Zorgjongeren ruimen
Hoenderloo op
Zorgparticipatie to the max
In Hoenderloo bundelt jeugdzorgorganisatie De Hoenderloo Groep (DHG) zijn krachten ten bate van het groenonderhoud. Jongeren wisselen de
buitendienst af met blad ruimen, snoeiwerkzaamheden en maaien. Het heeft twee belangrijke effecten: het groenonderhoud wordt goedkoper en de
jongeren komen positief bekend te staan in het dorp.
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De dorpsraad van Hoenderloo had met de
gemeente Apeldoorn, waar Hoenderloo onder valt,
een convenant opgesteld: ‘Hoenderloo in eigen
beheer’. Daarin staat hoe het dorp er in 2020 uit
moet zien en het brengt in kaart welk onderhoud
daarvoor nodig is. De betrokkenen noemen het
convenant ook wel een ‘kookboek’, waarin staat
welke ingrediënten nodig zijn om het dorp aantrekkelijk te houden. De ingrediënten zijn de werk-
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zaamheden die de inwoners zelf kunnen verrichten
om het dorp schoon en aantrekkelijk te houden.
In het convenant staat hoe de dorpsbewoners
meer ingeschakeld kunnen worden om het dorp te
onderhouden.
Doedag én groenonderhoud
De Hoenderloose Zaken Vereniging (HZV) en de
dorpsraad organiseren sinds 2013 twee keer per

jaar een Doedag. Vrijwilligers, mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt en bijstandsgerechtigden ruimen het dorp dan op. Naast de
activiteiten in het kader van het onderhoudsplan,
waar ook de Doedag onder valt, organiseert DHG
ook zelfstandig activiteiten in het groenonderhoud. Frits Essenstam, medewerker van de groendienst van jeugdzorginstelling De Hoenderloo
Groep (DHG), die ook lid is van de dorpsraad,
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Ze lenen gereedschap bij de groendienst van
DHG en tijdens de werkzaamheden dragen ze
een hesje van de Hoenderloose Zakenvereniging,
waardoor ze herkenbaar zijn. Het onderhoud door
de jongeren is afgestemd op het onderhoudsprogramma van de buitendienst van de gemeente
Apeldoorn. Beide partijen houden zich aan een
schema van weeknummers, waarin de één of de
ander gepland staat. De jongeren maaien ruigtes
met de bosmaaier, maaien wekelijks al het gras in
Hoenderloo en voeren snoeiwerkzaamheden uit.
Essenstam: ‘De begeleiding kost wel wat, maar de
totale onderhoudskosten zijn nog altijd goedkoper
dan wanneer de groendienst van Apeldoorn al het
werk zou moeten verrichten.’
Duidelijk onderhoudsplan
Een groot deel van de werkzaamheden die voorheen door het groenbedrijf van de gemeente
Apeldoorn werden verricht, worden nu door de
bewoners zelf gedaan. Het kwam echter voor
dat bijvoorbeeld de ene dag de dorpsbewoners
en jongeren van DHG gras maaiden en zwerfvuil
opraapten, en de dag daarna medewerkers van de
gemeente voor niets kwamen. Er zijn nu afspraken
gemaakt over wie wat wanneer doet. ‘In dit onderhoudsplan, dat de dorpsraad in overleg met de
gemeente Apeldoorn heeft opgesteld, staat met
weeknummers duidelijk aangegeven wanneer wij
zelf aan de slag moeten’, aldus IJsendoorn.

stelde voor om ook jongeren mee te laten werken
en kreeg daarvoor subsidie van de gemeente.
De groenploeg bestaat uit vakbekwame
medewerkers en jongens en meiden die bij DHG
inwonen en daar stage lopen vanuit het eigen
Hoenderloo College. Nico Heekelaar, die assistentvoorman is en begeleider van de jongeren van
DHG: ‘Zo onderhoudt onze groenploeg ook de
negentig hectare eigen terrein rondom de
boerderij waar wij als organisatie zitten. De overheid trekt zich steeds meer terug om bewoners
zelf meer zeggenschap te geven in het kader van
de participatiesamenleving. Ook kunnen wij beter
werk leveren voor dezelfde prijs.’
‘De jongeren verdienen een zakcentje van twee
euro per uur. Niet veel, maar net genoeg om ze
te motiveren’, aldus Essenstam. Er zijn inmiddels
meer jongeren beschikbaar dan er klussen zijn.

ACHTERGROND
Sinds een deel van de werkzaamheden is overgenomen door Hoenderloo zelf, is er voor de
gemeente Apeldoorn nog meer veranderd.
Er zijn geen uitgebreide beleidsvisies en nota’s
meer; er wordt nu gewerkt in een klein groepje,
bestaande uit vertegenwoordigers van de dorpsraad en ambtenaren van de gemeente Apeldoorn.
Linda Hooijer, landschapsarchitecte bij de
gemeente Apeldoorn, is heel enthousiast over deze
nieuwe werkwijze. ‘Het is heel direct, de betrokkenheid is groot en het leidt tot heel concrete en soms
onverwachte resultaten.’
Ook Heekelaar is blij met dit onderhoudsplan.
‘De jongeren van DHG moeten 's zomers
structureel, onder begeleiding, wekelijks al het gras
in Hoenderloo maaien. Verder zorgen wij dat de
bloembakken en hanging baskets met bloemen
gevuld worden en dat alles op tijd water krijgt.’
Andere onderhoudstaken die DHG in het kader van
het convenant uitvoert, zijn het maaien van ruigtes
met de bosmaaier, het snoeien van het waterlot bij
de lindebomen en andere snoeiwerkzaamheden.
IJsendoorn: ‘Op deze manier willen we het dorp
ook aantrekkelijk houden voor de toeristen, die
hier 's zomers massaal naartoe komen.’
DHG werkt al jaren naar tevredenheid
met CROW-norm
Bij het inpassen van de jongeren in de
verschillende werkploegen van De Hoenderloo
Groep (DHG) wordt telkens opnieuw een plan
gemaakt, waarbij de toekomst van de jongere
centraal staat. Dit gebeurt met een beeldkwaliteitsplan volgens de CROW-norm, een
algemeen geldend kwaliteitskeurmerk of -bestek
aan de hand waarvan gewerkt wordt en de
kosten van de werkzaamheden worden bepaald.
De CROW-norm die DHG gebruikt, kent vier
klassen, van A tot en met D. Klasse A is zeer netjes
en strak, klasse D is veel minder netjes. De meeste
organisaties waarmee DHG samenwerkt, verlangen
klasse B. DHG werkt al meerdere jaren met dit
systeem en het bevalt goed. Met de CROW-norm
kan DHG tevens beoordelen waaraan een jongere
wel of niet kan meewerken, ook gezien zijn
stageplaats.

Linda Hooijer, landschapsarchitecte bij de gemeente
Apeldoorn, is heel enthousiast over deze nieuwe werkwijze.
‘Het is heel direct, de betrokkenheid is groot en het leidt tot
heel concrete en soms onverwachte resultaten.’
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