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GENIETEN!

Onze missie

• Wij laten onze medewerkers,
		 opdrachtgevers én gebruikers
		 van het groen genieten

Iedere organisatie heeft een unieke missie;
wat is het hogere doel wat ze willen bereiken,
waarvoor zijn ze op aarde?
Onze missie van Axent Groen is: GENIETEN!
Dit geldt zowel voor onze medewerkers,
opdrachtgevers en de gebruikers van groen.
We realiseren dit door dagelijks meerwaarde
te leveren in groenwerk.
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Aanleg tuinen
Onderhoud tuinen
Boomverzorging
Landschapsinrichting
en -onderhoud
Inrichting en onderhoud
openbare ruimte
Terreinbeheer

MEERWAARDE!
•
		
•
		
		
•
•
		

We overtreffen de klantverwachting met 		
gemotiveerde en goed opgeleide vakmensen
Vanuit maarschappelijke betrokkenheid
bieden wij aantoonbare meerwaarde in 		
arbeidsontwikkeling
Wij zijn zorgaam voor het milieu
Onze plezierige en zakelijke werkwijze
biedt continuïteit
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mensen te hebben. U leest er alles over op Vebego.nl

Mooie projecten realiseren, continu innoveren en onze grenzen verleggen. Genieten van kostenbesparingen
voor opdrachtgevers terwijl de belevingswaarde toeneemt. Met als resultaat een constante groei van loyale
opdrachtgevers, waardoor we in tien jaar zijn uitgegroeid naar de top vijf van groenbedrijven in Nederland.
Mensen zien genieten van de leefomgeving die wij creëren en onderhouden; dat is genieten!
We genieten niet alleen van onze vakinhoudelijke bijdrage. We zijn ook trots op de kansen die we mensen
bieden en de kansen die ze pakken. Mensen die wat extra begeleiding nodig hebben zien groeien in kunde,
persoonlijkheid en vitaliteit, dat is genieten!
Al ruim 10 jaar hebben we de ambitie om naast vakinhoudelijke impact ook sociaal maatschappelijk
meerwaarde te leveren. Met dit impact-verslag laten we zien hoe we dat doen. We bedanken onze collega’s
voor hun inzet en bijdrage en onze opdrachtgevers voor hun vertrouwen, want dankzij hun opdrachten
hebben wij onze ambities kunnen realiseren.
Wietse en Gerwin
Directie Axent Groen

Trots dat we een Vebego company zijn
In Vebego hebben we een moeder organisatie gevonden die onze impact doelen stimuleert,
versterkt en bundelt met de andere Vebego bedrijven. Vebego heeft de doelstelling om met
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‘De passie voor een goed beheer van de buitenruimte, die heb ik
gemeenschappelijk met Axent Groen. Ik bij het delen van mijn kennis,
Axent Groen bij de uitvoering van concepten, ideeën en ontwerpen.
Peter van Welsem, eigenaar adviesbureau beheer openbare ruimte

DESKUNDIG IN HET GROEN
Axent Groen behoort tot de top vijf van groenbedrijven in Nederland. vijfhonderd gemotiveerde,
goed opgeleide en gediplomeerde medewerkers zijn jaarrond aan het werk in het midden en oosten
van het land. Van tuinproject tot overname van de volledige gemeentelijke buitendienst, wij zetten
onze expertise en ervaring in om altijd de verwachting van onze opdrachtgevers te overtreffen.

We delen kennis en kunde
Voor ons is iedereen even belangrijk: groengebruikers, medewerkers, opdrachtgevers en partners.
En onze kennis en deskundigheid delen we. We zorgen goed voor onze medewerkers en ondersteunen hen
in de ontwikkeling van hun vakmanschap. En onze opdrachtgevers en partners kunnen altijd rekenen op
praktische, creatieve en slimme groenoplossingen.
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KANS OM TE GROEIEN
Wie kan en wil werken, krijgt bij Axent Groen een kans om te groeien.
Het maakt niet uit wat je achtergrond is, wij hebben vertrouwen in
mensen die gedrevenheid, passie en verantwoordelijkheid laten zien.
Die ergens voor willen gáán. Met of zonder afstand tot de arbeidsmarkt.

Wij investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers,
zodat zij hun talent optimaal kunnen benutten. En succesvol
zijn in ons groenbedrijf en in de maatschappij.
Werken aan je toekomst
Medewerkers van Axent Groen werken aan hun toekomst.
In alle vakgebieden en op alle niveaus, van uitvoering tot
ondersteuning. Gediplomeerde vakspecialisten, vakkrachten,
statushouders, stagiaires en mensen met een beperking.
Waar nodig coachen, trainen en begeleiden wij. In een veilige
omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn.

TOEKOMST

Met plezier naar mijn werk

'Bij Axent Groen heb ik echt een vak geleerd. Daar ben ik hartstikke trots
op. Ik word hier goed begeleid en krijg alle aandacht die ik nodig heb.
Ik krijg het groenvak steeds beter onder de knie. En ik heb zelfs een vast
contract gekregen. Ik ga nu elke dag met plezier naar mijn werk!’
Lars ter Mors, medewerker
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GRIP OP GROEN
De openbare ruimte verandert continu. Een betrouwbaar groenbeheersysteem is daarom essentieel
om ons werk goed uit te voeren. Wij willen het weten als er ergens een nieuw bankje is geplaatst of
de beplanting is aangepast. Doordat we het gebied exact in beeld hebben, kunnen we werkzaamheden efficiënt plannen en gebruikers en omwonenden vroegtijdig informeren. Zo leiden we niet
tot overlast en staat de opdrachtgever nooit voor verrassingen.

Groenbeheer de baas
We werken met verschillende groenbeheersystemen en beschikken
zo altijd over actuele areaalgegevens. De staat en toepassing van
het groen zijn daardoor steeds real time beschikbaar. Ook tijdens
werkzaamheden kunnen onze medewerkers en opdrachtgevers alle
areaalgegevens bekijken, via een mobiele app. Dit zorgt voor snelle
afstemming en een efficiënte aanpak.

Betrouwbaar en accuraat
Onze managementrapportages
leveren 100% betrouwbare,
accurate informatie. Zo kunnen
wij op iedere locatie sturen op
optimaal groenbeheer. Onze
medewerkers weten precies

Even
Even lachen
lachen!

wat er gedaan moet worden en
onze opdrachtgevers zijn goed
geïnformeerd over de status en
voortgang van het project.

Altijd up to date

‘De mensen in het veld updaten de informatie in het groenbeheersysteem
continu met wat ze daadwerkelijk aantreffen in de buitenruimte. Zo zijn
wijzelf en onze partners altijd precies op de hoogte van de actuele situatie.’
Martin van der Walle, beheerder groenbeheersysteem
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FEITEN EN CIJFERS

200

electrische

bladblazers

electrische

kettingzagen

5000

5

hoogwerkers

bosmaaiers

40
tactoren
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500 medewerkers

waarvan 96% man en 4% vrouw

leeftijd medewerkers

versleten

10-19: 11%
30-39: 15%
50-59: 28%

20-29: 17 %
40-49: 17%
60-69: 13%

werkschoenen

in 10 jaar

verdeeld over 6 vestigingen

opdrachtgevers

auto's / trekkers

maaimachines

heggenscharen

125

voertuigen

8500 km2

wij hebben een werkgebied van

500
vogelhuisjes

getimmerd
tegen de eiken
processie rups

8000+
€
in 2019 €€ € €
bomen geplant in 2019:

€

20

175
aantal materialen

Dagelijkse impact

450
BBL diploma's in 10 jaar

15

€ €
€18.000.000
omzet in 2019

impact op mensen
Regio Twente . . . . . . . . 100000
Regio Salland . . . . . . . . . 40000
Regio Epe . . . . . . . . . . . . 60000
Regio Achterhoek Noord 30000
Regio Achterhoek Zuid . 45000
Totaal . . . . . . . . . . . . . . 275000

wij werken samen met

13 scholen

275.500
mensen genieten vanuit

hun woning van ‘ons groen’

sociale impact

GEGARANDEERD EEN BAAN
NA EEN SUCCESVOLLE STAGE
Wil je het groenvak leren, dan vind je bij Axent Groen een uitdagende stageplek waar theorie en praktijk
samenkomen. Wie zijn stage goed doorloopt, krijgt bij ons een betaalde baan. Dat geldt niet alleen voor
beroepen in het groen, maar ook voor ondersteunende vakgebieden zoals P&O, financiën, administratie
en marketing.

Erkend leerbedrijf
Axent Groen is een erkend SBB-leerbedrijf.
We hebben ruim 450 studenten opgeleid en
aan een baan geholpen. Zo investeren we in

Werken ligt mij beter dan naar school gaan

hun én onze toekomst.

‘Toen ik de praktijkopleiding volgde bij Het Diekman in Enschede, heb ik in het vierde jaar
stagegelopen bij Axent Groen. Ik ontdekte toen dat werken mij veel beter ligt dan naar school
gaan. Ik zou eigenlijk nog een jaar naar school moeten, maar ik wist al dat ik verder wilde
in het groen en de mbo-entreeopleiding wilde doen. In overleg met mijn stagedocent kreeg ik
vrijstelling voor mijn vijfde leerjaar van het praktijkonderwijs. En bij Axent Groen kreeg ik een
praktijk-leer-arbeidsovereenkomst om de BBL-opleiding te volgen: vier dagen per week werken,
een dag naar school. Nu ben ik in dienst bij Axent Groen en leer ik het vak van hovenier.

Afstemmen theorie en praktijk
De scholen waar we mee samenwerken,
weten welke kennis wij in de praktijk belangrijk
vinden. En zij passen hun lesprogramma daar
ook op aan. Op school leren leerlingen bijvoorbeeld kaartlezen, want beken en andere
stromen zijn niet altijd te vinden via navigatieapps. Dan is een kaart een handig hulpmiddel, als je bij ons het veld in gaat.

Tim Zegeling, medewerker
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DE SLIMSTE AANPAK
Bij Axent Groen zijn we nieuwsgierig. We kijken altijd nét iets verder dan onze neus lang is.
Vakinhoudelijk, sociaal, technisch, maatschappelijk en in de bedrijfsvoering zoeken we voortdurend
naar ideeën, materialen en middelen om onze processen, diensten en producten te verbeteren.

Op de hoogte

Slimme oplossingen

Bij kennis- en netwerkbijeenkomsten staan wij

En we gaan nog een stapje verder. We ontwikkelen

vooraan als het over ontwikkelingen in ons vakgebied

zelf slimme concepten en producten om een opdracht

of onze regio gaat. Om onze kennis te vergroten,

efficiënt en creatief uit te voeren. In overleg met de

ontwikkelen we samen met opleidingsinstituten

opdrachtgever onderzoeken we zijn vraag, de bestaan-

ons eigen trainingsaanbod. En we zijn doorlopend

de situatie en de best mogelijke oplossing. Is die nog

in gesprek met onze opdrachtgevers zodat we weten

niet beschikbaar, dan ontwikkelen we hem zelf.

wat er speelt en hoe we op de beste manier aan hun
wensen kunnen voldoen.

Een greep uit onze slimme
concepten
• Eigen productie van veilige
natuurlijke speeltoestellen
• Slimme inzet van een robotmaaier
op een begraafplaats
• Samenwerkingen om medewerkers
jaarrond werk te bieden
• Een bewonersparticipatie-app
betrekt mensen bij het groen
• Interne competitie duurzaam autorijden vermindert CO2-uitstoot
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PARTNER IN SOCIAAL
ONDERNEMEN
Voor Axent Groen is het al jaren vanzelfsprekend om sociaal te ondernemen. Wij zijn ervan overtuigd dat niemand
buiten de boot hoeft te vallen, iedereen heef een talent, dus iedereen doet mee.

De eerste met PSO 30+

Partner in sociaal ondernemen

Axent Groen heeft als eerste groenbedrijf in Neder-

Door onze ruime ervaring met het begeleiden

land het PSO 30+ certificaat behaald. Een erkenning

van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,

voor sociaal ondernemende koplopers die voldoen

is Axent Groen al jarenlang de sociale partner van

aan de eisen van de participatiewet met betrekking

gemeenten, het UWV, re-integratiebureaus en

tot passend werk, integratie, functioneren &

voormalig sociale werkvoorzieningen.

ontwikkeling en begeleiding. Daar zijn we trots op!

Qoutumwet

Social Return on Investment (SROI)

Samenwerken met Axent Groen loont! Omdat wij als

Axent Groen adviseert en ondersteunt bij de

geregistreerd uitleenbureau de ingezette uren van

invulling van Social Return on Investment.

een participatiemedewerker kunnen overdragen naar

Als samenwerkingspartner helpen wij bedrij-

onze opdrachtgevers, helpen wij hen te voldoen aan

ven hun quotumdoelstellingen te halen.

hun quotumverplichting.
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‘Niemand verdient het om thuis te zitten
zonder werk. Door sociaal inclusief te
ondernemen betrekt Axent Groen iedereen
die kan en wil werken.

‘Via Axent Groen heeft gemeente Enschede al meer
dan 90 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk geholpen. Een mooi en positief
resultaat van onze gezamenlijke inspanningen.’

Yuri Starrenburg, PSO Nederland

Arjan Kampman, wethouder Werk en Inkomen,
gemeente Enschede
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Samen werken maakt ons sterk

‘Door onze diensten op elkaar af te stemmen werken we samen veel efficiënter. Bijvoorbeeld door
het slim inplannen van de veegrondes en het verwijderen van onkruid op verharding. Of door het
samenwerken tijdens de bladcampagnes in het najaar. Het is vooral de intentie om samen te
wíllen werken, dát is wat ons sterk maakt.’
Moniek Dotinga, adviseur gemeenten Circulus-Berkel

SAMEN STERK
Kwaliteit staat hoog in ons vaandel. Wij weten waar we goed in zijn, maar we kunnen niet alles
zelf. Daarom schakelen we experts is voor specialistisch werk. En stemmen we zorgvuldig onze
werkzaamheden af met andere organisaties die in de openbare ruimte werken. Door krachten te
bundelen, komen we tot topprestaties.

Alleen met de beste
We werken samen met alleen de beste, gespecialiseerde partners. We kiezen voor professionals die
ons met hun specialisme versterken en die creatief
en innovatief zijn. Samen creëren we meerwaarde
voor onze opdrachtgevers.

Succesvolle samenwerkingen
• Met een leverancier van machines die naast advies
		 ook gebruikerstrainingen geeft.
• Met ontwerpers van digitale apps waarmee we 		
		 gebruikers van groen betrekken bij een optimale 		
		 groenbeleving.
• Met een leverancier van een duurzaam beplant		 ingssysteem, die ook adviseert over materialen en
		 toepassingen.
• Met een opleiding die altijd op zoek is naar duur		 zame en innovatieve groentoepassingen.
• inzet van experts bij de bestrijding van de
		 eikenprocessierups
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GELUKKIG VITAAL
Wij vinden het belangrijk dat medewerkers van Axent Groen zich gezond, gelukkig en vitaal voelen en dat zij hun
werk betekenisvol vinden. Daarom willen wij weten hoe het met ze gaat en wat zij belangrijk vinden. Zo werken
we samen aan een prettige en veilige werkomgeving waar iedereen het beste uit zichzelf kan halen.

Betekenisvol werk
Sinds 2017 vragen we alle medewerkers jaarlijks
een vragenlijst in te vullen over betekenisvol werken.

Falen kennen ze niet

Met een responspercentage van maar liefst 92%
krijgen we veel bruikbare informatie over vijf thema’s:

‘Tijdens de vitaliteitstraining is er aandacht voor het verschil tussen bewegen, sporten en trainen.
Alle deelnemers werken hard aan het verbeteren van hun vitaliteit. Ook hebben de mannen samen een
workshop koolhydraatarm koken gevolgd.En die gerechten maken ze thuis ook nog steeds! De sfeer
onderling is goed. Humor doet z’n werk en bij blessures is er altijd support van de groep. Het is een erg
positieve groep, falen kennen ze niet. Top!’

1. Plezierig samenwerken
2. Aandacht en betrokkenheid van bovenaf
3. Goede randvoorwaarden
4. Weten waarom je dit werk doet

Hilde Ligtenbarg, sportinstructeur bij Vital Focus Enschede

5. Ontwikkeling van vakmanschap

Vitaal en gezond
Medewerkers kunnen vrijwillig en gratis meedoen
aan het Axent Groen vitaliteitsprogramma. Met een
bewustwordingsscan ontdekken ze hoe het met hun
gezondheid en vitaliteit gesteld is. Vervolgens kunnen

Geluk krijgt een

ze deelnemen aan diverse cursussen zoals gezond

Medewerkers geven hun werkgeluk

koken, stoppen met roken, fitnessen of begroten van

een 8. Daar zijn we trots op!

financiën.
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Hier wordt bewust, veilig en gecontroleerd gewerkt

‘Als auditor C+ ben ik intensief betrokken bij veel bedrijfsprocessen van Axent Groen.
Van management tot uitvoering, van hrm tot vakspecialisten. Een bijzonder bedrijf waar
veel gebeurt, waar met levende materialen wordt gewerkt door verschillende mensen.
Altijd weer mooi om te zien dat er bewust, veilig en gecontroleerd gewerkt wordt.’
Stephan Baeten, Auditor bij C+

BORGING VAN KWALITEIT
Hoge kwaliteit begint bij bevlogen, betrokken medewerkers.
Daarom werken wij continu aan het optimaliseren van onze
bedrijfsprocessen op het gebied van arbo, veiligheid, kwaliteit
en milieu. Het behalen van kwaliteitscertificaten en keurmerken is daarbij geen doel op zich. Het goed inrichten
van onze organisatie om kwaliteit te kunnen leveren, wél.

De lat hoog
Wij zien certificaten en keurmerken als hulpmiddel om onze bedrijfsprocessen te optimaliseren. We leggen de lat hoog en krijgen daar
erkenning voor. Onze medewerkers profiteren daardoor van goede,
veilige arbeidsomstandigheden. Opdrachtgevers weten dat zij op
kwaliteit mogen rekenen. En de gebruikers van het groen dat wij
onderhouden, genieten van mooie, gezonde natuur.

Op de pagina 30-31 staat een overzicht van onze
certificaten en keurmerken.
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OPDRACHTGEVER

sociale impact

DE IMPACT VAN
PERSOONLIJKE GROEI

• Biedt maatschappelijke meerwaarde
• Vaktechnisch goede partner
• Groenbeheer in goede handen
• Ontzorgen

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken bij Axent Groen aan hun
persoonlijke ontwikkeling en vakmanschap. Ze krijgen de kans om te groeien.
En die groei heeft veel positieve effecten!

ct

fe
c

Ef
fe

Ef

op

• Social Return on Investment

to

p

GEBRUIKERS VAN GROEN
• Mooie parken en tuinen
• Goed onderhouden sportvelden
• Een gezonde groene omgeving

Effect op
MAATSCHAPPIJ
MEDEWERKER
• Leert samenwerken
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Eff
ect

• Meer arbeidsparticipatie
• Minder uitkeringen
• Inclusievere samenleving

op

AXENT GROEN

• Beheerst een vak

• Loyale, gelukkige medewerkers

• Voelt zich gezond en vitaal

• Breed inzetbare medewerkers

• Krijgt meer zelfvertrouwen

• Goed opgeleide medewerkers

• Bouwt aan zijn toekomst

• Laag ziekteverzuim
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CONTINUE VERBETEREN
Processen

• Groenkeur BRL Groenvoorzieningen
		 & Boomverzorging

• CO2 prestatieladder trede 5
		 Hoogste trede in de reductie van CO2-uitstoot.

		 Hét kwaliteitskeurmerk in de groenbranche voor

• ISO 14001

		 kwaliteit, vakmanschap en garantie.

		 Onze bedrijfsvoering voldoet aan de eisen van dit

• NEN-EN-ISO 9001

		 milieuzorgsysteem.

		 Met een gecertificeerd kwaliteitsmanagement-

• Wet Natuurbescherming			

		 systeem brengen we structuur in het optimaliseren

		 Onze medewerkers zijn op drie niveaus gecertifi-

		 van onze dienstverlening.

		 ceerd voor bestendig beheer en bescherming van
		 flora en fauna tijdens werkzaamheden.

Mensen

Vakspecialisaties

• PSO 30+

		 Als eerste groenbedrijf in Nederland ontvingen wij

• European Tree Worker

		 dit certificaat voor bedrijven met minimaal 30% 		

		 We weten raad met de allround uitvoering van

		 medewerkers met een arbeidsbeperking.

		 boomverzorging.

• PSO-trede 3

• European Tree Technician

		 Als sociale onderneming bieden we duurzame 		

		 Onze boomadviseurs zijn inzetbaar bij alle

		 arbeidsplaatsen aan mensen met een kwetsbare

		 vraagstukken rondom bomen.

		 arbeidsmarktpositie.

• Boom Veiligheids Controleur

• Social Enterprise

		 We voeren boomcontroles uit in het kader van de

		 Met onze sociale aanpak creëren we maatschap-

		 zorgplicht.

		 pelijke meerwaarde.

• SBB

• VCA**

		 We zijn een erkend leerbedrijf voor het opleiden van

		 We werken volgens de Veiligheid, Gezondheid en 		

		 goede vakmensen.

		 Milieu (VGM) Checklist Aannemers, dé basis om
		 veilig en gezond te werken.

30

Milieu
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AXENT OP TALENT
Bij Axent Groen word je steeds uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen. Iedereen krijgt de kans om actief
aan zijn ontwikkeling en loopbaan te werken. Het maakt niet uit wat je doelen zijn, op welk niveau of welke
afdeling je werkt, we investeren in de groei van iedereen.

Kies je eigen ontwikkeling
Om professionele ontwikkeling te stimuleren, bieden we
trainingen en opleidingstrajecten aan die aansluiten bij ons
bedrijf. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een
BBL-opleiding groenvoorziening of een klimcursus voor

Vakmanschap en creativiteit

‘Axent Groen en het Zone.college hebben een mooie samenwerking. Medewerkers van Axent
Groen krijgen op hun eigen werkplek praktijk-rijk onderwijs van het Zone.college en de Axent
Groen leermeester. Door het opdoen van nieuwe kennis en het leren toepassen van eigen talenten hebben al ruim 300 medewerkers van Axent Groen een erkend (vak)diploma behaald.’
Herbert de Witte, projectleider praktijkleren Zone.college

We investeren in ontwikkeling
Omdat wij geloven in duurzame ontwikkeling
van onze medewerkers, investeren we een
deel van onze winst altijd in opleiding en groei.

boomverzorgers. Zo geven zij zelf richting aan hun loopbaan.

Leren in de praktijk
Jongeren die op school niet succesvol waren, kunnen in de
praktijk soms verrassend goed leren. Daarom trainen wij
medewerkers on the job, onder begeleiding van een leermeester. Op deze manier hebben al meer dan 450 medewerkers een erkend BBL-diploma behaald.

Traineeship
Speciaal voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt
is er het Axent Groen Traineeship. In een jaar tijd leren zij het
vak van groenmedewerker én krijgen ze training in financiën
en budgetteren, gezond koken, sport en bewegen en sociale
vaardigheden.
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onze vakinhoudelijke impact

MEER DAN GROEN
Iedere organisatie heeft een eigen unieke missie.
Onze focus is mensen te laten genieten. Dat doen
we door bedrijven en organisaties te ontzorgen
met onze deskundigheid in groenbeheer.
Zodat gebruikers, opdrachtgevers én onze
medewerkers genieten van groen.

Doen waar je goed in bent
Wij ontzorgen onze opdrachtgevers in de
breedste zin van het woord. We kunnen een
enkel groenproject uitvoeren maar ook het
volledige beheer en onderhoud van de openbare
ruimte overnemen van een gemeente. Van buiten
dienstplanning tot -uitvoering. Wij adviseren,
coördineren, organiseren en ondersteunen.
We pakken aan! Zodat onze opdrachtgever er
geen omkijken meer naar heeft.

We kunnen altijd op ze rekenen

‘De manier waarop Axent Groen ons ontzorgt met het gemeentelijke groenbeheer is erg waardevol
voor ons. We kunnen altijd rekenen op hun volledige inventarisatie, digitale beheersysteem,
professionele afhandeling van meldingen en deskundige uitvoering van groenwerkzaamheden.
Daardoor hebben wij tijd en ruimte om te doen waar wíj goed in zijn.’
Marcel Tiemens, afdelingsmanager ruimte, gemeente Epe
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leuk om te weten
Axent Groen voert voor ruim
1400 vaste opdrachtgevers
het volledige groenbeheer
uit op ruim 2350 locaties.
Zo genieten honderdduizenden mensen van
goed onderhouden groen.

sociale impact

FINANCIEEL FIT

Gelukkiger zonder
financiële zorgen

‘Op geldzorgen en schulden rust en
taboe. Veel mensen vinden het lastig
om daarover te praten. Met de budgettraining krijgen medewerkers inzicht
in de financiële situatie, zodat er daadwerkelijk aan gewerkt kan worden.
Met als resultaat dat de schuldenlast
echt afgebouwd gaat worden!’

Geldzorgen hebben veel invloed op mensen. Mensen met schulden zijn stressgevoeliger, maken sneller
fouten of melden zich vaker ziek. Met alle gevolgen van dien. Om financiële problemen van medewerkers
te voorkomen, heeft Axent Groen een training budgetcoaching en budgetbeheer ontwikkeld.

Leren budgetteren
In de training leren medewerkers die dat nodig hebben slim budgetteren, een financiële administratie bijhouden
en omgaan met betalingsachterstanden. Ze krijgen weer grip op hun financiële situatie. En dat geeft rust.

Problemen voorkomen
Wanneer een medewerker vanuit de

Bob Wijlens, budgetcoach

participatiewet in- of uit dienst treedt,
helpen we hem om wijzigingen tijdig en
correct door te geven aan uitkeringsinstanties, de gemeente en/of het UWV.
Zo voorkomen we dat hij te veel of juist
te weinig uitkering ontvangt en ongemerkt in de schulden belandt.

Positieve resultaten
• Financieel fitte collega’s
• Meer zelfredzaamheid
• Stijging arbeidsproductiviteit
• Daling ziekteverzuim en
		 - kosten
• Minder administratiekosten
		 bij loonbeslagen
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onze vakinhoudelijke impact

LOYALE OPDRACHTGEVERS
Eén van onze doelen is een langdurige samenwerking met onze klanten. Wij vinden het belangrijk
dat zij tevreden zijn én blijven. Daarom vragen we regelmatig wat zij van ons verwachten en wat ze
van onze dienstverlening vinden. We interviewen niet alleen onze opdrachtgevers, maar ook hun
klanten en groengebruikers.

Vraaggestuurd werken
Door rechtstreeks om feedback te vragen, kunnen we onze dienstverlening beter afstemmen op de
specifieke wensen en behoeften van onze opdrachtgevers. Zo ontzorgen we hen optimaal. Het gevolg:
loyale opdrachtgevers en een sterke vertrouwensband. Dé basis voor langdurige samenwerking.

Klanttevredenheid:
Opdrachtgevers waarderen
onze dienstverlening met een 8.

Daar zijn we trots op!

“Lokale partij, met Twentse Nuchterheid, dat is een sterke basis met onze relatie
Axent groen. Korte directe lijnen en bekwaam personeel, De medewerkers doen
wat je van een resultaatgerichte samenwerkingspartner mag verwachten.
Hun plan van deskundigheid, aanpak, visie en innovatie geeft vertrouwen
nu en naar de toekomst.”

1400 tevreden klanten
• Bedrijven
• Zorginstellingen
• Woningcorporaties
• Scholen
• Gemeenten

René van Brakel, Complexbeheerder Enschede - De Woonplaats

• Particulieren
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sociale impact

BEGELEIDING OP MAAT
Coaching en begeleiding op de werkvloer is dagelijkse kost bij Axent Groen. Ervaren vakspecialisten en
minder ervaren vakkrachten voeren de groenwerkzaamheden altijd als team uit. Zo klaren we samen de
klus én combineren we leren en werken.

Persoonlijke aandacht
Iedere medewerker heeft zijn eigen ontwikkelingsplan.
Daarin worden zijn doelen, opgedane kennis, vaardigheden
begeleidingsbehoeften beschreven en bijgehouden. Zo kan
een vakspecialist hem in de praktijk steeds doelgericht en
met persoonlijke aandacht coachen en ondersteunen.

Focus op groei
Ieder half jaar evalueren we samen met alle betrokkenen of
de werkzaamheden, werkplek en begeleiding van de vakkracht
nog aansluiten bij zijn ontwikkeling en doelen. Op die manier
is onze begeleiding steeds afgestemd op zijn persoonlijke
leer- en groeimogelijkheden. En weet zijn school of uitkeringsinstantie ook hoe hij zich ontwikkelt.

‘Prachtig om mijn ervaringen, kennis en kunde te kunnen delen en
doorgeven aan enthousiaste leerlingen die graag een vak willen
leren. Ik zie ze groeien in vakmanschap en zelfvertrouwen.’
Jan Maat, voorman Axent Groen
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onze vakinhoudelijke impact

ONS GROEN VERBINDT
We betrekken groengebruikers actief bij wat er speelt in de natuur. Voor een natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups maken we samen met schoolkinderen
vogelnestkastjes. Bewoners laten we meedenken en -praten over de groeninrichting
van hun wijk, zodat zij zich ook meer betrokken voelen bij het onderhoud ervan.

Interactief
Daarom overleggen wij met buurtbewoners over het ontwerp van een park in de wijk.
En met cliënten van een zorginstelling lopen we de ideale beweegroute, voor we die aanleggen.
We geven gastlessen aan basisschoolleerlingen als we een groen schoolplein aanleggen.
En we organiseren workshops tuinaanleg voor de huurders van een woningcorporatie.

Groenvoorzieningen waar gebruikers optimaal
van genieten. Daar doen we het voor!

‘Axent Groen laat kinderen al op jonge leeftijd kennis maken met de natuur. Op onze school
maakten de leerlingen onder begeleiding van medewerkers van Axent Groen vogelnestkastjes.
De kinderen vonden dat erg leuk om te doen en konden niet wachten om de kastjes aan hun
ouders te laten zien.’
Frans Jan Roos, directeur CBS het Mosterdzaadje
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GRENZELOOS BETROKKEN
Axent Groen is onderdeel van het internationale Vebego concern, maar ons dagelijkse werk
doen we in onze eigen regio. Hier wonen, werken, leven, lachen, huilen en genieten we.

We kennen de weg
Wij kennen het midden en oost van Nederland op ons duimpje. Onze vijfhonderd medewerkers
vertrekken dagelijks vanaf onze werklocaties in Enschede, Zwolle, Epe, Lievelde, Borculo en
Winterswijk naar de groenlocaties van onze opdrachtgevers. Onze medewerkers wonen in de
regio, ze kennen de weg en weten wat er speelt. Kortom: doar ku’j van op an!

Maatschappelijk betrokken
Als bedrijf zijn we lid van verschillende netwerkorganisaties in Overijssel en Gelderland.
We dragen graag een steentje bij aan lokale maatschappelijke initiatieven zoals de plaatselijke
Uitdagingen. Ook landelijke acties als NL Doet en Nederland Schoon kunnen altijd op onze
inzet rekenen.

Werelds!
Samen werken aan een betere dag van morgen voor kansarme kinderen en jongeren.
Dat is de missie van de Vebego Foundation. En hoe meer collega’s zich hiervoor inzetten,
hoe groter het verschil dat we maken. Medewerkers van Axent Groen zijn via de Vebego
Foundation op bouwreis geweest en hebben meegewerkt aan projecten in Marokko,
Zuid Afrika en Sri Lanka.

Bijzonder project

Vebego: Doe mee, doe goed!

Onze Vebego organisatie draagt bij aan de Sustainable Development Goals,
oftewel de ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’. Met als doel om in 2030 te leven
in een wereld die duurzamer is dan vandaag de dag. Simpelweg moeten deze
doelen een einde maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.
Lees meer hierover via Vebego.nl

‘De plaatselijke bevolking was dankbaar voor wat onze bouwploeg heeft
bijgedragen aan de realisatie van een Community Centre voor werkende
moeders in Sri Lanka. En ikzelf heb ervaren dat wat ik altijd zo vanzelfsprekend vond, eigenlijk heel bijzonder is.’
Gerland Keun, medewerker bedrijfsbureau
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onze vakinhoudelijke en sociale impact

ONS VAKWERK
IN KAART
Landschap
Inrichting, onderhoud en beheer van grootschalige groenprojecten in
de openbare ruimte, met behoud van landschappelijke unieke waarden.
Inclusief natuurlijke afrasteringen en hekwerken.

Bomen
Specialistische boomverzorging en onderhoud
van laanbomen, bossen en singels.

Groene speelpleinen
Onze natuurlijke speelelementen voor speeltuinen en schoolpleinen
zijn voorzien van het veiligheidskeurmerk NEN-EN 1176.

Openbare ruimte
Beheer, inrichting en onderhoud van openbare

Tuinen

plantsoenen en parken, parkmanagement en

Aanleg en onderhoud van tuinen voor het

Sportvelden

onkruidbeheer.

bedrijfsleven, particulieren, zorginstellingen

Aanleg, onderhoud en beheer van

en woningcorporaties.

natuurlijke sport- en recreatievelden.
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Nawoord
Dit impactverslag heeft u meegenomen in de
impact die Axent Groen in de afgelopen tien jaar
heeft kunnen realiseren. We vertrouwen erop,
samen ook de komende tien jaar met én voor u
het verschil te kunnen blijven maken!
Team Axent Groen
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Locatie Lievelde
Papenweg 3
7137 MV Lievelde
Nederland

Locatie Winterswijk
Ambachtstraat 4
7102 DW Winterswijk
Nederland
Locatie Zwolle
Herfterlaan 2
8024 PJ Zwolle
Locatie Enschede (hoofdkantoor)
Lonnekerbrugstraat 105
7547 AL Enschede

Nederland
Locatie Epe

Nederland

Kweekweg 7

info@axentgroen.nl

Nederland

8161 PE Epe

053 - 480 74 90
Locatie Borculo
Postadres:

Korenbree 50

Postbus 40256

7271 LH BORCULO

7504 RG Enschede

Nederland
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