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Goedverzorgd groen én mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt ondersteunen op hun weg naar het bedrijfsleven. 
Dat is het doel van het groencontract tussen de gemeente 
Loppersum, werk-leerbedrijf Fivelingo en Groenvoorziening 
A.J. van der Werf BV. 

Een aantal jaren geleden besloot de gemeente Loppersum haar 
groenonderhoud anders aan te pakken. Menno Smit, project-
leider Beheer Openbare Ruimte bij de gemeente Loppersum: 
“We merkten dat we als gemeente en Fivelingo samen niet 
konden zorgen voor een verbetering van de kwaliteit van groen. 
Daarom besloten we te gaan samenwerken met een particulier 
bedrijf. Groenvoorziening van der Werf was een logische keuze, 
want zowel Fivelingo als de gemeente werkten al met dit bedrijf.
Gezamenlijk hebben we bepaald hoe de groenkwaliteit in 
Loppersum verbeterd kan worden tegen dezelfde of zelfs lagere 
kosten.”

Driehoek 
Door de Participatiewet die per 1 januari 2015 in werking treedt 
moeten veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt straks 
het ‘gewone’ bedrijfsleven in. Gert Bäcker, directeur Werkbedrijf 
van Fivelingo: “Dan heb je wel bedrijven nodig die daarvoor open 
staan. En dat staat Groenvoorziening van der Werf zeker. Onze 
samenwerking heeft zich steeds verder uitgebreid. Mensen van 

ons zijn bij Van der Werf gedetacheerd of zelfs in vaste dienst 
getreden. Samen met de gemeente Loppersum zijn we nu 
nog een stap verder gegaan met een uniek driehoekscontract  
waarin gemeente, hovenier en sociale werkvoorziening elk een 
deel van het groenwerk voor hun rekening nemen”.

Trots
Groenvoorziening A.J. van der Werf BV organiseert het dage-
lijkse groenwerk en stuurt de medewerkers van Fivelingo aan. 
Directeur Rob van der Werf noemt de samenwerking erg 
waardevol. “Fivelingo is goed in het leveren van handen en 
in de sociale begeleiding van die handen, wij zijn goed in het 
organiseren en aansturen van projecten. Vroeger waren er 
zoveel vooroordelen vanuit de sociale werkvoorziening richting 
het bedrijfsleven en andersom. Maar die blijken allemaal ten 
onrechte. We vullen elkaar aan en maken gebruik van elkaars 
kennis en specialismen. Bovendien hebben wij een groot aantal 
enthousiaste en heel loyale mensen in huis gehaald, die trots 
zijn dat ze bij een regulier bedrijf werken. Wij zijn ook trots. 
Het is een heel bijzondere samenwerking die we met ons drieën 
hebben.”

De gemeente is ook tevreden. Menno 
Smit: “De rol van de gemeente is 
veranderd. Vroeger deden we alles 
zelf. Deze samenwerking geeft de 
ruimte om vanuit onze nieuwe rol 
zelf de regie op het groenonderhoud 
te voeren. Bovendien loopt de samen-
werking vooruit op alles wat met de 
invoering van de Participatiewet op 
het werkvoorzieningschap afkomt. 
En grote meerwaarde is dat de 
verbetering in het groenonderhoud 
lukt. De klachten en meldingen die 
we krijgen zijn beduidend minder: 
het groen ziet er echt beter uit.”

Unieke samenwerking groenonderhoud

Loppersum is een prachtige, groene gemeente. Het is onze taak als gemeente om het openbaar groen te beheren en te onderhouden. 

We werken daarvoor samen met medewerkers van Werkvoorzieningschap Fivelingo en Groenvoorziening Van der Werf. Met z’n drieën 

hebben we sinds 1 januari 2014 een contract voor meerdere jaren. 

Deze eerste nieuwsbrief over het groen in Loppersum is een gezamenlijke uitgave van de gemeente Loppersum, Fivelingo en 

A.J. van der Werf. Hiermee laten we zien dat we vertrouwen hebben in onze samenwerking. De ervaringen zijn positief en we zijn 

blij dat we de medewerkers van Fivelingo passend werk kunnen bieden en een kans om door te stromen naar het bedrijfsleven. 

Pier Prins, Wethouder beheer openbare ruimte
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Wat doen we precies?

www.fivelingo.nl www.groenwerf.nl www.loppersum.nl

Het groenonderhoud in en rond de 17 dorpen van de gemeente 
Loppersum bestaat uit het maaien van gazons en sportvelden, 
onkruidbestrijding, onderhoud gemeentelijke begraafplaatsen, 
knippen van hagen, snoeien van overhangende takken, bos-
plantsoen en heesterbeplantingen. Ook het verwijderen van 
zwerfvuil en natuurlijk vuil, het bestrijden van de grote Beren-
klauw en het legen van afvalbakken valt onder groenonder-
houd.

Kwaliteitsniveau: basis en hoog
Er zijn vijf kwaliteitsniveaus te onderscheiden voor groenonder-
houd: zeer hoog, hoog, basis, laag en zeer laag. De gemeente-
raad van Loppersum heeft voor de basiskwaliteit gekozen: 
voldoende onderhouden groen, waar af en toe misschien iets 
op aan te merken is. Voor centrumgebieden en begraafplaatsen 
vraagt de gemeente een hoog niveau: goed onderhouden groen, 
waar bijna niets op aan te merken is. 

Zes keer per jaar wordt gecontroleerd of het groen in de ge-
meente aan het gevraagde kwaliteitsniveau voldoet. Het hele 
jaar door hebben de gemeente, Fivelingo en Van der Werf  
overleg over schouwrapportages, planning, nieuw beleid en 
daarbij horende wet- en regelgeving.

Wie zijn we?
Gemeente Loppersum
Loppersum is een kleine gemeente 
met 17 dorpen en kernen, een groot 
buitengebied en 10.000 inwoners. 
Sinds een aantal jaren wordt fors 
geïnvesteerd in het verbeteren van 
de kwaliteit van de woonomgeving. 
Denk aan de herinrichting van dorpen 
en het verbeteren van wegen en 
groenonderhoud.

Groenvoorziening A.J. van der Werf BV
Groenvoorziening A.J. van der Werf 
BV bestaat ruim 75 jaar, is gevestigd 
in Bedum en heeft ook een bedrijf in 
Stadskanaal: De Roo Drente. Van der 
Werf heeft veel werknemers die in de 
gemeente Loppersum wonen. Naast 
een samenwerking met Fivelingo werkt 
Van der Werf ook samen met andere 
werkvoorzieningschappen. 

Fivelingo
Fivelingo is een werk-leerbedrijf: een 
sociale werkvoorziening waar mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt 
onder begeleiding toewerken naar 
een reguliere baan. Fivelingo heeft 
verschillende afdelingen waar mensen 
werkervaring op kunnen doen en één 
daarvan is de groenafdeling.

De Beuk

Uit onderzoek is gebleken dat de twee beuken op de begraaf-

plaats in Loppersum ziek zijn. Er is sprake van een verhoogde 

kans op stam- en takbreuk. De gemeente is genoodzaakt om de 

eerste boom achter het toegangshek binnenkort te rooien. Er 

komt een jonge boom voor in de plaats.

Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties, mail ze naar gemeente@loppersum.nl. 
In het najaar van 2014 verschijnt de volgende nieuwsbrief.

http://www.fivelingo.nl
http://www.groenwerf.nl
http://www.loppersum.nl
gemeente@loppersum.nl.

