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Groene oplossingen
voor bedrijven



Schakel een groendakcoach inen laat je informeren over alle groene oplossingen voor jouw bedrijf!

Door de grote variatie aan plantjes verhoogt een 

groendak de biodiversiteit in de omgeving. De 

bloemen trekken vogels, bijen, vlinders en andere 

nuttige insecten aan. Een mooie bijkomstigheid voor 

je medewerkers 

Biodiversiteit

Een groendak isoleert; koeler in de zomer, warmer in 

de winter. Een duurzame en slimme investering in je 

bedrijf dus. 

Isolatie

Een groendak vormt een perfecte waterbu�ering 

waardoor het riool bij hoosbuien minder wordt belast. 

Vooral met de steeds vaker voorkomende zware 

regenval in Nederland is dit een belangrijk voordeel.

Perfecte waterbu�ering

De levensduur van het dak wordt verlengd, het dak 

gaat twee tot drie keer langer mee dan een gewoon 

dak. Het groendak biedt bescherming tegen zon (UV), 

regen en temperatuurschommelingen.

Levensduur

Een groene leefomgeving is belangrijk 

voor nu en de toekomst. Daarom zijn er 

in Nederland steeds meer gemeenten en 

waterschappen die een subsidie verlenen 

voor de realisatie van groene oplossingen. 

De hoogte van de subsidie en de voorwaarden 

zijn verschillend en daarom adviseren wij om 

navraag te doen bij de gemeente en/of het 

waterschap. 

Desgewenst kan Groendakcoach je hierbij 

ondersteunen; welke subsidie kan je krijgen 

bij welke groene investering? Neem contact 

op met jouw vraagstuk en we denken graag 

met je mee over oplossingen en subsidies!

Kosten
en subsidies

Steeds meer bedrijven gaan voor duurzaam. Of het nu 

is vanuit een wens van de werkgever of werknemers, 

of vanuit de ISO normen of… er zijn zoveel redenen! 

Maar waar kan je beginnen? Voor bedrijven heeft 

Groendakcoach een aantal groene oplossingen; 

oplossingen die bijdragen aan een prettige en 

gezonde werksfeer voor medewerkers en klanten. 

Benieuwd naar de mogelijkheden? 

Voor bedrijven heeft Groendakcoach een aantal 

pakketten samengesteld. Je hoeft hier niet voor te 

kiezen, maar het geeft inzicht in de mogelijkheden 

die er zijn. Uiteraard maken wij ook complete 

duurzaamheidspakketten op maat. Wil je het beste 

advies voor groene duurzame oplossingen? Schakel 

dan een groendakcoach in en we komen graag kijken 

naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf!

Duurzame oplossingen
voor bedrijven

De medewerkers van Groendakcoach willen bijdragen aan een betere, gezondere en groene leefomgeving voor 

mens en dier. Deze ambitie dragen wij uit door de aanleg van groendaken in heel Nederland.

De aanleg van groendaken zorgt voor een groener en duurzamer Nederland. Groendaken kunnen worden aangelegd op 

allerlei soorten daken; zo ook op jouw bedrijfspand. Graag adviseren we je over de mogelijkheden voor een groendak op 

jouw bedrijf én over alle andere groene oplossingen voor je bedrijf.

Over
Groendakcoach

Een groendak op je bedrijfspand?
Ontdek hier alle voordelen!

Een groendak kent vele voordelen maar wat is nou precies een groendak? Een groendak is een plat dak bedekt 

met (sedum)plantjes dat zorgt voor een betere waterbu�ering. Het beschermt tegen zonlicht en andere 

weersomstandigheden. Hierdoor krijgt het dak een langere levensduur. Daarnaast zorgt een groendak voor meer 

biodiversiteit en het isoleert. Een duurzame investering dus! Vaak is ook nog subsidie mogelijk. Hieronder zetten we 

enkele voordelen overzichtelijk op een rij. 

Dakinspectie

Uiteraard is het belangrijk dat het dak geschikt is voor 

een groendak. Moet het dak eerst hersteld worden 

voordat er een groendak op aangelged kan worden, 

dan kunnen wij ook dit hele proces verzorgen.
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groendak

Een 
groendak voor je medewerkersen/of je

klanten!

Wij denken 

graag mee om 

je  bedrijfspand 

duurzaam en 

groen te 

maken!

Dakterras op je bedrijf

Bijna ieder bedrijf heeft wel een toegankelijk dak. 

Bedenk eens wat dit kan bijdragen aan werkplezier 

voor je medewerkers wanneer dit dak wordt 

omgetoverd in een werkplek of vergaderplek.

Ontdek de unieke combinatie van verduurzaming met 

verhoging van medewerkerstevredenheid. Samen met 

onze medewerkers kan al met wat simpele ingrepen iets 

moois gecreëerd worden. 

Ook een mogelijk onbereikbaar dak kan toegankelijk 

gemaakt worden met een dakluik en een vaste trap. 

Hiermee kan een dakterras met lunch- of relaxplek 

gerealiseerd worden. Welke medewerker wil dat nou 

niet?

Werken in een inspirerende 
groene omgeving

Een groendak
van de zaak!

Je organisatie is betrokken en wil groen en duurzaam zijn! Je wilt 

aantoonbaar voldoen aan duurzame doelstellingen (MVO en/of ISO 14001) 

of je wilt jouw medewerkers en klanten bewust maken van duurzaamheid. 

Jouw bedrijf kan dat nu doen door met Groendakcoach een samenwerking 

aan te gaan voor een “Groendak van de zaak”! Wat houdt een Groendak van 

de Zaak in? Bij een “Groendak van de zaak” krijgen jouw medewerkers en/

of klanten:

• Informatie over de voordelen van een groendak en het groendakproject van je 

bedrijf. Bijvoorbeeld via een presentatie (lunchpraatje, duurzaam bedrijfsuitje o.i.d.); 

• Een gratis dakinspectie. Bij de dakinspectie wordt het dak (of daken) vrijblijvend 

beoordeeld en vastgesteld of deze kwalitatief en constructief geschikt zijn;

• Een groendakpakket waarbij de medewerkers en/of klanten zelfstandig een 

groendak kunnen realiseren of Groendakcoach alles kan organiseren (inclusief 

alle bijbehorende garanties);

• De mogelijkheid om het groendak direct te combineren met extra isolatie  (en 

subsidie), zonnepanelen, complete dakrenovatie en/of extra biodiversiteit. Het is 

nét waar jouw medewerkers en klanten behoefte aan hebben.

Bij Groendakcoach willen 

we je graag ontzorgen. 

We begeleiden het hele 

proces; of het nu gaat 

om een groendak voor je 

bedrijf of medewerkers. 

We helpen je van 

inspectie tot aanleg!
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Met zonnepanelen zet je als bedrijf een flinke stap op het 

gebied van duurzaamheid. Groendakcoach kan hierin 

adviseren en uitvoeren. Ook wanneer de dakbedekking 

een refit nodig heeft en er eventueel extra isolatie 

geplaatst moet worden kan dit gerealiseerd worden.

In combinatie met een groendak leveren zonnepanelen nog eens 

extra rendement op! Samen met onze partner Nieuwenhuizen 

Daktechniek kunnen wij alles aanbieden op het gebied van 

dakisolatie, dakrenovatie en daktechniek. Alles om jouw bedrijf 

optimaal duurzaam te maken en te houden!

Groendak met  
zonnepanelen
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Een groene werkplek draagt bij aan een gezonde en prettige omgeving voor medewerkers en klanten!

Steeds meer bedrijven kiezen niet alleen 

meer voor een groen-/sedumdak, maar 

gaan ook voor een groene gevel of daktuin. 

Op een relatief kleine ruimte kunnen wij, met 

kurk bijvoorbeeld, een groene omgeving 

realiseren voor je medewerkers om tijdens 

lunch of pauze toch te genieten van een 

groene omgeving. We denken graag mee in 

de mogelijkheden voor jouw bedrijf!

Groene kurkwanden

Tijdens de aanleg van een groendak hebben 

we de mogelijkheid om ook innovaties aan 

het dak toe te voegen. Denk bijvoorbeeld 

aan een lichtkoepel of lichtstraat. Dit zorgt 

er voor dat in de kantoren of bedrijfsruimte 

voldoende daglicht binnenkomt wat 

resulteert in een prettige werksfeer en 

een besparing kan opleveren door minder 

lampen binnen nodig te hebben.

Lichtstraat

Een echte instapper voor bedrijven die een 

begin willen maken met duurzaamheid: 

een insectenhotel, maar dan wel 1 m2 groot, 

voorzien van planten, in, op en onder het 

hotel. Eventueel nog aangevuld met een 

vogelhuis met groendak. Een leuke starter 

voor jullie bedrijf als duurzaamheidspakket 

en een duidelijke duurzaamheidsuitstraling 

wanneer deze bij de ingang of parkeerplaats 

van het bedrijf geplaatst wordt.

Insectenhotels

Advies over alle groene  
oplossingen voor je bedrijf?

Groendakcoach zorgt voor een groene en gezonde werkomgeving in het kantoor. Zo zijn wij leverancier 

van Gronn producten, allerlei manieren om beplanting dicht bij de werkplekken te krijgen. 

Daarnaast realiseren wij ook op maat groene kurkgevels, dividers ten behoeve van kantoortuinen, verlichting 

en bijvoorbeeld plantenbakken. Een groene omgeving is inspirerend en gezond voor medewerkers en 

klanten wat weer bijdraagt aan een e�ectief (productie)proces in je bedrijf!

Groene werkplekken
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Groendakcoach B.V.

Het Tasveld 5  |  3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht

Telefoon: +31 (0)78 221 00 21  

info@groendakcoach.nl  |  www.groendakcoach.nl

Ons mooie land is onderhevig aan steeds meer kortstondige heftige regenbuien, plaatselijke 

waterproblematieken, een afname van bijen, vlinders en insecten in het algemeen en 

energievraagstukken. Dat raakt ons (in)direct allemaal en daarom willen wij dit met al onze 

groene oplossingen, tegen gaan. De (medewerkers van) Groendakcoach hebben de visie om het 

Nederlandse leefgebied voor mens, dier en natuur te verbeteren met bijvoorbeeld groendaken.  

Een groendak verbetert namelijk het lee�limaat voor insecten en heeft een waterbu�erend vermogen 

waardoor de riolering minder wordt belast. Dit is zomaar één voor de voordelen van onze oplossingen. 

Groendakcoach wil bedrijven, consumenten en overheidsinstellingen de breedste zin van het woord 

informeren, enthousiasmeren en/of begeleiden bij àlle groene oplossingen. Samen werken we aan een 

mooier en beter lee�limaat voor ons land! 

Wij staan voor je klaar!

Groendakcoach staat voor u klaar om Nederland een stukje groener en duurzamer te maken. Dit laten 

we graag zien én ervaren op ons eigen dak. Hier vindt u ons eigen EXPERIENCE & EDUCATION 

CENTER; uniek in de regio! Bel voor een vrijblijvende afspraak en ontdek alle mogelijkheden voor 

groene oplossingen voor bedrijven!

BEZOEK EN ONTDEK ONS 

EXPERIENCE & EDUCATION CENTER!

Schakel eengroendakcoach in en laat je verrassen door de voordelen van de aanleg van een groendak op je bedrijfspand. 

De nummer 1 in groendakaanleg van Nederland!


