Koersplan 2019 - 2024

Inhoudsopgave
Voorwoord
1. Onze organisatie
1.1 Wie zijn we?
1.2 Waar staan we voor?
1.3 Onze mensen
1.4 Wat zijn onze waarmakers
1.5 Organisatiemodel
2. Strategie
2.1 Waar gaan we voor?
2.2 Onze strategische doelen zijn
2.3 Onze strategiepijlers zijn
3. Kansen
3.1 Groeipotentie
3.2 Groeidoelen
Tot slot

4
5
5
5
7
8
9
11
12
13
15
17
17
17
18

BIJLAGEN
Bijlage: Informatie omzet en doelgroepen
Bijlage: Deelnemingen en partners

19
19
20

Donker Groep - Koersplan 2019-2024

3

Voorwoord
Het is belangrijk om onze ‘stip op de horizon’ goed voor ogen te houden en een kompas te hebben waarop we kunnen
koersen. We maken ons meerjarige koersplan om duiding en richting te geven aan waar we naar toe willen. In alle hectiek
en dagelijkse drukte staan we toch even stil bij ons ‘waarom’ en ‘waarmee’ we er toe willen doen. Dat helpt ons om keuzes
te maken en kansen te pakken.
Onze organisatie is bezig aan een beweging waarmee we veranderen van een groenbedrijf naar een groen bedrijf. Groen
heeft hier de betekenis van duurzaam en circulair. We willen in de toekomst volledig duurzaam opereren, dat wil zeggen
zonder negatieve impact, maar met een herstellende bijdrage aan de aarde en al wat daar op leeft. En ik denk dat juist wij,
met onze achtergrond, drijfveren en reikwijdte, hier echt een unieke uitgangspositie voor hebben.
Dan is willen ook kunnen!
We hebben een visie ontwikkeld die in zes doelen omschrijft wat wij
willen hebben bereikt in 2035:
•
•
•
•
•
•

Wij zijn goed voor al wat leeft
Wij oogsten welzijn met ons werk
Wij werken net als de natuur circulair
Wij dragen volop bij aan een beter klimaat
Wij innoveren voortdurend
Wij zijn een groene gids

Wij kiezen voor een ondubbelzinnig duurzame koers omdat:
•
•
•

Het ons welbegrepen eigenbelang is: zonder leefbare planeet voor onze mensen is er ook geen markt voor onze diensten
Wij met onze diensten, kennis en expertise bij uitstek in staat zijn om praktische antwoorden te geven op de grote
vraagstukken rond duurzaamheid en klimaatverstoring
Wij een winnende voorsprong willen pakken op onze concurrenten als wij voorsorteren op de marktvragen van de
toekomst

Wij vinden professionalisering op alle fronten van belang, dus ook vanuit onze ondersteunende diensten, want ‘buiten
winnen is binnen beginnen’. IT ontwikkelingen dragen hier aan bij, evenals ons aansturingsmodel, waarmee we vanuit
rayons met een clustering van vestigingen dichtbij onze klanten werken en uitwisseling van specialismen bevorderen.
Ontwikkeling van onze organisatie betekent ook ontwikkeling van leiderschap en hier zal op alle plekken aandacht voor zijn.
Belangrijk voor iedereen die bij ons werkt is het zelf (mogen) nemen en tonen van leiderschap.
Er is figuurlijk eigenaarschap en vanuit onze medewerkersparticipatieopzet nu ook kans op letterlijk eigenaarschap voor
álle medewerkers. De mogelijkheid tot het aankopen van certificaten van aandelen vormt een sterke verbinding voor de
toekomst.
We leven in een periode van verandering en uitdaging die ons eigen vakgebied overstijgt. Het is de kunst om vanuit onze
passie, onze grijze cellen en groene vingers op alle fronten de aansluiting te versterken met de wereld van onze klanten
en andere belanghebbenden. Daarbij zoeken wij ook de verbinding met de Sustainable Development Goals, de 17
internationaal gekozen SDG’s, waarbij onze bijdrage zich op een aantal doelen zal concentreren.
Ik ben trots op ons vergroenend bedrijf en ‘wie oog heeft voor het groene leven, ontdekt duizenden kleuren in Donker’. Je
bent uitgenodigd!
Anja Kanters
Algemeen directeur Donker Groep
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1. Onze organisatie
1.1

Wie zijn we?

Wat ons bovenal kenmerkt, is dat wij een familiebedrijf zijn. We gaan voor waardecreatie op lange termijn, niet voor winst
op korte termijn. We denken niet in kwartalen maar in generaties. We komen voort uit een degelijke hovenierstraditie.
Dat vakmanschap zit ons in het bloed en dat merk je in al ons werk. Dit is het betrouwbare fundament waarop we onze
duurzame, innovatieve groenoplossingen baseren.
Hoeveel vestigingen we ook hebben, overal zorgen we voor dezelfde lokale worteling en persoonlijke betrokkenheid die je
van een familiebedrijf mag verwachten.
Wat kenmerkt ons nog meer:
•
•
•
•

1.2

We zijn nieuwsgierig, zoeken verbeteringen en komen tot innovaties voor een beter milieu en klimaat; duurzaamheid is
voor ons geen product maar een houding die helpt om de circulaire economie vorm te geven.
We verdiepen ons in de strategie van de klant en bieden een integrale aanpak vanaf vraag/idee, ontwerp en uitvoering
tot en met langjarig beheer met guaranties.
Kwaliteit is geen toeval; wij combineren al ruim vijfenvijftig jaren passie met vakmanschap en als er eens iets mis gaat
tussen de grijze cellen en de groene vingers lossen we dat altijd op.
Onze persoonlijke betrokkenheid, op welke plek dan ook, schept een band met de vele stakeholders en zorgt voor korte
lijnen.

Waar staan we voor?

Wij zijn er van overtuigd dat . . .
•

•

•

Wij kunnen bijdragen aan het terugdringen van de
klimaatverandering en het verminderen van overlast zoals
luchtvervuiling, heftige regenval, koude- en hittestress en
afname biodiversiteit.
Groene uitgaven waardevol zijn en zichzelf terugbetalen
en aantoonbaar zijn vanuit de MKBA’s (Maatschappelijke
Kosten Baten Analyses).
Rest(afval)stromen weer grondstromen zijn in de
circulaire economie.

Onze missie

“

Wie oog heeft voor het groene leven, ontdekt duizenden kleuren in Donker. Wij willen
een groene en gezonde beleving, zowel binnen als buiten, voor iedereen mogelijk
maken. Daarom ontwerpen, realiseren en beheren we ‘belevingen in het groen’ vanuit
gedrevenheid en vakmanschap en willen we tegelijkertijd bijdragen aan behoud van
een leefbare aarde voor mens, dier en plant. We hebben een gezonde drang ons te
onderscheiden en te professionaliseren, dat maakt dat kennis, ervaring en creativiteit
ten goede komt aan onze relaties, aan elkaar en de wereld om ons heen.

”
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Ons manifest

“

Werken in het groen is onlosmakelijk verbonden aan ons klimaat. Logisch ook: alle veranderingen hebben
gevolgen voor het werk dat we doen. Maar ook de verstedelijking van ons land heeft effect: de stad wordt steeds
warmer en de gemiddelde achtertuin kan het hemelwater niet meer aan doordat hij meer uit tegels bestaat
dan uit groen. En laten we wel wezen: dat klimaat verandert in rap tempo. Koppel dat aan een maatschappij
die meer lijkt te geven om regels dan om mensen en waar de druk om te presteren zo hoog is dat je niet meer
aan jezelf toe komt. Deze dingen samen zorgen er ook voor dat steeds meer mensen ongelukkig en eenzaam
worden.
Maar dat hoeft niet zo te zijn. Wij geloven in de kracht van groen. Een groene omgeving creëert namelijk
ruimte, geeft energie en draagt bij aan een positief leven. Daarom wordt het steeds belangrijker om binnen- en
buitenruimten duurzaam in te richten. Dat idee zit al sinds de oprichting van ons bedrijf geworteld in het DNA.
Hessel Donker reed in de zestiger jaren al met een bakfiets vol gereedschap door de straten van Sneek om
tuinen aan te leggen en te onderhouden. Om mensen het plezier te geven van een plek waar ze even zichzelf
kunnen zijn. Waar ze kunnen genieten van de natuur en kunnen ontsnappen aan de hectiek van de dag.
Vanuit een sterke hovenierstraditie timmert Donker sindsdien aan de weg. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een
groep van specialistische bedrijven. Nationaal aanwezig, maar lokaal bezig en tot op het bot gemotiveerd om
een omgeving te creëren waarin je gezond en gelukkig wordt. Dat is waar we, stap voor stap, samen naartoe
bewegen.
Wij beloven dat wij, los van wie je bent of wat de vraag ook is, de beste oplossing bieden: van een plan voor
je circulaire tuin tot de aanleg en het onderhoud van gemeentelijk groen; van het ontwerp van een duurzame
buitenruimte tot innovatieve oplossingen voor een gezondere werkomgeving. In ál deze dingen zijn wij graag
jouw groene gids. Maar we wijzen jou niet alleen de weg, we maken het samen realiteit.
Een echte integrale aanpak dus, waarbij we van begin tot eind onze verantwoordelijkheid nemen. In die aanpak
willen we graag verrassen, om je uiteindelijk nog beter te helpen. Want groen heeft ons hart.
Het belangrijkste hierbij zijn zonder twijfel onze mensen, onze familie: creatieve mensen, kritische mensen,
fluitende mensen, vroeg-op-mensen, eerst-wat-koffie-mensen, groene mensen, flexibele mensen, we-wordeneendagje-ouder-mensen, denk-mensen en doe-mensen.
Echte vakmensen.
Mooie resultaten komen niet aanwaaien, daar wordt keihard voor gewerkt. Met elkaar en met plezier. En als
het dan mooi is, duurzaam, innovatief, stoer, of ‘gewoon’ bijzonder, dan zijn we blij dat we een bijdrage hebben
kunnen leveren om jouw leven een stuk beter te maken.
Want groen maakt gelukkig.
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1.3

Onze mensen

Ons belangrijkste kapitaal zijn de mensen, onze familie, echte vakmensen die we willen inspireren en trots
laten zijn op het werk wat zij maken. Ieder van ons doet ertoe en draagt op zijn of haar eigen manier bij aan
onze doelen. Daarom is er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en duurzaam vakmanschap
Een keur aan projecten die iedere dag weer anders maken
Inzicht en uitwisseling rondom ieders taken omdat we het samen doen
Aandacht en tijd voor plezier met elkaar in het werk
Goede beloning en werkomstandigheden met aandacht voor reistijd
Beleving bij waarden als openheid, collegialiteit, ambitie en ondernemerschap
Volop kans voor ‘talent buiten spel’ zoals mensen met arbeidsbeperking of zij-instromers
Focus voor veilgheid met een streven naar nul ongevallen
Talentontwikkeling bij onze Donker Academy

Groen heeft ons hart
Onze Donker Academy is er voor iedereen, voor de boost van persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling, om het beste uit
jezelf te halen en klaar te blijven voor de toekomst. De Donker Academy bouwt voort op de langjarige aandacht die we bij
Donker hebben voor persoonlijke ontwikkeling. Nieuw is dat iedereen nog meer uitgenodigd wordt om mee te denken, zelf
voorstellen te doen en geprikkeld te worden door inspirerende ideeën vanuit Academy Stories van collega’s.
De Academy richt zich natuurlijk op cursussen en ontwikkelprogramma’s. Maar er zijn ook events, open dagen, kenniscafe’s
en activiteiten rondom talentmanagement. De kern van de Donker Academy wordt gevormd door de hoofdonderdelen
Carrièrestart, Cursus en Training en Ontwikkelprogramma’s.
Medewerkersparticipatie
Actief deel uitmaken van onze organisatie is van belang en goed voor de continuïteit. Onder het motto ‘als we samen
kunnen delen kunnen we ook vermenigvuldigen’ bestaat naast een Winstdelingsregeling ook de mogelijkheid tot
Medewerkersparticipatie. Figuurlijk eigenaarschap heeft de organisatie sterk gemaakt, in combinatie met letterlijk
eigenaarschap worden we als organisatie nog sterker en zijn we tevens onderscheidend met deze eigenaarstructuur die
door de markt gewaardeerd wordt.
Daartoe is in 2019 door de DGA, directeur groot aandeelhouder Anja Kanters, het restant aandelenpakket van de familie
Donker, erven van de oprichter, overgenomen. In een nieuwe structuur behoudt de DGA 25% van de aandelen met een
prioriteit ten behoeve van de zeggenschap, investeert het 3 hoofdige directieteam tezamen voor 30% en wordt het resterende
deel van de certificaat-aandelen beschikbaar gesteld voor participatie voor alle medewerkers.
Medewerkersparticipatie is een belangrijk onderdeel van onze familie cultuur en (h)erkenning van de waarde hiervan.
Motivatie die ons verbindt voor de lange termijn en trots die we samen delen vanuit drijfveren om de wereld groener en
mooier te maken. Dat doen we in samenhang, vanuit openheid, respect, collegialiteit en het elkaar scherp houden: ‘samen
het succes maken én delen’.

werkvoorbereiders | projectleiders | stratenmakers
stagiaires | leerlingen en opleiders/begeleiders | treeworkers
servicemedewerkers | inspecteurs | machinisten | commercieel adviseurs
uitzendkrachten | hoveniers | ZZP’ers | onderhoudsspecialisten
administrateurs | bedrijfsleiders | ingenieurs | voormannen | ICT’ers
tuinarchitecten | CAD-tekenaars | uitvoerders | secretaresses
ontwerpers | interieurbeplanters | calculatoren | monteurs

Ruim 750 groene denkers en doeners
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1.4

Wat zijn onze waarmakers?

We willen onderscheidend zijn, duidelijk waarde toevoegen om onze klanten te helpen hun doelen te bereiken. Zo willen
wij gezien worden.
Daarvoor moeten we ons duidelijk profileren: groene vormgevers, inrichters en beheerders met duurzaamheid in onze
genen. Maar, we zijn zo divers als de natuur met al z’n soorten en vormen en hebben zoveel in huis dat het soms ook
lastig is om vanuit één merk alle mogelijkheden te laten zien. We hebben veel diensten om de klant te kunnen ontzorgen
met maatwerk en concepten die we vermarkten voor de doelgroep die onze toegevoegde waarde waardeert. Vanuit een
duidelijke en overtuigende toekomstvisie hebben we behoefte aan een krachtige, unieke en toekomstbestendige identiteit
en communicatiemiddelen. Dit traject rondom om de vernieuwde positionering vorm te geven ronden we in het eerste
kwartaal 2019 af.
We kiezen ervoor om vooral te investeren in ontwikkeling van producten en diensten waarmee we onderscheidend kunnen
zijn. We laten daarmee geen klanten lopen, maar trekken wel klanten aan. Klanten die een groenbedrijf zoeken omdat
ze vanzelfsprekend vakmanschap verwachten maar daarnaast een gesprekspartner willen die innovatief is en verrast met
duurzame oplossingen die hun doel dienen, de klant van de klant kent en diens behoeften centraal stelt. Daarom vragen wij
door en bieden wij aan: onszelf en/of partners waar wij mee werken omdat integraal denken belangrijk is en we derhalve
steeds de keten in ogenschouw nemen.
Donker als duurzame groene veranderaar voor de binnen- en buitenruimte waarbij onze integrale aanpak onderscheidend
is. Duizenden kleuren; onze vele diensten/producten en klantsegmenten onderstaand in een notendop.

Interieurbeplanting | Tuinaanleg |
Gladheidbestrijding | Boomzorg | iASSET | Daktuinen |
Tuin- en terreino nderhoud | Gevelgroen | Natuurlijk spelen |
Ontwerp & Advies | Engineering | Beheerplannen | Groenrecycling |
EverGreen Care | VITAtuinen | Multiservice | Tuin- en parkaanleg
Integrale terreininrichting van gevel tot gevel
Sport & Spel | Valondergronden | Kerstboomservice
Openbaar groen |

Vrij spel voor de beleving

Verpleeghuizen

| Vereniging van Eigenaren |

Bedrijven | Vastgoed |

Particulieren | Onderwijs | Petrochemie | Speeltuinverenigingen |
Rail | Funerair | Waterschappen | Provincie | Verzekeraars | Warehousing
Recreatieparken | Zorg | Kinderopvang | Crematorium | Industrie |
Overheid | KDV’s | Begraafplaatsen | Psychiatrische zorg | Ziekenhuizen |
Vastgoedbeheerder | Banken | Jeugdzorg | Gemeente | Foodsector
Woningbouwcorporaties

| BSO’s | Sportinstellingen | Industrie

Vrij spel voor de beleving
Donker Groep - Koersplan 2019-2024
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1.5

Organisatiemodel

Wij werken vanuit locale verankering dankzij ons landelijk netwerk van vestigingen met locaal ondernemerschap. Zo houden
we korte lijnen voor verbinding met klanten en medewerkers en ontstaat binnen de rayons flexibiliteit door uitwisseling van
mensen en materieel.
Op directieniveau zijn onder aanvoerderschap van de algemeen directeur drie domeinen georganiseerd die in samenhang
met elkaar voor sterke prestaties zorgen. De verantwoordelijkheidsgebieden van de drie directeuren betreffen: Markt en
Innovatie, Operatie en Ondersteuning.

Organogram Donker Groep: september 2019

Algemeen directeur
Anja Kanters

Ondernemingsraad

Raad van Advies

Directiesecretaris
Moniek cnossen

Communicatie
Secretariaat

Financieel directeur
Niels Spuij

Directeur Markt & Innovatie
Klaas Kiekebos

Administratie
Grietje de Jong

Control
Harmen Numan
Donker Design
Elwin de Vink
Marcel Janssen

Verkoop
Pieter Spinder

Bedrijfsbureau
Tendermanagement
Vacature

Kwaliteit
Veiligheid Risico
Johan Lentz

Operationeel directeur
Sietse Wijnstra

Organisatieontwikkeling
Gerard Veugelers

Rayon Noordwest
Richard Eilander

Projectmanagement

Personeelszaken
Edwin Rodenhuis

Rayon Midden
Eduard Rustenburg

Donker Interieur
Manuela Grubesic

Informatie Communicatie
Technologie
Niels Hellinga

Rayon Oost
Harry Schuurman

Informatie Management
Marco van Aken

Inkoop
Broer Voolstra

Rayon West
Paul Berger

Rayon Zuid
In ontwikkeling

Green Fortune
Eelco Schutter

SpeelTopVeilig
Duncan Louer

Donkergroen
België NV

Donker Groep werkt vanuit:
Almere, Amsterdam, Assen, Benningbroek, Dronten, Eindhoven, Etten-Leur, Giesbeek, Groningen, Hazerswoude, Hengelo, Hoogeveen, Nijmegen, Oldeberkoop, Roermond, Rotterdam, Sneek, Staphorst, Tiel, Utrecht, Veendam, Wageningen, Zwolle en Meisse in België
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De Donker groep werkt vanuit 24 locaties in Nederland en België.
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2. Strategie
We houden rekening met trends en de invloed van externe factoren
Ecologisch
•
Klimaatverandering, verwaarlozing en vervuiling van onze aarde
•
Ontstaan van tekorten aan schone energie, water, voedsel en grondstoffen
•
Opkomst circulair denken als veranderaar en verbinder in de keten
•
Besef invloed van biodiversiteit en groen op de mens neemt toe
•
Duurzame ontwikkelingsdoelen Verenigde Naties (SDG’s) en klimaatakkoord Parijs

Economisch
•
Herstel zet door maar nog weinig buffers bij vele organisaties
•
Rijk legt verantwoording bij gemeentes met geknepen budgetten
•
Volumeherstel in bouw-, civiel- en groensector zorgt nog niet voor prijsherstel
•
Groenaanleg en - onderhoud is ook onderdeel van bezuinigingen
•
Enorme daling arbeidsaanbod in groene en ambachtelijke sectoren

Sociaal maatschappelijk
•
Invloed ICT en sociale media, 24/7 activiteiten en zichtbaarheid
•
Kanteling naar duurzaamheid in relaties en producten/diensten
•
Verharding, radicalisering en kloof arm-rijk neemt toe
•
Urbanisatie en leegloop periferie
•
Vergrijzing en tegelijkertijd ontgroening

Politiek
•
Onrust in de wereld, oorlogen, vluchtelingenstromen
•
Gemeentelijke overheid wil meer naar regierol, leunt op kennis van opdrachtnemer
•
Veel regelgeving, veel Europa minder Nederland
•
Rol en invloed van de burger wordt groter
•
Bewustwording launching customer rol overheid

Technisch
•
Informatie 24/7 beschikbaar voor iedereen vanuit de ‘cloud’
•
Technologie en ICT verandert mobiliteit: werken/leren/spelen/zorgen
•
Technieken en mechanisering zorgen voor continue innovaties
•
Robotisering krijgt meer impact in wonen en werken

Donker Groep - Koersplan 2019-2024
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2.1

Waar gaan we voor?

Ons werk biedt veel kansen om meervoudige waarde te creëren en die kansen willen we verzilveren.
Daarbij zijn we overtuigd dat werken op basis van circulariteit ons verder brengt; In een circulaire economie worden
kringlopen gesloten, draait alles op duurzame energie en is afval geen afval maar grondstof voor nieuwe producten. Behoud
van biodiversiteit staat cebtraal zonder schade toe te brengen aan ecosystemen of mens en dier.
Zo is onze manier van werken een bron voor innovatie met antwoorden op vragen van onze klanten … en van de samenleving
als geheel. Ook intern biedt het ons een verbindend raamwerk voor de verschillende activiteiten en initiatieven en geeft het
inspiratie en energie.

Onze visie
Donker heeft voor haar visie de horizon op 2035 gezet. De komende jaren werken wij er naartoe om helemaal binnen de vier
spelregels voor duurzaamheid te opereren:

Niet meer en sneller stoffen uit de aarde in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken

Niet meer en sneller chemische stoffen in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken

De natuur niet sneller afbreken dan de tijd die nodig is om te herstellen

Geen dingen doen waardoor we mensen beperken in het vervullen van hun basisbehoeften

Deze ambitie voor 2035 is vertaald naar strategische doelen met behulp van korte beschrijvingen van de gewenste situatie
in 2035.
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2.2

Onze strategische doelen zijn
Wij zijn goed voor al wat leeft
Wij creëren plekken waar mensen, dieren en planten graag willen zijn. Waar jaar na jaar de biodiversiteit rijker
wordt en waar ieder seizoen iets nieuws te ontdekken valt. Onze ontwerpen bieden een beleving. Ze zorgen
voor unieke, gezonde werk- en leefomgevingen, volledig in harmonie met de natuur.
Wij oogsten welzijn met ons werk
In al ons werk zetten we de behoeften van mensen centraal. Wij willen dat iedereen gezond en gelukkig kan
leven en werken. Wij creëren daarvoor bij onze klanten woon- en werkomgevingen die inspireren, verbinden
en gezond zijn, zowel binnen als buiten. Aan onze medewerkers bieden wij ruimte voor ambitie en persoonlijke
ontwikkeling en kansen.
Wij werken net als de natuur circulair
Net als in de natuur komt bij ons geen afval voor. Wij werken volledig circulair. Alle materialen die wij gebruiken
zijn herbruikbaar, verantwoord en gezond. Niets wat wij doen brengt schade toe. Het enige dat wij achterlaten,
is vruchtbare grond.
Wij dragen volop bij aan een beter klimaat
Klimaatverandering vormt een grote uitdaging in onze samenleving. Met ons werk creëren wij maatregelen
om verstoring van het klimaat af te remmen en tegelijkertijd onze omgeving aan te passen aan de gevolgen.
Dit doen we op manieren die bijdragen aan de ontwikkeling of het herstel van biodiversiteit en ecosystemen.
Onze totale bedrijfsvoering en dienstverlening zijn CO2-neutraal.
Wij innoveren voortdurend
Door onze ambitie en onze nieuwsgierigheid signaleren wij vroegtijdig ontwikkelingen in onze sociale en
ecologische leefomgeving. Daarom ontwikkelen wij steeds nieuwe groene antwoorden op maatschappelijke
vraagstukken rond klimaat, milieu, biodiversiteit, waterbeheersing, gezondheid en participatie. Onze groene
oplossingen creëren meervoudige waarde. Wij noemen dat ‘groenovatief’.
Wij zijn een groene gids
Met ons werk maken wij een verschil voor een duurzame, veerkrachtige en gezonde leefomgeving. Wij
inspireren onze klanten en partners door te vertellen waarom en hoe we dat doen. We pakken onze rol als
adviseur en ambassadeur met trots. Als groene gids geven we richting aan onze gezamenlijke, duurzame
toekomst.
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Sustainable Development Goals
In 2015 zijn door de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vastgesteld als nieuwe mondiale duurzame
ontwikkelingsagenda voor 2030.
De SDG’s (Sustainable Development Goals) worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame
ontwikkeling, 193 landen hebben de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen ondertekend. Ook wij herkennen ons hierin, de SDG’s
sluiten aan bij ons DNA en vanuit de verbinding met onze koers dragen wij hier zeker aan bij. Onze bijdrage concentreert zich
op een aantal doelen die verder uitgewerkt worden in de komende periode.
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2.3

Onze strategiepijlers zijn

In ons manifest hebben we enkele waarden en overtuigingen genoemd die kenmerkend zijn voor hoe wij willen werken en
in onze visie hebben we ambitieuze doelen bepaald voor het jaar 2035. Duurzaamheid vormt nu het hart van onze strategie.
We werken hieraan vanuit de volgende strategiepijlers:
Duurzaamheid als leidend principe
•
Beleid en uitvoering toetsen aan de vier duurzaamheidspelregels; op weg naar 100% circulair
•
Geïdentificeerde negatieve impacts stap voor stap terugdringen
•
Ontwikkeling circulaire concepten in samenwerking met ketenpartners
•
Landelijk (groot) en toch dichtbij (kleinere locaties) voor klant en medewerker
Kwaliteit die verrast
•
Sturen op klanttevredenheid in samenhang met medewerkertevredenheid
•
Offertes met additionele adviezen vanuit ‘de vraag achter de vraag’
•
Streven naar continue verbetering gebaseerd op ‘plan-do-check-act’ cyclus
•
Kennis delen door benchmarketing, best practice en collegiale coaching
Expertise, kennis & lef
•
Integrale aanpak; van advies, ontwerp, ontwerp tot aanleg en onderhoud
•
Kennis/kunde vermarkten, partnership stimuleren
•
Innovaties aandurven, pilotprojecten
•
Ruimte voor inspiratie organiseren, klantenplatforms, kenniscafés
Waarden van een familiebedrijf
•
Betrouwbaar en integer; zeggen wat we doen en doen wat we zeggen
•
Wij denken in relaties en generaties
•
Figuurlijk en letterlijk eigenaarschap; mogelijkheid tot medewerkersparticipatie
Zichtbaar en onderscheidend zijn als werkgever
•
Binden en boeien; bewezen uitdagend duurzaam
•
Donker Academy; ambitie, opleiding en ontwikkeling
•
We werken veilig (of niet) en bevorderen gezondheid en welzijn
•
Inclusiviteit: voor iedereen een plek om te werken
Informatie- & sturingsmanagement
•
Realtime informatie voor optimale sturing van onze processen
•
Informatietechnologie als strategisch wapen voor onze klanten
•
Digitalisering van onze werkprocessen
•
Voorspelbaarheid en financieel gezond

Uitwerking van de strategiepijlers vindt plaats binnen onze Management Informatie Boom. Hierin komen de hoofddoelen,
strategische uitgangspunten, jaarplannen en activiteiten terug met hun bijbehorende KPI’s en dashboard.
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Onze keurmerken en certificaten
Ook door middel van de vele keurmerken en certificaten waaraan wij voldoen, borgen wij kwaliteit en expertise.
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3. Kansen
3.1

Groeipotentie

Donker kan en wil groeien. Geen groei om de groei, maar om te zorgen dat we tot ver in de toekomst onze waardevolle
bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Groei betekent voor ons ook verdichting van werkgebieden voor efficiency
en minder reizen, het breed kunnen uitwisselen en terugverdienen van innovaties, ruimte bieden voor ambities van
medewerkers en financiële voordelen kunnen benutten door schaalgrootte. Daarbij streven we per vestiging naar een ideale
verhouding tussen de omzetgroepen en klantsegmenten. We zetten in op:
•
•
•
•
•

Omzetgroei vanuit Ontwerp & Advies door sterke proposities en verrassende groenoplossingen voor binnen- en
buitengroen
Productontwikkeling en innovaties
Versterking van onze inzet bij bestaande relaties; focus op cross sell en up sell
Behoud en uitbouw van onze reguliere omzet in aanleg- en onderhoudsprojecten en bestekken waarbij kwaliteit en
ontzorging voor de klant van belang zijn
Rotatie van publiekrechtelijke markten naar private markten

Met vele vestigingen, afdelingen en deelnemingen zijn we samen toch één organisatie, met een gedeelde visie op een
duurzaam Donker in 2035 waar eenieder vanuit zijn eigen vestiging, functie en vakmanschap aan bijdraagt.

3.2

Groeidoelen

We willen verantwoord groeien vanuit kwalitatieve en kwantitatieve groei waarbij we continue streven naar de ideaalmix per
vestiging in de omzetgroepverdeling van aanleg, abonnementen, groot onderhoud en regie.
•
•
•
•
•
•
•
•

Vanuit ons ideeënrijkdom bij onze medewerkers werken we stapsgewijs toe naar integrale duurzaamheid en circulariteit
Werkend vanuit de spelregels voor duurzaamheid brengen we ook negatieve impacts in kaart m.b.t. schadelijkheid
voor milieu, mens en dier om deze terug te dringen
Vanuit ons Ontwerp- & Adviesbureau realiseren we groei voor bijzondere integrale projecten en ontwikkelen we onze
Specialismen en producten
Met excellente Plannen van Aanpak verbeteren we onze (EMVI) score bij aanbestedingen voor hoogwaardige en
rendabele aanleg- en onderhoudprojecten
Oprichting nieuwe vestigingen rondom steden met groeipotentieel;
Focus op overname kleinere bedrijven of specialisten en outsourcingkansen van groendiensten bij veelal zorg- of
onderwijsorganisaties.
In België bouwen we dankzij groeiende naamsbekendheid verder aan omzetkansen
In Duitsland starten we met marktverkenning en onderzoek naar pilotprojecten
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Tot slot
Om onze visie waar te maken, kijken we ook kritisch naar ons eigen aandeel in factoren die ons succes in de weg kunnen
staan. Er zijn altijd remmende factoren en die kunnen we met elkaar ook ombuigen in trekkracht.
Dat lukt dankzij de grote ideeënrijkdom die in onze organisatie leeft; vele waardevolle initiatieven die we ruimte en budget
geven. En belangrijk: we nemen de tijd om wat energiek is gestart ook af te maken; projectmatig werken met ‘een kop en
een staart’ gaat ons steeds beter af.
Borging en sturing zijn daarbij van belang en daarom hebben alle plannen een plek binnen onze Management Informatie
Boom met daarbij een overzichtelijk dashboard met KPI’s (kritieke prestatie indicatoren). Samen vormen zij ons dynamische
instrument met een integrale doorkijk voor fasering en overzicht
Communicatie is zeker in onze groeiende organisatie van toenemend belang! Elkaar zien en spreken (live of met behulp van
video) en bereiken via social media en storytelling. Zo kunnen we inspireren, visie delen en de mijlpalen met hun voortgang
zichtbaar maken; volop beleving met olievlekwerking.
Krachtig en kansrijk, dat is wat ik zie, met een uitdaging voor iedereen om zijn of haar aandeel verder te vergroten en
eigenaarschap te nemen op welke plek ook. Dat maakt Donker tot het familiebedrijf dat we door en voor iedereen willen zijn.
Anja Kanters
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Bijlage: Informatie omzet en doelgroepen

Omzetgroepen

Klantgroepen
Gemeente
Aangenomen werk

Bedrijven

Groot onderhoud

Overige overheden

Abonnementen

Vastgoedbeheerders

Regie

Corporaties
Overige

Omzetontwikkeling

2016

2017
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Bijlage: Deelnemingen en partners
SpeelTopVeilig is specialist op het gebied van spelen, speeltoestellen en
speelterreinen en richt zich op inspectie en advies, reparatie, onderhoud
en vervanging van speeltoestellen. Binnen gemeenten, kinderopvang,
wooncorporaties en ook recreatie is SpeelTopVeilg een bekende speler. Het
gezamenlijk met Donker oppakken van projecten en de combinatie met groei
in de markt van valondergronden is een totaalservice die de klant waardeert.
Marktverbreding, waaronder betaalde advies- en consultancydiensten, kansen
in de zorgsector en België/Duitsland met grotere commerciële slagkracht/crossselling, bieden perspectief; daarnaast richt SpeelTopVeilig zich op de meerwaarde
vanuit iASSET beheersystemen. We blijven alert op overnamekansen en samenwerking met andere partijen.

Green Fortune is gespecialiseerd in verticale en hangende
tuinen voor binnen en buiten. Opgericht in 2004 in Zweden
en Green Fortune is in 2008 in Nederland gestart. Uit een
gezamenlijke duurzame visie ontstond de zelfstandige Nederlandse tak die sindsdien een indrukwekkende ontwikkeling
heeft doorgemaakt en vele mooie projecten heeft mogen leveren voor gerenommeerde bedrijven en architecten. De missie
van Green Fortune is om door groene innovaties de natuur terug naar de stad te brengen en mensen anders naar de natuur te
laten kijken. Green Fortune laat zien dat planten van onschatbare waarde zijn voor het welzijn van bewoners, medewerkers
en de stad zelf, dankzij luchtzuivering, akoestische voordelen en stressverlaging.
Per 1-1-2019 is Green Fortune onderdeel van Donker en is de reeds langer bestaande samenwerking bekrachtigd. Alles in één
hand voor een oerwoud in het atrium, een wandoase in kantoorkamers of een stromende tuin langs de geve

In België zijn we met name succesvol met onze concepten rondom Spelen.
Onze ontwerpen, steeds meer in samenspraak met de kinderen, en de aanleg
van speelplekken worden enthousiast ontvangen. We scoren goed vanuit onze
expertise en creativiteit. De acquisitie en realisatie worden ook in 2018 vanuit
de vestigingen Etten-Leur en Roermond opgepakt. De vestiging in België (Meise)
blijft vooralsnog een belangrijk postadres.

België

Voor 2018 ligt de focus op de uitbouw van producten rondom Spelen met
name het aspect Natuurlijk spelen en de mogelijkheden rond EPDM- en
rubbervloeren in samenhang met de aanleg van parken. Daarnaast bouwen we verder aan de markt van SpeelTopVeilig
vanuit veiligheidsaspecten, de funeraire markt met Ada Wille, begraafplaatsenarchitectuur, Interieurbeplanting en
onderhoudsomzet voor Large Accounts in het verlengde van deze service in Nederland.
Mogelijke samenwerking of overnames lijken kansrijk en worden onderzocht om op termijn weer een uitvoeringsvestiging
in België te kunnen hebben. Hiermee zijn we dan beter in staat om de civiele- en onderhoudsmarkt te bedienen. Kortom we
hebben veel vertrouwen in het verder ontwikkelen van onze marktpositie in België.
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iASSET is een objectenbeheersysteem voor de gehele openbare ruimte
inclusief gebouwen. Ingenieursbureau Westenberg, initiatiefnemer en onze
partner, benut kansen omdat de wet BGT (Basisregistratie Grootschalige
Topografie) per 2016 is ingevoerd. Bronhouders zoals gemeenten, provincies,
waterschappen, ministeries en Prorail zijn verplicht om de gedetailleerde
digitale kaart van Nederland te vullen en bij te houden. En voor deze
potentiële klanten is/wordt een compleet beheerpakket ontwikkeld waarin
de kracht ligt in de eenvoud van het systeem en de mogelijkheid voor de
klant om het optioneel uit te bouwen.
Het totale pakket behelst: verhardingen, gebouwen, kunstwerken, groen, water, meubilair, speeltoestellen, verlichting,
riolering, kabels/leidingen en spoor. Wij, als partner voor groen en speeltoestellen, bezitten met alle andere partners een
prachtig programma wat tevens functioneert als klantenbinder.

Ecorridors: de supergroene weg naar een gezonde leefomgeving
We ontwikkelen groenconcepten tegen milieuvervuiling die ook de
biodiversiteit in flora en fauna versterken en vanuit biomassa meerdere
toepassingsmogelijkheden creëren.
Zoals bijvoorbeeld klimaatadaptieve planten die door speciale kweek- en
groeiwijze beter in staat zijn om de lucht te zuiveren van CO2 en uitlaatgassen. Dé bouwstof voor deze planten is CO2.
Daarnaast worden de negatieve effecten bestreden van geluidsoverlast, hittestress, wateroverlast en bodemerosie en zijn
er kansen voor crashdemping.
Aanplant, onderhoud en oogst worden waar mogelijk opgepakt in samenwerking met lokale partijen en mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Zo krijgen sociale ontwikkeling en benutting van lege kassen met koude teelt een mooie
impuls. Voorbeeld is: De eerste kwekerij Green Belt Factory, als voorloper in een kwekerscollectief, is gevestigd in Amstelveen
in een prachtig voorbeeldgebied als het gaat om de kansen voor deze ‘groene klimaatgordels’. Rondom Amsterdam
speelt de ontwikkeling van ‘Stelling 2.0’, een concept waarbij bestaande en nieuw te creëren parken, natuurgebieden en
recreatielandschappen, aan elkaar worden geregen tot een ringpark, welke de contouren van de Stelling van Amsterdam
volgt; een nieuwe verdedigingslinie voor een nieuwe bedreiging.
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