MONSDAL - DOESBURG SOLUTION

MonsdalDoesburg
Solution

Het onderhoud van buitenruimten en groenvoorzieningen
biedt mogelijkheden om mensen met een achterstand tot de

De voordelen op een rij:

reguliere arbeidsmarkt, onder professionele begeleiding,

•

werkmogelijkheden te bieden. Uiteraard onder begeleiding

•

in kennis en vaardigheden op vaktechnisch gebied, maar ook
als onderdeel van een persoonlijk ontwikkelingsprogramma.

Sociaal Werken en Ontwikkelen
Monsdal Buitenbeheer heeft hiervoor een
Smart Solution uitgewerkt. Op basis hiervan is een samenwerkingsovereenkomst
aangegaan met de gemeente Doesburg en
Presikhaaf Bedrijven (sociaal werkvoorzieningschap). Deze op maat gemaakte
samenwerking omvat het totale buitenbeheer van de openbare ruimte van de
gemeente Doesburg. De gemeente Doesburg brengt haar uitvoerend personeel
en materieel in. Via Presikhaaf Bedrijven
worden minimaal 10 langdurig werkelozen
actief gemobiliseerd. Samen met Monsdal
worden er aanvullend ca. 10 medewerkers
met een achterstand tot de arbeidsmarkt
(sociale werkvoorziening) ingezet.

WAARDE DOOR UITVOERING
WERK EN DOOR BESPARINGEN
OP SOCIALE UITKERINGEN.
Begeleiding en ontwikkeling
Binnen deze sociale samenwerking
worden de medewerkers geactiveerd
om daadwerkelijk een bepaalde waarde
aan werk binnen het buitenbeheer uit
te voeren, waardoor er twee maal een
terugverdieneffect ontstaat. Monsdal
draagt zorg voor een professionele
bedrijfsmatige aansturing van het project
en voor de vaktechnische begeleiding.
Samen met Presikhaaf Bedrijven wordt de
persoonlijke begeleiding en ontwikkeling
van de medewerkers opgepakt.

Investeren in groen en mensen
Samen met Presikhaaf Bedrijven
begeleidt Monsdal de medewerkers
met een persoonlijk ontwikkelplan. In
een werkomgeving waarin ze zich veilig
kunnen voelen worden hun capaciteiten,
kennis en vaardigheden ontwikkeld.
Zo kunnen ze in de toekomst een
betere positie innemen op de reguliere
arbeidsmarkt en mogelijk doorstromen
naar een dienstverband bij Monsdal.

•

•

•

De ambtelijke medewerkers die
eerder (deels) het groenwerk in de
gemeente uitvoerden, zijn binnen dit
project gedetacheerd bij Monsdal. Ook
gemeentelijk materieel is ingebracht
en wordt aangevuld met materieel van
Monsdal en deels door een regionale
onderaannemer. Een intensieve
samenwerking tussen partijen en een
gecoördineerde begeleiding van de
deelnemers leveren de toegevoegde
waarde zodat de deelnemers zichzelf
kunnen ontwikkelen.

MEERWAARDE VOOR
ALLE DEELNEMERS!
De participerende partijen hebben
ruime ervaring in zowel vaktechnische
componenten als in de sociale werkvoorziening. Het project biedt voor de
deelnemers individueel gerichte opleidingsfaciliteiten die kunnen leiden naar
betaalde arbeid.

•

Een goede en betrouwbare partner
voor het buitenonderhoud;
Juiste begeleiding door
vaktechnisch personeel
van Monsdal;
Maximale inzet van social return,
doelstelling is ondersteunen en
ontwikkelen van mensen om door
te stromen naar de reguliere
arbeidsmarkt. Deelnemende
partijen zijn bereid om te
investeren in mensen met als
doel deze in dienst te nemen;
De samenwerking zorgt voor
een goed werkklimaat waarin
de deelnemers zich kunnen
ontplooien, er is zorg voor
voldoende kennisoverdracht
naar de deelnemers;
Er is mogelijkheid tot
voldoende (vak)opleiding;
Het project verbetert de
eigenwaarde en het zelfbeeld
van de deelnemers.

De samenwerking is vastgelegd in
een meerjarige overeenkomst tussen
partijen, waarbij de verschillende inbreng
duidelijk wordt geregeld en heldere
prestatieafspraken zijn vastgelegd.
Uiteraard is het van belang de kaders
van het in te brengen beheerswerk en
onderhoud ruim genoeg te stellen om
het project voldoende mogelijkheden
met deelnemers te bieden.

www.monsdal.nl

