
& BEDRIJVEN
           Samen doen in het groen

Door de werkwijze van Het Groenbedrijf bent  

u verzekerd van een goed eindproduct.  

Zie hieronder onze certificeringen:

 ISO 9001 & 14001

 OHSAS 18001

 MVO trede 3

 PSO trede 3

Daarnaast beschikken medewerkers over  

vakinhoudelijke diploma’s.

PSO staat voor Prestatieladder Socialer  

Ondernemen. PSO is zowel een keurmerk als 

een graadmeter. PSO geeft aan in welke mate 

Het Groenbedrijf duurzaam werk biedt aan 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer 

dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van 

kwetsbare groepen. En doen dat kwalitatief op 

een goede manier.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  

is niet meer weg te denken uit het bedrijfs- 

leven. Het Groenbedrijf wil een vooraanstaande 

rol spelen in het verduurzamen van de groene 

ruimte in Deventer. Wij creëren samen met onze 

opdrachtgevers, leveranciers, medewerkers en 

stakeholders een toekomstbestendige groene 

ruimte en bieden als organisatie een zo groen 

mogelijke en financieel gezonde dienstverlening. 

Hierbij spelen duurzame inzetbaarheid en 

ontwikkeling van onze medewerkers een 

belangrijke rol.  



Het Groenbedrijf is een professioneel en 

allround groenbedrijf waarin medewerkers 

met uiteenlopende talenten werkzaam zijn. 

Dagelijks zetten onze medewerkers zich in op een 

groot scala van onderdelen in de openbare ruimte 

van Deventer en wijde omgeving. 

Als uitvoeringsbedrijf van de gemeente Deventer 

worden (onderhouds-) projecten met veel passie 

en liefde gerealiseerd. Hierdoor is er een jaren-

lange ervaring opgebouwd die garant staat voor  

hoogstaande kwaliteit en een  grote mate van 

betrouwbaarheid. Veel instellingen, bedrijven en 

particulieren maken volop gebruik van het  

brede dienstenpakket van Het Groenbedrijf.  

Het Groenbedrijf kenmerkt zich door een unieke 

samenwerking waarbij vakmanschap wordt  

gecombineerd met medewerkers die enige  

afstand tot de arbeidsmarkt hebben. 

Met elkaar zijn zij in staat om een prachtig 

resultaat te garanderen dat voldoet aan de 

wensen van onze klanten. Sociaal ondernemen 

is voor ons dan ook geen fraaie term maar een 

belangrijke pijler van onze organisatie.
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   Aanleg en beheer van (openbare-) groen-

   voorzieningen.

   Ontwerp, aanleg en totaalonderhoud van  

   bedrijfstuinen/terreinen.

   Verkoop en levering van uiteenlopende  

   materialen die gebruikt worden in zowel de   

   openbare ruimte als in particuliere (bedrijfs-)    

   tuinen. 

   Beheer en onderhoud van sportvelden .

   Aanleg, beheer, advies, levering en onderhoud  

   van speeltoestellen inclusief bijbehorende  

   (val-) ondergrond. Tevens inventarisatie  

   en inspectie van speeltoestellen.

   Onderzoek, advies, beheer en onderhoud van  

   laan- en straatbomen. Tevens bosonderhoud  

   en levering van alle soorten plantmaterialen en    

   bomen..

   Onderhoud en beheer van straatnaamborden,  

   verkeersborden en het leveren en plaatsen 

   van omleidingsroutes, dranghekken en matrix 

   borden.

   Onderhoud technische installaties zoals  

   parkeerautomaten, pompen en gemalen. 

   Aanleg, herstel en onderhoud van alle vormen  

   van (half-) verharding en zandpaden. Tevens  

   gladheidsbestrijding en diverse (alternatieve en   

   duurzame) mogelijkheden op gebied van 

   onkruidbestrijding.

   Aanleg, levering en onderhoud van overige  

   inrichtingselementen zoals banken, picknick-   

   sets, afvalbakken. 

 Tuinen ontwerpen voor particulieren;

 De ontwerpen in 3D voor u tekenen;

 De tuin voor u aanleggen;

 Alle planten voor uw tuin kunnen leveren.


