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02.

Inleiding

Voorwoord

Met dit Jaaroverzicht 2019 willen wij u laten zien waar we staan als organisatie

Wij staan als Waterwolf iedere dag weer voor nieuwe uitdagingen die op

en wat we willen bereiken in de aankomende jaren. We nemen u mee om te

ons pad komen. Deze uitdagingen gaan we altijd aan met de volgende

laten zien wat we bereikt hebben en beschrijven onze ambitie en de conse-

zaken in onze gedachten:

quenties daarvan voor onze organisatie. De Waterwolf als dé integraal beheerder namens de gemeente Haarlemmermeer voor de inwoners en gebruikers
van het publiek domein.
Onze missie
De Waterwolf beheert en onderhoudt op een maatschappelijk verantwoorde
manier de openbare buitenruimte van de gemeente Haarlemmermeer.
Onze visie
De Waterwolf beheert en onderhoudt de openbare ruimte van de gemeente
Haarlemmermeer op een professionele en dienstverlenende manier. De Waterwolf is de integraal beheerder van de buitenruimte en een betrouwbare en
professionele partner voor zowel opdrachtgever, eigen werknemers, onderaannemers, als voor inwoners van het werkgebied.
Duurzaamheid en (sociaal-)maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn een
gegeven voor ons en bepalen mede ons beleid en dagelijkse bedrijfsvoering
vanuit de thema’s Mens, Milieu en Markt.

Onze kernwaarden zijn:

Ons vakmanschap
Wij beheren en onderhouden het areaal vanuit ons vakman 		
schap en doen dit door middel van de inzet van vakbekwame
medewerkers en zij die hiertoe ambitie tonen.
Onze kennis van de omgeving
Wij hebben kennis van de buitenruimte, zijn bekend met alle 		
infrastructuur, de wijken, de straten en het groen. Wij weten wat,
waar en om welke reden het is gedaan. Onze medewerkers 		
komen veelal uit de Haarlemmermeer, zijn zelf bewoner.
Delen van kennis en ervaring
Wij delen onze kennis en ervaring. Als leerwerkbedrijf bieden wij
jongeren en andere inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt
opleiding en ervaring en zo perspectief op de arbeidsmarkt.
Met onze inzet hebben we ook in 2019 weer een mooi financieel resultaat
kunnen realiseren. Hiermee is er ruimte voor investeringen en het bereiken van onze doelen.
Ik dank een ieder die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor De Waterwolf, samen werken wij aan een mooi bedrijf dat toekomstbestendig is.

Professioneel

Dienstverlenend en
ontzorgend

Klantgericht en
klantvriendelijk

Goede
werkgever

Jan Dirk Nijkamp
Directeur
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Profiel

Wij zijn zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar bij het uitoefenen van ons
werk. De werkzaamheden voeren wij zichtbaar naar de burgers in ons verzorgingsgebied uit. Burgers weten dat De Waterwolf het verschil maakt in de
buitenruimte.
Vakmensen
Beheer en onderhoud is een vak, wij kunnen daar niet duidelijk genoeg over
zijn! Niet alleen qua techniek en kennis, maar ook doordat onze mensen vertegenwoordigers van de opdrachtgever op straat zijn. Onze vakmensen zorgen
dat het werk zoals afgesproken wordt uitgevoerd. Met elkaar hebben wij kennis
van en zijn wij het geheugen van het gebied. Wij weten alles op ons werkterrein waardoor we inhoudelijk gesprekspartner zijn.
Wij zorgen dat het kennisniveau van onze medewerkers op niveau is en blijft
dat voor de uitvoering van onze opdrachten nodig is. Wij zijn trots op de diverse kwaliteitskenmerken van waaruit wij werken.

Leren en werken
Ons vak is een goed beheer en onderhoud van het civieltechnische- en
groenareaal in de buitenruimte. Dit doen we met onze vakmensen maar wij
bieden ook leerwerkplekken aan. Deze leerwerkplekken zijn bedoeld voor:
1. Jongeren die een beroepsopleiding volgen (BBL);
2. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, die na een tijdelijk 		
contract bij de Waterwolf alsnog een beroepsopleiding gaan volgen (BBL);
3. Mensen die vanuit de Participatiewet bij de Waterwolf werkervaring
opdoen.
4. Stagiaires van diverse scholen, dit kan van een echte werk stage zijn tot aan
een snuffelstage om zo te ontdekken wat het werk inhoudt.
We investeren in contacten met de diverse praktijkscholen, maatschappelijke
organisaties en MBO scholen.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat wij voldoende jongeren binnen krijgen
die een vak willen leren. Maar ook soms gewoon uit willen proberen wat werken bij ons inhoudt.
Aan de andere kant krijgen jongeren (of anderen) een kans bij De Waterwolf
om zichzelf te ontplooien en te ontdekken dat het werk als bijvoorbeeld stratenmaker of hovenier echt leuk is. Samen met de opleidingsinstituten zorgen
wij dan dat iemand toch een MBO opleiding gaat volgen en de stage bij ons
doet. Een win-win situatie dus!

“Zichtbaar, herkenbaar en
aanspreekbaar”
Weetje dat:
ongeveer 3250 speeltoestellen 2 maal
per jaar gekeurd wordendoor eigen
gediplomeerde medewerkers.

Weetje dat:
wij welvaartsvuil verwijderen uit
1.326.146m2 wateroppervlak
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Iedereen welkom

De Waterwolf voert al jaren het beleid dat iedereen die kan en wil, ook mee mag
doen. Dit uit zich er onder andere in dat wij niet alleen jongeren een leerwerkplek
bieden. Maar ook dat wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek
bieden.
Wij hebben op onze servicebussen altijd een vaste medewerker met een tweede
man zitten. Deze tweede man is vaak iemand vanuit het begeleid werken. Dit doen
we door detachering maar soms ook door iemand echt aan te nemen. Zo hebben
we in 2019 in totaal 7 medewerkers in dienst via begeleid werken en gemiddeld 7
medewerkers die gedetacheerd zijn.
Ook werken wij samen met het werkgeversservicepunt Groot Amsterdam, zij weten
dat wij bij vacatures ook altijd open staan voor mensen die wat moeilijker aan de
slag komen.
We hebben in 2019 een medewerker op de werf, medewerkers in de groenvoorziening en een aantal brugwachters aan werk geholpen.
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Onze werkzaamheden

Wat zijn onze werkzaamheden:
• Onderhoud en aanleg van groenvoorzieningen (inclusief (boom)snoeiwerk).
• Onderhoud en aanleg van bestratingen/verhardingen en bebordingen (w.o.
verkeersborden en verkiezingsborden), inclusief de daaraan gerelateerde werkzaamheden door gecertificeerde verkeersregelaars.
• Beheer en onderhoud van de vijf gemeentelijke begraafplaatsen.
• Beheer speelvoorzieningen.
• Onderhoud en inspecties van rioleringen.
• Onderhoud van elektrotechnische installaties, zoals: straatverlichting, verkeers
regelinstallaties, parkeerautomaten en pompinstallaties t.b.v. rioleringen.
• Onderhoud van waterpartijen.
• Onderhoud van vaste kunstwerken (w.o. de niet-beweegbare bruggen).
• Brugbediening (fysieke aanwezigheid op 8 beweegbare bruggen en 1 pont).
• Werkzaamheden in het kader van calamiteiten, zoals: storingsdienstactiviteiten,
crisisbeheersingsactiviteiten en gladheidbestrijding.
• Bieden van tijdelijke werkgelegenheid aan personen vanuit de Participatiewet.
Wij zijn altijd op zoek naar werkzaamheden die binnen onze filosofie passen om het
geheugen van de gemeente Haarlemmermeer te zijn. Dit zorgt ervoor dat wij altijd
bereid zijn te kijken naar wat we nog meer kunnen doen. Dit is dan in 99% van de
gevallen werk voor de gemeente maar soms ook voor organisaties die gelieerd zijn
aan de overheid.
Zo zijn we begonnen met het opknappen van één schoolplein en doen dit inmiddels
ieder jaar voor diverse scholen. Ook het onderhoud rondom zwembaden of verzorgingscentra verzorgen wij. Wij kijken hierbij altijd naar het maatschappelijk belang.

Weetje dat:
De gemeente 205km2 is...

en...
Ca 150.000 inwoners heeft...

en...
31 dorpen en kernen telt.

De Waterwolf bestaat uit 3 verschillende Bv’s met elk een eigen arbeidsvoorwaardenregeling:
- De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV
- Waterwolf Brugbediening BV
- Waterwolf Flex BV
Alle werkzaamheden worden verricht vanuit De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV.
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Opvallende gebeurtenissen

Wijkgebouw Overbos
In november 2019 is een langgekoesterde wens werkelijkheid geworden;
we hebben ons eigen kantoor in de
wijk Overbos. Om dit te vieren hebben
wij dit samen met de wethouder
geopend. Omdat we graag zichtbaar,
herkenbaar en aanspreekbaar willen
zijn voor de burgers van de gemeente
Haarlemmermeer is dit een goede
stap in de juiste richting.
Vanaf nu kunnen burgers binnen lopen voor vragen over het onderhoud
in de wijk, maar ook kunnen ze doorgeven waar knelpunten zijn. Hierdoor
kunnen we snel kleine dingen oplossen en aanpakken. We hopen dat dit
een voorbeeld is voor andere wijken!

Wat vinden onze werknemers?
Het team dat de genoemde machines
test is zeer positief. Bij een machine op
benzine duurt het even voordat deze
op volle toeren kan draaien. De elektrische machine kan direct gebruikt
worden en is gelijk op volle toeren.
De elektrische machines hebben bijna
evenveel kracht als de vergelijkbare
benzine machines.
Ook is het bij gebruik van de elektrische machine veel minder geluid en er
zijn geen uitlaatgassen meer. Dit is ook
nog eens veel beter voor de gezondheid van de werknemers en de omgeving. Bij het werken van de elektrische
machines gebruik je een accu.

Groen gaat elektrisch
De Waterwolf streeft er in de komende
jaren naar om de CO2 uitstoot te verminderen, de zogenoemde “CO2-reductie”. Om dit doel te bereiken stappen wij van verbrandingsmotoren naar
elektrische motoren. Het voordeel
hiervan is niet alleen de vermindering
van de CO2 uitstoot, maar ook is de
geluidsbelasting voor werknemer en
omgeving veel lager en zijn de machines lichter in gebruik.
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Integratie Haarlemmerliede

Per 1 januari 2019 is de gemeente Haarlemmerliede Spaarnwoude officieel opgegaan in de gemeente Haarlemmeer.
De gemeente Haarlemmerliede Spaarnwoude heeft 5578 inwoners, 5 woonkernen
en heeft een oppervlakte van 20,9 km2. Door het samenvoegen van de gemeenten
is de Haarlemmermeer ca 10% groter geworden en heeft het er 6 kernen bijgekregen waardoor de gemeente nu bestaat uit 26 kernen.
De Waterwolf gaat in dit nieuwe gedeelte van de gemeente al het klein onderhoud
uitvoeren. Net zoals het al gebeurt in de rest van de Haarlemmermeer. Dit betekent
dus extra onderhoud aan wegen, pompen en gemalen, verlichting en riolen. Maar
ook extra inspecties speeltoestellen, verversen van ondergronden en zandbakken.

Machines die veel gebruikt worden in
het groen zijn onder andere: bladblazers, bosmaaiers, kettingzagen en
heggenscharen. De ontwikkeling van
deze machines zijn momenteel op een
dusdanig niveau dat deze machines nu
én elektrisch én voldoende betrouwbaar zijn.
In de wijk Toolenburg test sinds 7
November 2019 één team alle bovengenoemde machines in de dagelijkse
praktijk. Als de proef positief is gaan
alle “groene” teams over op elektrische machines. Maar dat is nog niet
alles: ook zijn er voor het onderhoud
van het gazon elektrische bosmaaiers
en bladblazers aangeschaft.

Weetje dat:
wij ca 9000 lampen per jaar vervangen
en 900 lichtmasten repareren.

Weetje dat:
wij 30.000 uur aan brugopeningen
verzorgen per jaar...

en...
5 bruggen over de Ringvaart worden
op afstand bediend...

en...
wij 11.725 openingen voor beroepsvaart en 54.500 openingen voor
pleziervaart per jaar verzorgen.
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Beeldkwaliteit

Alle afspraken over de kwaliteit van het werk zijn contractueel vastgelegd in een
zogenaamd beeldbestek. Bij een beeldbestek horen controles op de verrichte werkzaamheden. In 2019 hebben wij deze controles ook zelf uitgevoerd. Uit deze controles blijkt dat dat wij over het algemeen voldoen aan de beeldkwaliteitsniveaus.
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Cultuurtraject

Wij zijn altijd bezig met het verbeteren, niet alleen onze dienstverlening maar ook
het werkplezier van onze medewerkers staat centraal. Omdat we zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar willen zijn voor de burgers van de gemeente Haarlemmermeer vragen we bepaalde vaardigheden van de medewerkers. Onze medewerkers
zijn de ambassadeurs van De Waterwolf.
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Wat zijn onze doelen

Het jaar 2025 lijkt op dit moment nog ver weg. Toch vinden wij het belangrijk om
alvast na te denken over wat wij willen bereiken en hoe we dit willen bereiken. We
denken dan aan de volgende zaken:
• Vakmanschap op maat leveren
• Sociaal ondernemen
• Zoveel mogelijk over op elektrisch gereedschappen elektrische bedrijfsauto’s
• Aandacht voor het milieu
• Totaalpakket leveren voor de gemeente
Gaandeweg zullen hier punten afvallen en bijkomen. Wij staan altijd open voor vernieuwing en brainstormen regelmatig met elkaar. Om onze doelen voor de aankomende jaren helder te krijgen werken wij aan de Visie 2025. Hierin gaan wij beschrijven waar we in 2025 willen staan en hoe wij dit tot stand willen laten komen.

We hebben gezocht naar een bureau dat ons hierbij kan begeleiden en zijn in 2018
gestart met een Cultuurtraject. We hebben gezamenlijk een aantal doelen geformuleerd die we de komende jaren willen verstevigen of uitrollen.
• Er zijn gezamenlijke afspraken over hoe die doelstellingen gerealiseerd worden;
• Er zijn gedeelde opvattingen over normen en waarden, resulterend in gewenst
gedrag;
• Er is een lerende omgeving en een gezonde aanspreekcultuur;
• Er is een sfeer van vertrouwen, veiligheid en respect;

“Ook in 2019 is verder gebouwd
aan deze doelstellingen.”
Weetje dat:
2 medewerkers volgen de opleiding
stratenmaker; 3 medewerkers een MBO
opleiding tot hovenier.

Weetje dat:
wij gemiddeld 4 stagelopers van praktijkscholen hebben.
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Organisatie

De grootste afnemer van de onderneming is de gemeente Haarlemmermeer met
een aandeel van 98% in de omzet.
In 2019 had De Waterwolf gemiddeld 93 medewerkers in de binnen- en buitendienst, zowel vast in dienst als op basis van een 0-uren contract.

“In dienst 46, uit dienst 38”

Dit lijken grote getallen op basis van het totale personeelsbestand. Maar als je het
bekijkt in het licht van onze doelstelling, jongeren en anderen met een afstand tot de
arbeidsmarkt helpen aan werkervaring, een stageplek of een opleiding volgen, dan
zijn de cijfers verklaarbaar.
Ook hebben we een stukje seizoenswerk in zowel het groen als bij de brugbediening. De piek in het groenwerk zorgt ervoor dat we jaarlijks collega’s zoeken die ons
daarbij kunnen ondersteunen.
Dit geldt ook voor brugbediening. Zodra het zomerrooster in gaat vanwege de
pleziervaart hebben we veel meer brugwachters nodig. We vullen dit gedeeltelijk in
met mensen zonder ervaring en met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Ziekteverzuim
Jaar

%

2019

7.7

2018

7.2

2017

9,26

2016

10,11

2015

9,51

2014

9,65

2013

10,09
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Gezond en veilig

Wij hechten grote waarde aan gezond en veilig werken. Dit uit zich onder andere
in onze certificeringen. Voor de veiligheid hebben zijn al onze medewerkers VCA
gecertificeerd en zijn al onze leidinggevenden VCA VOL gecertificeerd.
Maar ook in onze groenwerkzaamheden is het van groot belang om iedereen goed
op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en om te zorgen dat de kennis
op peil blijft. Hiervoor zijn wij BRL Groenkeur gecertificeerd. Onze hoveniers voldoen
allemaal aan de eisen die gesteld worden en volgen bijscholingen en workshops.
Maar ook het milieu staat bij ons voorop, dit monitoren wij middels de Co2 uitstoot.
Wij zijn sinds 2018 Co2 prestatieladder niveau 5 gecertificeerd, dit is het hoogst
haalbare. Ieder jaar opnieuw zoeken we naar manieren om het milieu te helpen en
onze Co2 uitstoot te verminderen. Hiervoor hebben wij reductiedoelstellingen opgesteld. In 2019 hebben wij het volgende bereikt:
Onze uitstoot in 2019 was met 457 ton meer dan de 445 ton in 2018 maar als we het
eerlijk vergelijken dan hebben we in 2019 totaal 58.7 ton Co2 uitstoot gereduceerd.
Het eerlijk vergelijken doen we omdat we niet ieder jaar met dezelfde machines
werken of bijvoorbeeld werk zelf gaan doen in plaats van uit te besteden.
Onze reductiedoelstellingen zijn:
• Aanschaf zuiniger en moderner vervoer en aanschaf elektrisch materieel
• Gedrag verandering bij medewerkers

Weetje dat:

Weetje dat:

het pontje dat vaart tussen Rijssenhout
en Aalsmeer ca 18.966 passagiers per
jaar vervoert.

wij 5 bussen actief in klein civiel werk
hebben, 3 straatmakersbussen en 1
rioolbus hebben rijden.
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Begraafplaatsen

14.

Calamiteiten en storingsdienst

Op diverse plekken vind je in de gemeente de vijf begraafplaatsen die wij beheren
en onderhouden. Dit zijn ‘Iepenhof’, Wilgenhof, Taxushof, Lindenhof en de Meerterpen.

Bij de Waterwolf hebben we een 24 uurs storingsdienst. Dit houdt in dat wij buiten
de reguliere openingstijden altijd medewerkers klaar hebben staan om storingen te
verhelpen.

De grootste begraafplaats is de Meerterpen, aan de rand van Zwaanshoek vlakbij de
Ringvaart doet deze begraafplaats zijn naam eer aan door op een terp aangelegd
te zijn. Op de begraafplaats zelf zijn allerlei nieuwe initiatieven ontplooid. Zo vind je
hier niet alleen de velden met grafstenen maar zijn er ook urnenvelden en uitstrooiplekken. Ook is er een islamitisch gedeelte op deze begraafplaats en is recent een
natuurbegraafplaats ingericht.

Dit kan zijn aan bijvoorbeeld de vele pompen en gemalen die wij beheren. Maar ook
als er een gat in de weg valt in de nacht zullen wij erop uit gaan om hekken te plaatsen. Zodra het weerbericht storm aangeeft zorgen wij dat een zaagploeg standby
staat om omgevallen bomen te helpen opruimen.

De begraafplaats is ontworpen in de vorm van een eikenblad, dit is vooral goed te
zien vanuit de lucht. Momenteel is de helft van het eikenblad in gebruik en ingericht.
In de toekomst kan en zal de begraafplaats dus uitgebreid kunnen worden door de
huidige begraafplaats te spiegelen, hiermee wordt het volledige eikenblad ontwerp
zichtbaar.

Als het nodig is kan de storingsdienstmedewerker altijd opschalen en ervoor zorgen
dat er een grotere ploeg medewerkers beschikbaar is. Gelukkig gebeurt dit niet heel
vaak maar als we dit doen dan doen we het met passie voor ons werk en voor onze
gemeente.

Deze begraafplaats is meer dan alleen een plek waar rust heerst. Hier wordt nagedacht over een zo natuurlijk mogelijke uitstraling van deze plek.
Zo heeft de ooievaar helemaal aan het eind een mooie plek om te broeden. Zijn er
aan de bomen vogelhuisjes opgehangen en hebben ook de insectenhotels een plek
gevonden.
Helemaal verscholen tegen de vijver aan is een bijenkast geplaatst die onderhouden
wordt door een plaatselijke imker.

Weetje dat:
wij bij 139 begrafenissen assisteren.

Weetje dat:
wij ca 3500 meldingen via klein onderhoud per jaar ontvangen.

www.waterwolfbv.nl

