Capelle aan den IJssel, 10-4-2017
Beste collega's,
Middels deze 1ste nieuwsbrief van 2017 hopen wij weer informatie en nieuwtjes te delen en elkaar op
de hoogte te houden van belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen binnen Groeneveld GWW.
Nieuw materieel
Begin dit jaar zijn in overleg met groeneveld GWW door Gebroeders Koelewijn meerdere nieuwe
machines aangeschaft. Waaronder een nieuwe shovel met Groeneveld bestickering, nog 1 nieuwe
shovel een mobiele kraan en diverse grote en kleine knikmopsen.
Nieuwe Medewerker
Per 27-3-2017 is na een periode van detachering/inhuur op uitzendbasis Maarten Broer bij ons in
dienst gekomen als opperman. Voor de meeste van jullie is dit een bekend gezicht, hij zal komende
tijd onveranderd als opperman bij Hans de Haas blijven.
Overstap ton:
Onze calculator Ton Terlouw heeft aangegeven meer in de uitvoering te willen gaan doen, daarom
hebben we in overleg besloten dat Ton de overstap maakt naar Koelewijn om daar de rol te vervullen
van uitvoerder.
Nieuwe (hoofd)vestiging:
In verband met de grote hoeveelheid werk in het Westland en omstreken is per 3 april een nieuwe
vestiging in gebruik genomen aan De Derde Hoeve 54, 2676CS in Maasdijk. Vanuit hier zullen de
werkzaamheden in het Westland worden gecoördineerd en dit is tevens onze nieuwe
“hoofdvestiging”. De vestiging in Capelle zal gehandhaafd blijven voor de administratie en ook voor
aansturing van de werkzaamheden in of nabij Gemeente Giessenlanden.

Foto kantoorlocatie Maasdijk
Nieuwe en lopende projecten:
De volgende projecten lopen op dit moment of komen er aan:


Gemeente Molenwaard, Elementen onderhoud: tot december 2018



Gemeente Maasluis, Elementen onderhoud: tot oktober 2017



Aannemingsbedrijf Kroes, Elementen onderhoud gemeente Westland: tot oktober 2017



Gemeente Giessenlanden, Vlietstraat: tot april 2017



Mart Berg, Handelskwekerij P v/d Haak: tot mei 2017
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Van Dijk Maasland, Eikenhof in de Lier: tot oktober 2017



Van Dijk Maasland, Kloosterkade in Delft: tot juni 2017



Aannemingsbedrijf Kroes, Waelpark: tot juni 2017



Aannemingsbedrijf Kroes, Julianalaan Delft: loopt tot juni 2017



Gemeente Westland, Tolland IB: loopt tot april 2017

Voor meer informatie en foto’s van de projecten kun je kijken op onze website:
http://www.groeneveldgww.nl/projecten/

Vlietstraat Hoogblokland
ISO, VCA en CO2 prestatieladder
In mei zal er weer een nieuwe hercertificering plaatsvinden voor de ISO en VCA, naar aanleiding van
overleg met onze externe deskundigen is besloten om nog 1 keer te certificeren op basis van de ISO
9001:2008. In 2018 zullen wij de overstap maken naar de ISO9001:2015
De onderstaande grafiek toont de uitstoot van CO² in 2016 ten opzichte van onze target in 2017.
Zoals al eerder verwacht is de uitstoot van CO² door de aanzienlijke omzetstijging omhoog gegaan.
Omgerekend per miljoen omzet hebben we echter een reductie behaald ten opzichte van 2013 van
bijna 25%!!

Ondanks de goede lijn die er zit in de CO² reductie blijft er natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Dus
heb je zelf ideeën om efficiënter te werken of om de CO2 uitstoot te reduceren, laat het ons weten!!!

L.L. Visser
P. Groeneveld GWW & LW BV
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