
Vele handen 
maken 
Groenwerk



Groener 
dan groen



Dat is niet alles. Groenwerk is een social 

enterprise. Onze hoveniers bestaan deels uit 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Groenwerk geeft ze door middel van 

begeleiding, opleiding en training een

volwaardige functie in de groensector. Een 

verzameling van verborgen kwaliteiten die 

we omzetten in gouden handjes met groene 

vingers.

Groene schoolpleinen waar kinderen ravotten. 

De bedrijfstuin in volle bloei. Opgaan in 

kleurrijke natuurgebieden. Alles begint bij 

uitstraling. Wij zijn Groenwerk: een 

gecertificeerd, professioneel hoveniers- en 

groenvoorzienersbedrijf. Samen met jou gaan 

wij voor groener dan groen.

Meer weten? Blader verder!



Dromen 
durven 
groen.



“Vanuit de overtuiging dat een organisatie meerwaarde dient te 
genereren voor haar directe omgeving ging ik sociaal ondernemen.” 
– Hans Terhorst

Met een certificering van 30+ op de 

PSO-ladder is Groenwerk inmiddels één van 

de koplopers in het voorzien van werkplekken 

voor de doelgroep. Hiermee behoren we tot de 

best  presterende bedrijven van Nederland op 

dit gebied.

Eigenaar Hans Terhorst had jaren geleden 

een droom... Met zijn kennis en ervaring in 

vier verschillende werkvelden: het onderwijs, 

het ondernemerschap, de overheid en sociaal 

maatschappelijk gebied was de kogel al snel 

door de kerk. In 2010 zette Hans Groenwerk op 

poten. Een bedrijf waar mensen bloeien.



Groentjes 
laten 
groeien



Omdat het hoort...

Iedereen heeft talent. Stuk voor stuk 

maken we de wereld beter. Talent zien, 

horen en benutten dat vinden wij 

belangrijk bij Groenwerk. Iedereen 

hoort er tenslotte bij in onze 

samenleving.

Omdat het kan...

Mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt doen ertoe. De 

participatiewet creëert kansen voor 

deze mensen binnen onze arbeidsmarkt. 

Daarnaast groeit de belangstelling voor 

sociaal maatschappelijk ondernemen 

in Nederland en dat is een goede zaak. 

Dat vindt de overheid, dat vinden onze 

klanten, dat vinden wij.

Omdat het loont...

Onze doelgroepmedewerkers zijn 

betrokken, loyaal én doen weer volledig 

mee in de maatschappij. Daarnaast is 

zakendoen met een Social Enterprise 

voor jou als klant een prachtig 

visitekaartje en een positieve bijdrage 

aan het maatschappelijk belang.

Waarom wij sociaal 
maatschappelijk ondernemen?

OOK SOCIAAL ONDERNEMEN? LAAT HET ONS WETEN!



Meer dan 
alleen 
schoffelen



Ontwerp en groenaanleg

Toe aan iets nieuws? Geen idee waar je moet beginnen?

Groenwerk creëert, adviseert, renoveert, ontwerpt én voert uit. Wij 

zijn betrokken bij het hele proces. Groenwerk vormt jouw ideeën tot 

een prachtig groenpallet gericht op biodiversiteit en puur natuur.



Groenonderhoud

Wat groen is moet groen blijven. Het juiste groenonderhoud is 

daarom éxtra belangrijk. Of het gaat om bestratingsonderhoud, 

plantsoenen schoffelen of hagen knippen. Al onze hoveniers 

werken samen voor een schone en natuurlijke leefomgeving.



Boomverzorging

Bomen zijn een lust voor het oog. Boomverzorging is daarentegen 

wél een vak apart. Voor ieders veiligheid moeten bomen 

voldoen aan de VTA-norm. Groenwerk voert structureel visuele 

boomcontroles uit. Zo signaleren wij vroegtijdig verborgen 

gebreken en monitoren de gezondheid effectief. Met deze 

controles voldoet jouw boom aan de vereiste VTA-norm.



Bos- en Natuurbeheer

Grootschalige groenprojecten vallen onder bos- en natuurbeheer. 

Voor deze wijde tak van sport werken wij met gespecialiseerde 

methodieken. We bevrijden grote groenoppervlaktes van 

bijvoorbeeld de bospest of de Japanse duizendknoop. We zorgen 

voor een optimale gezondheid en uitstraling van bossen, parken en 

andere natuurgebieden. Zo kan iedereen genieten van de prachtige 

natuur die Nederland biedt.



Onkruidbestrijding

Vervelende groene pluimen tussen je tegels of in de beplanting? 

Na het schoffelen staat het met een paar dagen weer enkelhoog: 

onkruid. Groenwerk bestrijdt onkruid effectief én milieuvriendelijk. 

Chemische middelen gebruiken wij niet. Wij werken daarom enkel 

met 100% schoon water. Door het onkruid te behandelen met heet 

water wordt de plant tot in de kern vernietigd én zorgen we voor 

een beter milieu.



Exotenbestrijding

Invasieve exoten zijn een probleem voor gebouwen en hun 

funderingen. Sterker nog: exoten kunnen terreinen dusdanig

aantasten dat ze niet meer bruikbaar zijn. Zo ver hoeft het niet 

komen. Weet op tijd waar je mee te maken hebt. Op deze manier 

gaan wij exoten effectief te lijf. Wederom met onze 

milieuvriendelijke methodieken.



Eikenprocessierupsbestrijding

Krioelend gepeupel die zich nestelt in bomen. De processierups 

brengt niet alleen de boomgezondheid in gevaar maar ook die van 

jou. Als de brandhaartjes in contact komen met de huid zorgen ze 

voor nare lichamelijke irritaties. Als boomeigenaar ben je 

aansprakelijk voor de gevolgen die de processierups met zich 

meebrengt. Zo snel mogelijk weg met dit gespuis. Voor een snelle 

en veilige bestrijding beschikt Groenwerk over een grote 

hoeveelheid kennis en vakmanschap.



Gladheidsbestrijding

Bereikbaarheid staat bij ons hoog in het vaandel. Voor 

organisaties zoals ziekenhuizen is dit éxtra belangrijk. Bij 

onstuimig weer kun je ons daarom 24/7 bellen via de 

calamiteitentelefoon. Wij bestrooien terreinen met zout en 

schuiven sneeuw netjes aan de kant. Zo zorgen wij door weer 

en wind voor een optimale bereikbaarheid.



Van ons heb je geen last: wij werken ook in weekenden, 

in (school) vakanties én buiten kantoortijden.
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Vele handen 
maken 
Groenwerk

Samen weten we meer dan alleen. Groenwerk 

werkt op verschillende manieren samen met haar 

talrijke partners. Met het delen van kennis maken 

we elkaars speelveld telkens een stukje groener. 

Vanuit deze visie functioneren wij al jaren in vaste 

samenwerkingsverbanden met diverse partners.
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