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De Groenmakers is volledig gespeciali-

seerd in groenonderhoud van uiteenlopen-

de buitenruimtes, van groot tot klein. We 

hebben goed opgeleide mensen, waarvan 

een deel enige afstand tot de arbeidsmarkt 

heeft. We beschikken over een uitstekend 

geoutilleerd, uitgebreid en eigentijds  

machinepark. Vanuit Doetinchem verzor-

gen wij tuin-, park- en terreinonderhoud 

voor een breed scala aan klanten.

 De Tuinman van 
  De Groenmakers: 
   met afstand het 
   beste onderhoud!

Vindt u dat uw groenvoorziening net zo represen-

tatief moet zijn als uw pand? Hecht u waarde aan 

professioneel én budgetvriendelijk onderhoud?  

En wilt u dat dit past in uw manier van maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen? Ga dan eens  

in gesprek met De Groenmakers.

Inzet op maat
Wij beschikken over uitgebreide vakkennis en hebben door de jaren heen ruime 
ervaring opgebouwd. Door onze uiterst efficiënte planning en op basis van ons 
uitgebreide machinepark kunnen wij flexibel inspelen op snel veranderende 
(weers)omstandigheden. Wij stemmen de benodigde capaciteit en de inzet van 
precies de juiste machine(s) steeds zorgvuldig af op uw wensen en behoeften 
en op de omstandigheden op locatie. Zo is in alle opzichten maatwerk mogelijk. 
In onze eigen werkplaats zorgen onze gespecialiseerde medewerkers ervoor dat 
machines, apparatuur en gereedschappen in topconditie blijven en op tijd klaar 
staan voor de volgende klus.

Integrale aanpak
Een verzorgde (groene) buitenruimte is een belangrijk visitekaartje van uw 
organisatie. De Groenmakers biedt maatwerk in uw groenonderhoud. Met 
onze vakkundige flexteams houden we uw bedrijfstuin, park of plantsoen 
het hele jaar door vitaal en groen. De Groenmakers creëert creatieve 
groenoplossingen, waarbij uw eisen, wensen én budget voor ons de 
belangrijkste uitgangspunten zijn. Dat alles doen we op een maatschappelijk 
verantwoorde manier, met oog voor het welzijn van onze gemotiveerde 
medewerkers. Bij De Groenmakers kunt u terecht voor álle groenonderhoud 
zoals snoeien, bladruimen, onkruidbestrijding, opruimen van zwerfvuil, 
schoffelen, vegen, boomverzorging en gladheidsbestrijding.

Maatschappelijk betrokken
Bij De Groenmakers bewijzen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dat 
zij met hun beperkingen, maar vooral met hun mogelijkheden meer in hun mars 
hebben dan zij misschien zelf ooit gedacht hadden. Wij bewijzen dat deze werk-
wijze geen afbreuk doet aan kwaliteit, doelmatigheid en effectiviteit van ons werk.
Met uw keuze voor De Groenmakers toont u maatschappelijke betrokkenheid en 
ondersteunt u de keuzes die wij op dit gebied heel bewust hebben gemaakt. 

PSO, ISO 9001, Groenkeur, VCA**

Met de Prestatieladder Socialer Onderne-
men (PSO) maken we zichtbaar wat onze 
bijdrage is aan de werkgelegenheid voor 
mensen met een kwetsbare arbeidsmarkt-
positie.Wij dragen aantoonbaar meer dan 
gemiddeld bij aan de werkgelegenheid 
van kwetsbare groepen en doen dat 
kwalitatief op een goede manier.

De Groenmakers heeft het Groenkeur-
certificaat Groenvoorzieningen, afge-
stemd op groenvoorzieners die actief zijn 
voor gemeenten, overheid en bedrijfsle-
ven. Groenkeur bevordert het vakman-
schap in de groene sector en is een 
onafhankelijk en betrouwbaar kwaliteits-
keurmerk voor groenprofessionals. Ook 
de basis voor veiligheid is geborgd. In de 

meest recente beoordelingsrichtlijnen 
(versie 2012) voor de zakelijke markt is 
ISO 9001 volledig geïntegreerd. Tijdens 
een audit worden alle aspecten van het 
Groenkeur-kwaliteitsysteem gelijktijdig 
getoetst met ISO 9001.

De Groenmakers hecht grote waarde aan 
een veilige en gezonde werkomgeving 
met aandacht voor het milieu. Aangezien 
onze medewerkers machinale werkzaam-
heden uitvoeren op soms risicovolle 
locaties, vinden we het van groot belang 
te beschikken over een VCA-certificaat. De 
VCA ziet toe op het veiliger laten werken 
van medewerkers en het verminderen van 
bedrijfsongevallen. Al onze medewerkers 
beschikken over een VCA-diploma.

De definitie van Social Return is, zoals geformuleerd door de overheid: ‘Social returnafspraken hebben als doel een bijdrage  

te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als 

onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld.’ Bij De Groenmakers is er ook ruimte voor langdurig werklozen en mensen 

met een beperking, maar ook voor leerlingen van vmbo en mbo praktijkscholen, zodat deze groep werkervaring kan opdoen. 

Door Social Return  in te zetten kan uw organisatie zich onderscheiden met een MVO-keurmerk.

Social
 Return



Meer weten? 
Ambachtstraat 15,  7005 AM Doetinchem  T (0314) 760 060  E info@de-groenmakers.nl  www.de-groenmakers.nl

Wij vertellen u graag meer over wat we voor u kunnen en willen betekenen.

De tuinman van De Groenmakers is er 

voor woningcorporaties, zorginstellingen, 

onderwijsinstellingen, verenigingen  

van eigenaren, recreatieparken,  

projectontwikkelaars, vastgoedbeheerders, 

makelaars, individuele bedrijven, etc.

•  Lid Branchevereniging VHG
•  Lid Branchevereniging Sport en 
 Cultuurtechniek
•  Erkend Aequor leerbedrijf 

Voor wie?

MACHINAAL
ONDERHOUD

HANDMATIG
ONDERHOUD

WERKPLAATS
ACTIVITEITEN

VRAAG ONZE 
VELDEXPERT
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