
Berry:
“Vanuit IJmond Werkt! kreeg ik de kans  

om als groenmedewerker door te groeien  
naar voorman. Sinds het volgen van een 

leiding gevende cursus stuur ik nu een team 
van 5 man aan. Ik probeer het goed te  

regelen voor mijn mannen en bied altijd  
een luisterend oor.” 

DE STILLE KRACHTEN ACHTER EEN 

FIJNE & GROENE WOONOMGEVING

ONZE KERNWAARDEN: OPRECHTE AANDACHT · SAMENWERKEN · ONDERNEMEND · POSITIEF · VERTROUWEN 

ALLE SEIZOENEN VOOR U OP PAD:
 Watertoevoer sloten en beken optimaliseren

 Onderhoud van perken, bermen en parken

 Aanleg en onderhoud van speeltuinen

 Maaien van gras- en speelvelden

Naast de gemeenten 
weten ook commerciële 
bedrijven met een sociaal 
hart de medewerkers van 
IJmond Groen goed te vinden. Zo zijn er diverse samenwerkingen  
aangegaan om groot groen onderhoud uit te voeren. Een mooie kans 
voor de medewerkers om ook buiten IJmond Groen werkervaring  
op te doen bij een reguliere organisatie.  

Vooruitstrevend
In samenwerking met De Nederlandse Organisatie voor toegepast-  
natuur  wetenschappelijk onderzoek (TNO) en Anchiano is voor de  
mede werkers de app Groen Werkt! gelanceerd. Met behulp van  
Artificial Intelligence (AI) kunnen de medewerkers nauwkeurig  
inzien op welk niveau de diverse opdrachtgevers het groen  
gesnoeid willen hebben.  

Duurzaamheid en welzijn
Bij alle werkzaamheden staan duurzaamheid en welzijn centraal.  
Duurzaamheid door het gebruik van zoveel mogelijk elektrische  
machines en voer tuigen. Welzijn door het bieden van een gezonde 
werk omgeving waarin veel ruimte is voor de ontwikkeling van de  
medewerker.  

Biodiversiteit stimuleren 
Bermen langs de weg spelen een belangrijke  
rol in het stimuleren van de biodiversiteit.  
Daarom zal het opvallen dat steeds meer  
groene stroken minder vaak gemaaid wor-
den. De groen medewerkers houden de hoogte 
van het gras goed in de gaten om zo een fijne 
leef omgeving te creëren voor onder andere vlinders, 
bijen en andere insecten. Een win-win situatie, want de  
hoeveelheid bloemen zijn een lust voor het oog!

Ziet u kort  gemaaide bermen?  Dan is dit nodig voor de veiligheid van het verkeer

Ton:
“Voordat ik op de maaier stap, 

bekijk ik de velden goed om geen 
vogelnesten te verstoren. De hele 
dag ben ik in de buitenlucht bezig 

om een mooie groene woon
omgeving te realiseren. Het is het 

mooiste werk dat er is!” 

Sonny:
“Pas sinds ik hier werk, ben ik  
erachter gekomen dat ik een 

passie heb voor het groenwerk. 
Zelfs na een dag werken, ga ik 
thuis nog met veel plezier aan 
de slag met de verzorging van 
mijn planten én heb ik onlangs 

een bladblazer gekocht.”

Henk:
“Naast de reguliere  

werkzaam heden, is het erg leuk 
dat bedrijven en gemeenten ons 
ook weten te vinden voor extra 

opdrachten. Zo hebben we  
onlangs met veel plezier een  
nieuwe speeltuin aangelegd.”

Onze missie:
Wij werken  

aan een wereld  
waarin iedereen  

vanuit eigen 
kracht meedoet

Zij zorgen voor het groenonderhoud in de wijken,  
een goede doorstroming van beekjes en sloten en  
hebben biodiversiteit hoog op de agenda staan.  
De groen medewerkers van IJmond Werkt! zetten 
zich met veel plezier in voor een schone, gezonde  
én groene woonomgeving. Dit doen zij onder  
andere voor de gemeenten Beverwijk,  
Velsen, Heemskerk, Uitgeest én het  
recreatieschap Spaarnwoude. 


