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GROENPERSPECTIEF EN VILLA OCKENBURGH

‘ONDERNEMEN MET EEN
GROEN EN SOCIAAL OOG
VOOR DE OMGEVING’

T

oen Menno Weverling begin dit jaar
door Karin Zwinkels werd benaderd
met de vraag of hij met zijn

leerwerkbedrijf Groenperspectief

maatschappelijk partner voor het

groenbeheer bij Villa Ockenburgh wilde

worden, hoefde hij niet lang na te denken.
Natúúrlijk wilde hij dat. Inmiddels zijn de
eerste positieve resultaten zichtbaar. In

het groen, maar ook bij de medewerkers.
In april werd het nieuws in de media al
groots aangekondigd: “Weverling sluit
overeenkomst met Villa Ockenburgh”,

zo viel er overal te lezen. Medewerkers
van Groenperspectief, de sociale
onderneming van Weverling

Groenproviders in Monster, zijn sindsdien
één keer per maand samen met de

vrijwilligers van Ockenburgh actief in de

prachtige buitenruimte van het landgoed,
dat al eeuwenlang bestaat. Weverling:

‘Dan moet je denken aan hagen knippen,

onkruid wieden, bomen snoeien of andere
onderhoudswerkzaamheden aan het

groen in dit unieke gebied op de grens

van Westland en Den Haag. Waarom we

ja hebben gezegd op de vraag van Karin?
Allereerst zijn wij een bedrijf dat sociaal

maatschappelijk ondernemen hoog in het
vaandel heeft staan. We dragen op deze
wijze een steentje bij aan het welzijn en

Stap voorwaarts

en Westland, die om welke reden dan ook

Westland, betekent de samenwerking

de ontwikkeling van mensen uit Den Haag

Voor Zwinkels, voormalig wethouder in

een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

met Groenperspectief een nieuwe stap

Daarnaast is Villa Ockenburgh een

prachtig visitekaartje voor ons. Duizenden
bezoekers komen hier jaarlijks langs om
bijvoorbeeld te wandelen. Wanneer het

groen goed verzorgd is, straalt dat ook op
ons af.

Tot slot liggen hier onze wortels. Mijn opa

is ons bedrijf zo’n 80 jaar geleden gestart
in Den Haag, op een steenworp afstand

dus. Kortom, meer dan genoeg redenen
om met elkaar in zee te gaan.’

'Ik mag mij sinds januari 2021
voorzitter van de Stichting tot behoud
van de Historische Buitenplaats
Ockenburgh (SHBO) noemen'

voorwaarts richting een gezonde en

mooie toekomst voor de buitenplaats in

Loosduinen. ‘Ik mag mij sinds januari 2021

voorzitter van de Stichting tot behoud van
de Historische Buitenplaats Ockenburgh
(SHBO) noemen. Dat is een mooie en

eervolle taak, maar het betekent ook veel
werk. Toch is het ontzettend motiverend

om te zien wat hier momenteel allemaal

om hier iets te organiseren, bijvoorbeeld in

duurzaamheid, het zijn begrippen die

voor bijeenkomsten en/of evenementen.

gebeiteld. Weverling: ‘Mensen ontwikkelen

de ruimtes die afgehuurd kunnen worden

De samenwerking met Weverling richt zich
natuurlijk op het beheer van het groen.

Maar het is veel meer dan dat. De mensen
van Groenperspectief werken samen

met onze vrijwilligers uit de zogeheten
“Tuingroep”, treffen elkaar, het is een

manier om te verbinden. Je kan hier leren

én groeien en het is ook nog eens gezellig.
Dat is toch fantastisch?’

gebeurt, onder meer door de inzet van

Bloei

coronamaatregelen zijn afgeschaald, zie

eerste en zeker niet het laatste sociale

onze ruim 100 vrijwilligers! Zeker nu de

Voor Groenperspectief is dit niet het

je de interesse van bedrijven toenemen

project dat het bedrijf omarmt. MVO en

in het DNA van de onderneming zitten
én de buitenruimte verzorgen, dát is

Groenperspectief. We combineren het

vakmanschap van een groenvoorziener
met het sociale aspect van een re-

integratieprogramma. Mensen komen

hier op Ockenburgh daardoor letterlijk en
figuurlijk tot bloei. Dat bezorgt iedereen
een goed gevoel.’

www.groenperspectief.nl
www.villaockenburgh.nl
www.weverling.nl

