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Het inschakelen van Caparis
groenservice is om meerdere
redenen een goede zaak. door
onze werkzaamheden wordt de
kwaliteit van de woon-, werken leefomgeving verbeterd én
u draagt eraan bij dat mensen
onder plezierige werkomstandigheden kunnen functioneren
en hun talenten ontwikkelen.

Werkzaamheden
De kracht van Caparis ligt in de manier

Caparis Groenservice onderhoudt op de meest

waarop we onze mensen kansen bieden

uiteenlopende locaties het groen. Dat doen we zowel

zich te ontwikkelen. Wie kiest voor een

voor overheidsinstellingen als voor het bedrijfsleven en

samenwerking met Caparis, kiest voor

particulieren. De werkzaamheden zijn toegespitst op

maatschappelijk verantwoord ondernemen.

aanleg en onderhoud van tuinen, plantsoenen of

U draagt bij aan de persoonlijke en

bedrijfsomgevingen.

beroepsmatige ontwikkeling van mensen
die niet direct de stap naar de reguliere
arbeidsmarkt kunnen maken.
Wij handelen vanuit kansen en mogelijk
heden. Wat vraagt de markt van ons en
wat is er mogelijk aan de menskant?
Zo gaan bezieling en doelmatigheid mooi
samen. En dat werkt voor iedereen!

U kunt Caparis Groenservice o.a. inschakelen voor:
• aanleg en onderhoud van (openbare) groenvoorzieningen
• aanleg en onderhoud van verhardingen en bestratingen
• aanleg en onderhoud van walbeschoeiingen
• inrichting en onderhoud van parkeerterreinen
• onderhoud en keuring van speeltuinen en speeltoestellen
• onderhoud van sportcomplexen
• onderhoud van bedrijventerreinen
• onderhoud van begraafplaatsen
• snoei- en zaagwerkzaamheden
• verwerken en leveren van openhaardhout

‘Caparis Groenservice
verbetert de kwaliteit
van de woon-, werken leefomgeving’

Begeleiding
Wij leveren als het ware de ‘handjes’ voor uw buitenwerkzaamheden. Uitvoerder
en meewerkend voorman zorgen voor de technische aansturing. Zij begeleiden de
werknemers bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Tegelijkertijd begeleiden onze
medewerkers van Caparis Ontwikkeling & Integratie de mensen in hun persoonlijke
ontwikkeling. Daarvoor stellen wij functionele, praktische en sociale leerdoelen op,
helemaal afgestemd op de persoon in kwestie.
Bedrijfsschool
Alle medewerkers die beginnen bij Caparis Groenservice gaan eerst naar de bedrijfsschool.
Leerprogramma’s op het gebied van kennis, vaardigheden en houdingsactiviteiten zorgen
ervoor dat iedereen beschikt over de juiste kennis en kunde om alle voorkomende
werkzaamheden op een verantwoorde wijze te verrichten.
Totaalpakket
Caparis Groenservice heeft veel raakvlakken en overlap met Caparis Woonservice. Het kan
zijn dat u behalve voor tuinonderhoud ook voor andere (onderhouds)werkzaamheden in
en rond uw woning, bedrijfspand of vestiging wel iemand kunt gebruiken. De combinatie
van groen- en woonservice van Caparis kan erg praktisch zijn. Wij kunnen o.a. full service
werkzaamheden uitvoeren in het kader van park- en buurtmanagement. Daarmee bieden
we een kwalitatief uitstekend totaalpakket.

Wilt u persoonlijk met ons kennismaken?
Wij gaan graag met u in gesprek om u een nog beter beeld te geven
van onze mogelijkheden.
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