JAARVERSLAG 2017
geluk is ...

www.hetgroenbedrijf.nl

Geluk is...

PAPIER
VAN GRAS

Geluk ontstaat door te delen.
Dit proberen wij bij Het Groenbedrijf
iedere dag te doen. Samen het geluk delen.
Daarom delen wij graag het jaarverslag 2017
van Het Groenbedrijf met u.

Innovatief
We fermenteren ons blad, we maken mooie producten van onze bomen,
bedrijfskleding wordt hergebruikt en we maken papier van ons gras!
Dit jaarverslag is gedrukt op Graspapier dat we samen met andere partijen
hebben gemaakt van bermgras uit de Gemeente Deventer. Daar worden wij
nou gelukkig van!
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DE WERELD VAN
JAN JETTE DONKER,
DIRECTEUR BIJ
HET GROENBEDRIJF

Geluk is...
Geluk kent meerdere betekenissen.
Iedereen geeft een andere invulling aan
geluk. Een deel van ons geluk is maakbaar.
Het hangt niet alleen af van ons karakter
of van de omstandigheden. We kunnen het
beïnvloeden.
In dit jaarverslag kunt u lezen waar wij als
Het Groenbedrijf gelukkig van worden.
Het geluk is dat wij dat graag met u delen
in ons jaarverslag!
Geluk is ook beseﬀen. Het besef hebben
dat je bij een fantastisch bedrijf werkt.
Daarom laat ik jullie zien wat geluk voor
mij betekent.
Jan Jette
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BOKASHI

Geluk is...
duurzaam omgaan met
de openbare ruimte

Bokashi is het Japanse woord voor goed gefermenteerd organisch afval
Het duurzaam omgaan met de openbare ruimte wordt steeds normaler en de
norm voor de toekomst. De openbare ruimte hebben we in bruikleen om in
goede staat door te geven aan toekomstige generaties. Spraken we ‘vroeger’
nog over afval en restproduct, hebben we het tegenwoordig over grondstof
en kringlopen. Samen met onze partners gaan we kijken hoe we in het groenbeheer duurzame stappen kunnen maken. Eén van deze projecten is het anders
omgaan met blad dat valt in de herfst.
In 2017 is een proef opgezet om blad te fermenteren. Deze proef is boven
verwachting verlopen want het gefermenteerde blad geeft een hogere voedingswaarde aan de geteelde gewassen.
In 2018 krijgt deze proef een vervolg en wordt er bij meerdere boeren bokashi
geleverd. Op deze manier zorgen wij ervoor dat het organisch stofgehalte in de
bodem toeneemt. Hiermee optimaliseren we het bodemleven in de gemeente
met ons eigen Deventer blad!
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EETBARE
STADSTUIN

Geluk is...
een tuin van ons allemaal

In de stadstuin van de Gemeente
Deventer heeft Het Groenbedrijf
een eetbare tuin aangelegd.
De eerste grootschalige eetbare
tuin van Deventer! Van artisjok tot
vijgen en van appels tot peren.
Een heel mooi project waar
Het Groenbedrijf echt heeft
laten zien wat we kunnen!
De start van de werkzaamheden
was in 2016 en de tuin was begin
2017 klaar.
Inwoners van Deventer mogen hier
onbeperkt plukken! Daar word je
toch gelukkig van!
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Geluk is...
samen groenprojecten realiseren

DE GROENSTE
VAN DEVENTER

De Groenste van Deventer is een initiatief
van Het Groenbedrijf. De Groenste bedenkt
spannende en leuke groenprojecten waarbij
inwoners, bedrijven en organisaties met
elkaar verbonden worden. De Groenste
komt tot stand met steun van de
Gemeente Deventer.

Groenste Kerstboom
Kerstbomen met kluit krijgen een tweede leven in het Deventer klimaatbosje.
Alle Deventenaren die vorig jaar een kerstboom met kluit kochten, konden de boom
na de feestdagen een tweede leven geven door de boom te herplanten in het eerste
Deventer klimaatbosje aan de Siemelinksweg.
Op 6 januari 2017 waren de medewerkers van Het Groenbedrijf aanwezig om de
bomen goed in de grond te zetten. Het Volkshuis zorgde voor erwtensoep en warme
chocolademelk. Het is een prachtig stukje groen geworden met meer dan 250
kerstbomen! Het project heeft in januari 2018 een vervolg gekregen.

Groenste Stadshout
Hout van de stad, door de stad en voor de stad. Dat is het motto van het project
Deventer Stadshout. Het hout dat de medewerkers van Het Groenbedrijf dagelijks snoeien,
rooien en kappen wordt de komende jaren steeds vaker teruggegeven aan de stad.
We zijn bescheiden begonnen met snijplankjes die gemaakt zijn van een iep die bij de
Bergkerk stond. Het is onze bedoeling om de komende jaren zoveel mogelijk hout een
nieuwe bestemming binnen Deventer te geven.
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MEER DAN
GROEN
ALLEEN

Geluk is...
je vitaal voelen
Al jaren is Het Groenbedrijf koploper
op het gebied van maatschappelijk
en duurzaam ondernemen. Met het
certificaat MVO Prestatieladder Niveau
3 toonde Het Groenbedrijf in 2015 aan
dat het duurzaam ondernemen waarmaakt.
Vorig jaar werd Het Groenbedrijf
derde in de race voor de titel Vitaalste
bedrijf van Overijssel. Directeur Jan
Jette Donker is trots op het sociale
ondernemerschap van de organisatie.
‘Met ons hele bedrijf zijn we al jaren
bezig om betekenisvol ondernemen
en vitaliteit echt in de praktijk waar te
maken en daar blijven we mee doorgaan.’
Januari FitStart
In januari ging het jaar van start met de
FitStart maand waarbij het belang van
vitaliteit extra onder de aandacht werd
gebracht.
Activiteiten Fitstart
• Kookworkshop onder begeleiding
van een voedingscoach waar
medewerkers leerden koken
zonder pakjes en zakjes
• Voetbalclinic
• Cursus stoppen met roken
• BMI opmeten
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Lekker en gezond werken
De meeste medewerkers van Het
Groenbedrijf verrichten fysiek zwaar werk,
onder belastende omstandigheden. We zijn
steeds op zoek naar de nieuwste inzichten
en beste materialen. Ook bij onze mensen
op kantoor passen we nieuwe inzichten toe
bijvoorbeeld door afwisselend te zitten en
staan achter het bureau.

Fit en Vitaliteit-activiteiten
• Wekelijkse Bootcamp
• Sugar Challenge
• Actief buitensport-personeelsuitje
• Deelname IJsselloop en De Fitste van Deventer
• Stappenteller (bedrijfssportchallenge)
• Clinic spinnen
• 7 x 7 voetbal
• Fietsplan
• Flinke korting bij sportschool
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We weten waar we mee b
CERTIFICERINGEN

Geluk is...
ergens trots op zijn

PSO

MVO

Prestatieladder Sociaal Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

OHSAS
18001
OHSAS 18001 is de wereldwijd
geaccepteerde norm met eisen
voor een arbomanagementsysteem.
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ISO9001
De ISO 9001 is de internationale
norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.

ee bezig zijn en we denken veelzijdig
PSO
• Mensen maken het verschil
• 51,9 % van de mensen die werkzaam zijn binnen het bedrijf hebben een
afstand tot de arbeidsmarkt
• Inkopen bij andere PSO gecertificeerde bedrijven
MVO
• Project schoon maaien
• Project all electric
• Uitvoerders CO2-neutraal werken
Duurzaamheid
Het Groenbedrijf is zuinig op mens en natuur. We willen koploper zijn in duurzaamheid
binnen de Gemeente Deventer. Elk jaar proberen we onze CO2-uitstoot verder te verlagen.
Onze ambitie is om in 2030 volledig CO2-neutraal te werken. Jaarlijks voeren we projecten
uit om de CO2-uitstoot uit onze processen terug te dringen. Zo ook in 2017.
Uitstoot CO2 weer verlaagd
De CO2 -uitstoot in 2017 is 19 ton lager uitgevallen dan de CO2-uitstoot in het jaar 2016.
Dit is bereikt door het brandstof gebruik te verminderen en het gebruik van elektrische
apparatuur en voertuigen. Besparingen in het brandstofgebruik zijn behaald door het aantal
maaimachines die we inzetten voor het onderhoud van het openbaar groen te verminderen.
En dat terwijl er tegelijkertijd meer oppervlak wordt onderhouden.
Elektrische auto’s
Er zijn in 2017 4 elektrische auto’s aangeschaft.
Nieuwe elektrische apparaten voor beplanting
Het nieuwe gereedschap is volledig elektrisch en vervangt de oude apparatuur die op Aspen
liep. De elektrische apparaten worden opgeladen met elektra uit onze eigen zonnepanelen.
Duurzamer kan het niet!
Duurzaam Energiecontract 2018
We hebben een duurzaam contract getekend, waarbij de elektriciteit volledig uit Nederlandse
lokale duurzame opwek wordt geleverd. Electriciteit die we verbruiken en niet zelf opwekken
nemen we vanaf 1 januari 2018 af van Windpark Kloosterlanden in Deventer.
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FEITEN

1.670 m2 fietspaden voorzien
van nieuwe Graustabiel toplaag
3.615 speeltoestellen
gekeurd

VTA
We hebben 23.448 bomen
gecontroleerd op veiligheid

693,5 kilo koffie zorgde
voor 90.000 kopjes

3.485 uur in de Gemeente
Deventer aan civiele werkzaamheden uitgevoerd

Facebook
513 volgers

190.860 m2 zandwegen geschaafd.
16.775 m2 bermen verlaagd.

968 bomen
water gegeven

508 bomen
geplant

Klanten beoordelen de klanttevredenheid voor
de dienstverlening en de geleverde dienst in 2017
met een 8,1.

Bloembakken
6.500 liter water
gegeven.
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Deelname 7x7 voetbal

400 snijplankjes gemaakt van
Stadshout Deventer
13.678 m2 bloemenmengsel gezaaid

558 banken gereinigd
21 banken vervangen
60 bankplanken vervangen

GROENSTE
STADSHOUT
van Deventer

Opleidingen: aantal
Het Groenbedrijf 565
Sallcon Groen
(Olst-Wijhe) 41
In 2017 hebben de
zonnepanelen
37.888 kWh geleverd.
193.000 m2
onkruid weggehaald.
Dat zijn ongeveer
22 voetbalvelden.

12.006 verkeersborden
schoongemaakt

15 deelnemers deden een
heel jaar lang mee aan de
wekelijkse bootcamp.

Maatschappelijke projecten
5x samen met bewoners aan de slag.
2x aan de slag met statushouders in de wijk Blauwenoord.
1x presentatie gehouden op Keizerslanden buurtavond om te vertellen
wat Het Groenbedrijf zoal doet samen met bewoners.
2x samenwerking in onderhoud met cliënten van Noorderbrug in de wijk.
Wekelijks samen met jongeren van De Ambelt en De Linde onderhoud
in park Keulenstraat.
Wekelijks samen met vrijwilligers tuinonderhoud bij bewoners samen
met De Fontein op Colmschate Zuid.

1 km haag aangeplant

Bomen gesnoeid:
15.460 straat-, laan- en parkbomen
27 bolbomen
84 fruitbomen
336 leibomen
48 bomen gekandelaberd
98 knotbomen

610 ton houtsnippers
geproduceerd
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FINANCIEEL
JAARVERSLAG

Financieel jaarverslag
Financieel gezien was 2017 een goed jaar voor Het Groenbedrijf. Het positieve resultaat van
€ 20.000 ligt boven het begrote resultaat. Met het resultaat is een winstmarge behaald van
0,2%. De solvabiliteit bedraagt 43 % bij een balanstotaal van 3,8 miljoen euro.
In onderstaande grafieken is een overzicht gegeven van de kosten en baten van 2017.
Van de totale kosten bestaat 69% 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.
Van de totale toegevoegde waarde is 94% behaald bij opdrachtgever Gemeente Deventer.
De overige toegevoegde waarde van 6% is behaald bij bedrijven en particulieren.

Kosten 2017

Baten 2017

26,6% Personeelskosten Hoveniers

97,4%

Toegevoegde waarde

2,6%

Overige opbrengsten

30,7% Personeelskosten Overige werknemers
7,6% Afschrijvingen
23,5% Overige bedrijfskosten
11,6% Personeelskosten WSW - werknemers

23,5%

11,6%

KOSTEN
2017
26,6%

7,6%
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30,7%

BATEN
2017

Personeelscijfers
FTE’s
per 31-12-2017

Leeftijd
per 31-12-2017

Gedetacheerd SW

84,4

52,3

Gedetacheerd Ambtenaren

35,7

55,4

Hoveniers

35,9

40,1

4,0

60,6

Gedetacheerd B3-status

Verloop SW
in
uit
1
9
Verzuimcijfers

2017

Gedetacheerd SW

11,9

Gedetacheerd Ambtenaren

6,0

Hoveniers

3,4

Gedetacheerd B3 status
Gehele Organisatie

37,7
9,3
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