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  SPECIAL

I
n veel beheercontracten die op de markt  komen 
wordt op dit moment een paragraaf opgenomen 
over burgerparticipatie. Vanuit een politiek 

gedragen beleid staat de gebruiker van de buiten-
ruimte steeds meer centraal en participeert mee in 
ontwerp, inrichting en het onderhoud van de 
openbare ruimte. 

Rol van de aannemer
De rol van de aannemer verschuift hiermee richting 
het managen en borgen van processen, ontzorgt de 
klant in het leveren van een totaalconcept en wordt 
gezien als partner. Gelukkig zet deze trend door in 
Nederland, de gebruikers van de buitenruimte zijn 
immers de doelgroep waarvoor de gemeente haar 
werk uitvoert. Het vakmanschap van de aannemer 
krijgt hiermee een nieuwe lading, lag eerst de nadruk 
op het realiseren van de techniek, nu zijn daar de om-
geving- en belevingsaspecten bijgekomen waarin een 
transparante communicatie een cruciale rol speelt.

Gemeente Leusden
In de afgelopen jaren heeft SIGHT binnen verschil-
lende lopende contracten zowel in aanleg als in het 
onderhoud diverse participatietrajecten begeleid en 
ondersteund. Deze werkwijze is niet nieuw maar wel 
op de schaalgrootte zoals nu toegepast in de gemeen-
te Leusden. SIGHT Landscaping is blij met de stap die 
de gemeente Leusden heeft gemaakt. Het innovatieve 
contract op basis van UAV-GC wat de gemeente heeft 
aanbesteed op basis van kwaliteit, geldt voor heel de 

gemeente Leusden. Dit betekent dat SIGHT voor een 
periode van acht jaar verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van alle voorkomende onderhoudsdiscipli-
nes van gevel tot gevel. Zowel het onderhoud binnen 
groen als op verhardingen, worden integraal onder-
houden op basis van beeld en kwaliteitsniveaus. Van-
uit deze onderhoudsbasis ligt de nadruk op de com-
plete procesbeheersing, aansturing en communicatie 
rondom burgerparticipatie en de burgertevredenheid. 
De komende acht jaar ligt er een mooie uitdaging 
voor alle betrokken partijen. Er zijn veel elementen 
die nieuw zijn binnen deze schaalgrootte en nog een 
fijnere invulling krijgen tijdens de contractperiode. 
Vanuit een geborgd proces geeft dat juist een binden-
de factor in de samenwerking en het partnerschap. 

Burgertevredenheid basis 
voor contractverlenging

 Samen inzetten voor de kwaliteit van de omgeving. De 
nieuwe collega’s vanuit AMFORS draaien volledig mee in het 
team van SIGHT Landscaping.
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Nieuwe collega’s 
Naast de verantwoordelijkheid voor burgerparticipa-
tie is SIGHT ook verantwoordelijk voor de aansturing 
van negen medewerkers van AMFORS die als col-
lega’s volledig meedraaien in het onderhoud. De 
negen medewerkers hadden hiervoor een eigen ge-
deelte van een wijk in onderhoud,  nu draaien ze 
volledig mee in heel de gemeente. Natuurlijk is het 
wennen voor iedereen maar de motivatie en het en-

thousiasme heeft voor een positieve start gezorgd. 
SIGHT heeft al jarenlang intensieve samenwerkings-
verbanden met SW-bedrijven en geeft graag op een 
onderscheidende wijze invulling aan Social Return. 
Door deze aanpak behaalde SIGHT dit jaar trede 3 op 
de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Je moet wel 
in elkaar investeren maar daar krijg je ook veel voor 
terug, juist bij langlopende beheercontracten is deze 
invulling goed te combineren.      

DE SAMENLEVING VOOROP 
Anita Vermeulen, teamleider Dienstverlening gemeen-

te Leusden: in Leusden was verandering nodig om 

invulling te geven aan: de ‘samenleving voorop’, de 

nieuwe Participatiewet en financiële taakstellingen. In 

de nieuwe werkwijze laat de gemeente los in de woon-

omgeving en ‘houdt vast’ ter plaatse van de dragers 

van de stedenbouwkundige kwaliteit. 

Bewoners kunnen in de eigen woonomge-

ving met elkaar en met de aannemer 

samen denken, doen en onderhandelen. 

Door een jaarlijkse enquête wordt bij 

bewoners de tevredenheid over de aan-

nemer getoetst. Een dalende tevreden-

heid betekent voor de aannemer geen 

verlenging van het contract. De gemeen-

te kijkt van een afstand toe. Waar de gemeente ‘vasthoudt’ 

wordt gewerkt volgens de bekende beeldkwaliteitssyste-

matiek. Helaas gedwongen door de financiële taakstelling, 

op dit moment op een lager niveau (niveau C). 

SAMENWERKING
Door een groepsdetacheringsovereenkomst met het 

werkvoorzieningsschap waarin de gemeente partici-

peert, worden negen medewerkers met een afstand tot 

de arbeidsmarkt volledig geïntegreerd ingezet en aan-

gestuurd door de aannemer. Risico’s zijn er altijd, maar 

wat de gemeente Leusden betreft prevaleren de kan-

sen die er tegenover staan. 

Het sleutelwoord wordt ‘samenwerking’; tussen aanne-

mer, bewoners én de gemeentelijke organisatie. Door in 

de EMVI aanbesteding het Plan van Aanpak en de pre-

sentatie daarvan door de direct betrokken medewer-

kers, fors mee te laten wegen, hebben we aan SIGHT 

Landscaping een fijne  partner getroffen. Vertrouwen in 

onze eigen medewerkers en de Leusdenaren hadden 

we al, dus wij gaan er vol enthousiasme in! 

Meer weten?  

www.leusden.nl & www.sightlandscaping.nl 

 Op 30 maart werd het contract ondertekend door de wethouder 
Jan Overweg van de gemeente Leusden, Henri Schuurman algemeen 
directeur SIGHT Landscaping en Ronald de Koning algemeen 
directeur AMFORS Groep.

 Wijkbeheerder Henk Onderwater van SIGHT Landscaping: Het is 
een uitdaging om de wensen die burgers hebben zo in te passen dat 
de burger, gemeente en wij als opdrachtnemer tevreden zijn. Als 
partner samenwerken en meedenken met de burgers en de gemeente 
kan prima. Het traditionele wij-zij denken is verleden tijd.


