
 

 

 

 
  
 

 

Groen & Omgeving  

 

Werkse! Groen & Omgeving werkt met 
meer dan honderd professionele en 
enthousiaste medewerkers voor 
bedrijven, instellingen en gemeenten in 
Zuid-Holland. Samen met gespeciali-
seerd en verantwoord materiaal kan 
Werkse! gericht en flexibel inspelen op 
vragen en wensen. Voor allerhande 
ondersteunende werkzaam-heden – 
zowel buiten als binnen – staan we ook 
paraat!  

 

 

 

Aangenaam groen 

Werkse! Groen & Omgeving houdt de kwaliteit van 

de groene buitenruimte op peil. Parken, speel-

plaatsen, plantsoenen, bedrijfsterreinen, school-

pleinen of wat u wil. Onkruidbeheer, vakkundige 

snoei, zorg voor nieuwe aanplant, herinrichting van 

(bedrijvenpark)terreinen en aanleg van bestrating. 

Heldere omgeving 

Een bijgehouden woonomgeving of een constant 

opgeruimd en verzorgd bedrijventerrein zijn mooie 

visitekaartjes én een zorg minder voor u. Naast het 

groenonderhoud kan Werkse! ook de zorg voor de 

totale leefomgeving oppakken. Zoals het reinigen 

van (zand)speelplaatsen, verwijderen van onkruid 

op verhardingen met hete lucht en het reinigen van 

(verkeers)borden. 

 
Opgeruimd en meer 

Ook als een project veel arbeid vraagt zijn wij de 

ideale partner. Bijvoorbeeld voor het opruimen van 

zwerfafval, het legen van afvalbakken en weghalen 

van grof vuil of het leegruimen van pand of tuin.  

Professioneel 

Onze medewerkers zijn goed berekend op hun 

taken. Afhankelijk van wat de opdracht vraagt 

werken zij in grote of kleinere teams. Allemaal 

intern opgeleid en uitgerust met professioneel 

gereedschap en opvallende – dus veilige – 

bedrijfskleding. In het werk begeleiden wij onze 

medewerkers met zorg en aandacht. Per project is 

er steeds één contactpersoon voor zowel u als 

klant als voor de medewerkers. Wel zo helder! 

Kwaliteit 

Werkse! Groen & Omgeving is ISO 9001:2008 

gecertificeerd. Dat betekent strakke werkproces-

sen, voortdurende kwaliteitscontroles en prima 

ondersteuning vanuit de backoffice met een 
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gedegen administratie. Mooie garantie voor u als 

klant.  

Veiligheid voorop 

Veiligheid voor de omgeving en de medewerkers 

staat bij ons voorop. Daarom is al ons uitvoerende 

personeel VCA of BVO gecertificeerd. Dat betekent 

overal veilig werken: langs de weg en bijvoorbeeld 

ook op bouwplaatsen. 

Duurzaam  

Behoud van groen gaat ons aan het hart en daar-

om voelen wij ook de verantwoordelijkheid voor de 

omgeving. Wij investeren al jaren volop in elek-

trisch vervoer en gereedschap. Onkruidbeheer 

doen we met hete lucht, dus zonder gif. In 

duurzame ontwikkelingen loopt Werkse! graag 

voorop. 

Waarmee mogen wij u van dienst zijn? 

Verhardingen 

 Onkruid bestrijden met hete lucht (dus gifloos) 

 Machinaal en handmatig vegen 

 Opheffen van verzakkingen 

 Aanleg of herbestraten 

 

Beplantingen 

 Onkruidbeheer in alle soorten beplantingen  

 Randsnoei en vormsnoei 

 Advies en aanleg 

 

Gras 

 Maaien en onderhouden van gazons  

 Maaien van bermen en oevers 

 

Schoon 

 Ruimen van zwerfafval  

 Afvalbakken legen 

 Zeven van speel- en valzand  

 Reinigen van straat- en buitenmeubilair  

 

Opgeruimd 

 Verwijderen van grofvuil 

 Leegruimen van tuinen en panden 

 Schoonhouden van bouwprojecten en –terreinen 

 

Bij dat alles staan we garant voor een proffes-

sionele totaalaanpak. 

Opdrachtgevers 

Onze medewerkers werken aan ruim honderdvijftig 

projecten bij meer dan vijftig opdrachtgevers. Voor 

de meeste opdrachtgevers al vele jaren lang. 

 The Greenery  

 Bedrijvenparken Y-Catch, Den Haag en 

Berkelse Poort  

 Bedrijven op het Delftechpark en op Ruyven 

 Diverse scholen in de regio 

 Woningbouwverenigingen Woonbron en Vestia  

 GGZ Delfland 

 Gemeenten Delft | Lansingerland | Midden-

Delfland | Pijnacker-Nootdorp | Den Haag en 

Leidschendam-Voorburg 

Detachering of personeel bij u in dienst 

Personeel inhuren? Werkse! biedt enthousiast en 

capabel personeel op basis van individuele- of 

groepsdetachering. Desgewenst met voorman 

en/of vervoer. En wie weet: misschien wilt u daarna 

wel een van onze medewerkers bij u in dienst 

nemen. Dat kan. Bijvoorbeeld via ‘begeleid 

werken’. Daar staat voor u een loonkostensubsidie 

tegenover, terwijl consulenten van Werkse! de 

begeleiding voor hun rekening nemen. Door een 

(groeps)detachering of een begeleid werken 

contract geeft u tevens invulling aan social return.  

Facilitaire werkzaamheden bundelen 

Wilt u één aanspreekpunt voor al uw facilitaire 

werkzaamheden? Dat kan: Werkse! Groen & 

Omgeving werkt nauw samen met Werkse! 

Schoonmaak en Werkse! Beveiliging. 

 
Contact 

 

Bel met een van onze groenprofessionals via  

015 284 11 11 of mail uw vraag of opmerking 

naar: groen-omgeving@werkse.nl  

 

 
 

Manager Hans de Vries Reilingh 
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