drogen. Onze boommedewerkers kijken anders
naar resthout en stammen. Welke toepassing zien we als een boom gekapt wordt? Welke bomen
kunnen we op vier meter zagen in plaats van alles op twee meter? Wat kunnen we doen met die
mooie, bijzondere stronk? Hoe werken andere steden en landen met Stadshout? Welke producten
zijn mogelijk en wie kunnen die maken? Moeten we misschien anders kijken naar het aanplanten
van bomen?
Samen met partijen in de stad zoeken we naar mogelijkheden om Stadshout Deventer zo duurzaam
mogelijk terug te brengen naar de inwoners van de stad. Bijvoorbeeld door het maken van banken,
kozijnen of misschien zelfs uitvaartkisten.

		
11.659 m2 bermen verlaagd
															
									 194.491 m2 wegen geschaafd
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OP Z’N
ALLERGROENST
CO2-NEUTRAAL

Over op elektrisch
Duurzame inkoop
Biodiversiteit

OVER OP ELEKTRISCH
Het Groenbedrijf is zuinig op mens en natuur. We doen
ons werk zo groen en sociaal mogelijk waardoor de
wereld schoner, mooier en fijner wordt. Het besluit om
over te gaan op elektrisch gereedschap was dan ook
een logische stap.

Waarom over op elektrisch?
Het werken met elektrisch gereedschap begon in 2017 als experiment in 3 ploegen. 12 medewerkers van
het team onderhoud bedrijfstuinen kregen een nieuwe kettingzaag, bosmaaier, bladblazer en heggenschaar. In 2018 ging het grootste deel van de groenploeg over op elektrisch gereedschap. Het nieuwe
gereedschap vervangt de oude apparatuur die op Aspenbrandstof loopt. Door over te gaan op elektrisch
gereedschap besparen we jaarlijks 540 liter brandstof en voorkomen we veel CO2-uitstoot.

‘Het Groenbedrijf
vernieuwt en maakt
zich klaar voor de
toekomst, onder
andere door in te
zetten op energiebesparing en door
afval als grondstof te
zien’
Liesbeth Grijsen,
wethouder Deventer,
aandeelhouder
Het Groenbedrijf

Er zijn door onze medewerkers 457 opleidingen of trainingen gevolgd		
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De zonnepanelen leverden 41.257 kWh

1 medewerker haalde het certificaat Plaagdierenbestrijding		

‘Eerst dacht ik:
moeten we daar de
oorlog mee winnen?
Achteraf viel het
reuze mee. Elektrisch
gereedschap is fijn en
lekker licht spul!’
Nico Smeenk, medewerker groen

Wat vinden
medewerkers
ervan?
In eerste instantie waren medewerkers bang
dat het elektrische gereedschap niet genoeg
power had en de accu snel leeg zou zijn.
Dat blijkt niet het geval. Het nieuwe werken
bevalt boven verwachting goed en zorgt
er bovendien voor dat mensen veel
minder fysieke belasting ervaren.

1,2 km hagen geplant
					

		

1.356 liter water gegeven in bloembakken

10.386 m2 bloemenmengsel ingezaaid
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OVER OP ELEKTRISCH

Medewerkers over elektrisch gereedschap
Het scheelt zeker de helft in gewicht en het accupack op de rug gaat gemakkelijk de hele
dag mee.
De heggenschaar is meer dan voldoende voor het werk dat we ermee doen en de bosmaaier
heeft een slagmes. Hij oogt wat iel, maar is goed in gebruik.
Ik heb geen last van slag en heb minder trillingen in de handen dan met de motorheggen
schaar. De heupriem voor de accu zit de hele dag prettig.
De bladblazer is licht in de hand en ik heb veel minder last van mijn schouders.
De draagband van de bosmaaier is ook prettig. De machine moet wel eerst goed op
toeren komen.
Iedereen vindt het fijn dat de apparaten stiller en schoner zijn. Klanten zijn er zeer
tevreden over.
We ademen geen uitlaatgassen meer in.

‘Tot en met 2018 is een CO2-reductie behaald van 28,8%. Dat is
echt heel veel. Zeker als je dat vergelijkt met andere bedrijven.’
Hermen Schraa,
partner CO2-reductie

210 bomen gekapt en tot 407 geregistreerde Stadshoutplanken gezaagd
12							

12 gekapte bomen gebruikt als speelboom		

‘Met elektrisch
gereedschap
stoten we veel
minder CO2 uit.
Daarbij hebben
medewerkers
veel minder last
van trilling, stank
en lawaai.’
Jarno Klein Zandvoort,
medewerker technische dienst

Wat gaan we nog meer doen?
•

In 2025 is 80% van al ons benzinegereedschap elektrisch. De elektriciteit wekken we zelf op
met onze zonnepanelen. Om dat doel te bereiken vervangen we ieder jaar 15% van het
gereedschap.

•

We houden werkprocessen en routines tegen het licht zodat we maximaal efficiënt met
energie omgaan. Kunnen rijroutes anders of kan het werk met minder machines? We leren
en verbinden intern de kansen en mogelijkheden.

•

Waar mogelijk zetten we elektrische bedrijfsauto’s in.

•

We gebruiken toevoegingen in de brandstof om CO2-uitstoot te reduceren.

•

We gaan kijken in andere regio’s en bij andere bedrijfstakken zoals de bouw en agrarische
sector die ook met deze vraagstukken te maken hebben. Kunnen we de markt beïnvloeden
door de vraag naar apparatuur en gereedschap te bundelen?

•

De toekomst zal nieuwe vormen van energie brengen. Daar willen we alles over weten.

•

We zoeken uit hoe CO2-neutraal onze maatregelen precies zijn.

6 insectenhotels gemaakt						
				

412 ton vezelhout geproduceerd

3 wormenhotels gemaakt		
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SAMEN BUITEN BETER

STRALEND
IN DE STAD
Samen Buiten Beter
Integraal beheer
Data
De Groenste
Buitenschool

Tijdens een brainstormsessie in het najaar van 2017 liet
uitvoerder Ronny Lubberts zijn fantasie de vrije loop.
‘Hoe mooi zou het zijn als we in Deventer één loket
zouden hebben voor alles wat je buiten ziet?’
De sessie was de aftrap voor het project Buitenloket
waarin optimale communicatie en dienstverlening aan
inwoners centraal staan.

Verkenningstocht
De droom zou resulteren in het innovatieproject het Buitenloket. Iedereen binnen Het Groenbedrijf
realiseerde zich dat voor de realisatie van zo’n droom, breed draagvlak en intensieve samenwerking in de
stad noodzakelijk zijn. Drie kwartiermakers vanuit gemeente Deventer, Circulus Berkel en Het Groenbedrijf
voerden afgelopen jaar een verkenningstocht uit rond dit Buitenloket in Deventer. Dat leidde tot een
gezamenlijk voorstel met drie pijlers dat gepresenteerd werd tijdens een bijeenkomst in oktober.
30 medewerkers van deze drie organisaties kwamen samen in het Volkshuis in Deventer. De stemming was
positief, enthousiast en er werden veel negens en tienen uitgedeeld voor het idee. Het leidde ertoe dat
management en directie van Circulus Berkel en Het Groenbedrijf samen met de gemeente Deventer aan
tafel gingen om van droom en idee naar plan en uitvoering te komen.

‘Ik had nooit verwacht dat er zoveel mensen op ons
eerste groenspreekuur af zouden komen. Hoe mooi is het
als straks alle Deventenaren met hun vragen direct bij
onze mensen in de wijk terecht kunnen?’
Ronny Lubberts, projectleider innovatie, uitvoerder groen
’
194.000 m2 onkruidbestrijding			
			

15 medewerkers een heel jaar bootcamptraining		

100 m3 blad tot bokashi verwerkt 		
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449 volgers op Facebook

‘Het is gaaf om te zien hoe
Het Groenbedrijf bezig is
met de toekomst.
Ook mooi om te ervaren
hoe maatschappelijk
betrokken ze ondernemen.
Fijn om mee samen te
werken.’
Marije Hofland,
adviseur leefomgeving
gemeente Deventer

Waarom Samen Buiten Beter?
•

In Deventer zijn veel verschillende partijen actief in de openbare ruimte met ieder hun eigen
budget en poort naar inwoners. Afstemming en samenwerking kan beter en efficiënter.

•

Inwoners kunnen nog beter betrokken worden bij het gebruik en onderhoud van de
openbare ruimte.

•

Het inzicht in aard en aantal meldingen en de wijze van be- en afhandeling ervan kan beter.

•

We kunnen meer gebruik maken van technologische vernieuwingen en van (open) data.

•

Samenwerking en het gebruik van nieuwe (informatie)technologieën kan het contact met
inwoners verbeteren en activeren. De aard van meldingen zal veranderen in een dialoog.

12,5-jarig personeelsfeest in Boode Bathmen
					

2 bijeenkomsten Vitaliteitsscan met Stigas

Team van 9 collega’s nam deel aan NK bedrijfssport in Deventer
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STRALEND
IN DE STAD

SAMEN BUITEN BETER

Wat is het Buitenloket?
Het plan voor het Buitenloket in Deventer is een aanzet van Het Groenbedrijf en Circulus Berkel om
intensiever en beter samen te werken in de openbare ruimte van Deventer. We verbeteren het
meldproces, de dienstverlening aan inwoners en onze eigen werkprocessen. Daarmee leggen we een
stevige bodem onder vergaande burgerparticipatie en een optimale beleving van de buitenruimte.

Uitgangspunten
•

Gebruiker is leidend, niet het systeem.

•

Samen logisch denken en efficiënt handelen en zoeken naar voordehandliggende oplossingen
waarbij we de kosten zo laag mogelijk houden.

•

Inwoners aan zet; tevreden inwoners; prettig contact; vergroten gastheerschap; sterke, dienstbare
lokale overheid.

•

Integraal beheer, visie leefomgeving en coalitieakkoord.

•

Inzet van huidige middelen.

‘Eén slim meldpunt
in de stad zorgt
ervoor dat
bewoners
betrokken zijn
en blijven bij
hun eigen buurt.’
Marcel Aarnink,
hoofd ingenieursbureau
BuitenRuimte Circulus Berkel

		

nieuwe slijtlaag aangebracht op 2.056 m2 fietspad
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559 stadsbanken gereinigd

3 feestjes voor totaal 220 jaar aan jubilea en 8 keer voor een pensionado

‘Als programmamanager groen van
de gemeente Deventer ben ik blij met
Het Groenbedrijf. Ook heb ik alle
vertrouwen in de samenwerking met
Circulus Berkel.’
Yvonne Klein Rouwelaar, programmamanager groen
gemeente Deventer

De vorm: drie pijlers
1.

Eén poort voor alle vragen, opmerkingen, suggesties en ideeën in de openbare ruimte.
Via Slim Melden, online, telefoon, WhatsApp of afspraak.

2.

Actief delen van data, kennis en informatie over openbare ruimte. Online, print, eigen en
regionale media. Interactieve kaarten, apps, communities, social media, nieuwsbrieven.

3.

We komen naar je toe. Contact in de wijk en spreekuur in de keet. Directe en persoonlijke
follow up aan de deur. Informatiebijeenkomsten en bewonersprojecten.

Resultaten
•

Een laagdrempelig en dienstverlenend Buitenloket. Bij dit loket kan iedereen terecht met
vragen, tips en suggesties over groen, afval en reiniging.

•

Onze samenwerking leidt tot efficiënte dienstverlening aan inwoners.

•

Optimale beleving van de openbare ruimte door inwoners.

					

9.994 verkeersborden gereinigd

3.559 uur besteed aan evenementen in Deventer
						

			
3.642 speeltoestellen gekeurd
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NIEUWE
LIEFDES VOOR
NARE DINGEN

STADSMORMELS

						
Ieder jaar rond Koningsdag maakt de bomenploeg
Expeditie onkruid
						
van Het Groenbedrijf zich op om de eikenStadsmormels
						
processierups (EPR) te bestrijden. In het project 		
						
Stadsmormels zoeken we naar nieuwe wegen om
						daar mee om te gaan.

Optrekken met de dieren
Sinds 2015 nam de bestrijding van EPR in drievoud toe. De haren van de rupsen kunnen bij mensen voor
vervelende jeuk en soms zelfs voor brandwonden zorgen. Om dat te voorkomen worden de eiken waarin
de rupsen zich nestelen besproeid met Xentari. De rupsen eten de giftige blaadjes en sterven. Met hen
verdwijnen veel andere beesten in en rond de bomen. Uitvoerder bomen Bart Kroeze, wilde nieuwe
wegen vinden om naar de beestjes te kijken. Hij vroeg zich af: ‘hoe kunnen we een integrale aanpak
ontwikkelen waarin we samen (met de dieren) optrekken in het voorkomen van overlast?’ Die vraag
speelde niet alleen rond de EPR maar bij meer dieren in de stad. Het project Stadsmormels was geboren.

‘In het dagelijks
werk maakt Het
Groenbedrijf al
veel gebruik van
data. Daardoor
konden we samen
snel een slimme
kaart maken
om inzicht en
informatie te
geven over
de eikenprocessierups’
Egbert Griffioen,
directeur Mapgear
655 kg koffie gedronken			
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10 burgerparticipatieprojecten

11.040 kilo oud ijzer verzameld

‘Het is mijn strijd om
te voorkomen
dat beesten in
de stad de
mensen ziek
maken.’
Johnny Kliemesch, ongediertebestrijder

Wat zijn Stadsmormels?
In 2018 zond BNN/VARA de zesdelige documentaireserie Stadsmormels uit. In de serie is te zien hoe het
leven van mens en dier in de stad met elkaar vervlochten is. Mensen maken zich enorm druk om de
dieren en doen verschrikkelijk hun best om alles te reguleren, af te stemmen en in juiste banen te leiden.
De dieren trekken zich daar niets van aan. Ook in Deventer horen dieren bij de stad en dat is maar goed
ook. Daarom geven wij ze een mooie naam: Stadsmormels.

Waarom zijn Stadsmormels belangrijk?
Van vogels tot vleermuizen, van konijnen tot ratten en van kevers tot rupsen. In het ecosysteem dat
onze stadsnatuur is, zijn planten en dieren van elkaar afhankelijk om te overleven. Door niet in te grijpen
en de natuur haar eigen gang te laten gaan, kan soms met minder moeite een beter resultaat bereikt
worden. In onze stedelijke dynamiek is dat nog wel eens lastig. De komende jaren wil Het Groenbedrijf,
Deventer natuurlijker maken door nieuwe beheersmaatregelen, biodiversiteit in de aanleg, en het
toepassen van circulaire technologie. Hierdoor creëren we een veerkrachtige en weerbare stadsnatuur
waarin dieren gedijen zonder voor overlast te zorgen.

							
19 stadsbanken vervangen

24 tuinklussen met klussendienst Fontein
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NIEUWE
LIEFDES VOOR
NARE DINGEN

STADSMORMELS

Wat als de dieren voor overlast zorgen?
Een aanzienlijk aantal dieren veroorzaakt overlast voor een aanzienlijk aantal mensen. Het zijn geen
huisdieren, maar beesten die zelfstandig leven en gedijen in onze stad. Die overlast kan direct zijn
zoals bijvoorbeeld bij muizen, ratten, ganzen en de eikenprocessierups. Andere beesten maken
rommel in de stadsnatuur zoals de iepen- en eikenspintkevers, luizen en de engerlingen.
Het Groenbedrijf wil af van het gif waarmee dieren die overlast veroorzaken worden bestreden.
Daarom ontwikkelen we een integrale aanpak waarin we verbindingen leggen tussen voorkomen,
natuurlijk bestrijden en samen met de dieren en de mensen optrekken. Een ecologisch evenwicht is
hierbij noodzakelijk.

‘Wat wij als
ongedierte zien,
beschouwen de
medewerkers van
Het Groenbedrijf als
een kans. En anders
bestrijden ze de
stadsmormels slim,
natuurvriendelijk en
duurzaam.’
Mieke Akkermans,
directeur Konnected,
aandeelhouder
Het Groenbedrijf

natuurwerkdag Graveland met 7 vrijwilligers
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7 groenklussen met vrijwilligers Colmschate Zuid

4 bijeenkomsten Titus Brandsmahuis over aanpak Colmschate Noord

‘Voor ieder probleem zijn minstens
zeventien oplossingen te bedenken
dus ook voor de overlast die
eikenprocessierups geeft.’
Bieuwe Roelofs, boomverzorger

Wat gaan we doen?
1.

Nieuwe technologieën en kennis in andere delen van het land en de wereld bieden ons
nieuwe en verrassende inzichten en mogelijkheden. In het project Stadsmormels gaan we
actief op zoek naar deze nieuwe inzichten.

2.

Als we het verhaal van onze Stadsmormels kennen en hun aard en levenswijze begrijpen,
weten we beter wat we kunnen doen om de beleving van overlast te voorkomen.
Wij gaan de verhalen van Stadsmormels en onze aanpak actief en actueel delen met de
inwoners van Deventer.

3.

Wij gaan experimenteren met het aanleggen van natuurlijke schuil- en nestplaatsen, het
stimuleren van natuurlijke vijanden en toepassen van nieuwe beheersmaatregelen.

4.

In 2019 starten wij met een campagne rond de eikenprocessierups. We gaan het
meldproces in nauwe samenwerking met de gemeente optimaliseren zodat inwoners weten
wat er gebeurt. Daarnaast gaan we het verhaal van de EPR breed in de stad vertellen en
ontwikkelen wij ons door als EPR-expert door nieuwe partners en technologieën op te zoeken.

2 acties met Circulus Berkel in Colmschate Noord
				

3 buurtavonden met bewoners Colmschate zuid

8 jongeren van Matchpoint werken woensdagmiddag op locatie
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 				
Financieel
Het Groenbedrijf heeft het jaar 2018 positief afgesloten. In 2018 hebben wij extra omzet gerealiseerd op
onze vaste onderhoudswerkzaamheden en aanleg-/omvormingsprojecten voor gemeente Deventer.
In onderstaande grafieken is een overzicht gegeven van de kosten en baten van 2018.
Van de totale kosten bestaat 70% uit personeelskosten. Hierbij is een tendens te zien dat
de loonkosten WSW-werknemers en loonkosten Overige (ambtelijke) werknemers afnemen
terwijl het aandeel loonkosten Hoveniers toeneemt.

Kosten 2018								Baten 2018
29,9%

Personeelskosten hoveniers

29,0%

Personeelskosten overige werknemers

7,6%

98,7% Toegevoegde waarde
1,3% Overige opbrengsten

Afschrijvingen

22,4%

Overige bedrijfskosten

11,6%

Personeelskosten WSW - werknemers

22,4%

11,6%

KOSTEN
2018

29,0%

BATEN
2018

29,9%
7,6%

Van de totale toegevoegde waarde is 92% behaald bij opdrachtgever gemeente Deventer.
De overige toegevoegde waarde van 8% is behaald bij bedrijven, semi-overheden en particulieren.
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HET GROENBEDRIJF BV 2018
Personeel

							FTE’s				Leeftijd 			
							per 31-12-2018		per 31-12-2018

Gedetacheerd SW totaal 			
74,4				
52,8
Gedetacheerd SW Olst/Wijhe			11,3				49,8
Rest							63,4				53,1
Gedetacheerd ambtenaren			
34,7			
57,2
Hoveniers						43,0				39,8
Gedetacheerd B3-status			
3,0				60,3				
			
							
Verloop SW							
in
uit						
0
12						
							
Verzuimcijfers				
2018							
Gehele organisatie			

		

10,7			
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23

www.hetgroenbedrijf.nl
24

