Capelle aan den IJssel, 11-1-2016
Beste collega's,
Allereerst de beste wensen voor het jaar 2016. We hopen er samen weer een mooi jaar van te
maken. Middels deze nieuwsbrief hopen wij informatie en nieuwtjes te delen en elkaar op de hoogte
te houden van belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen binnen onze onderneming.
Weekstaat
Vanaf januari 2016 dienen op de weekstaten per dag de dagelijkse producties bijgehouden te worden.
Dit om de financiële afwikkeling van de administratie te versnellen. Dit betekent dat jullie consequent
aan het einde van de dag de gemaakte producties zo nauwkeurig mogelijk inschatten en vermelden.
Daarnaast dienen bij aangenomen werken de stagnatie uren bijgehouden te worden. Hier een
voorbeeld hoe de weekstaat ingevuld dient te worden:

De weekstaat dient aan het einde van de week, uiterlijk de andere week op maandagmorgen voor
7.00 uur op kantoor te liggen. Dit kan door er een foto van te maken en deze middels Whatsapp te
verzenden aan Ton Terlouw 0620 278 043. Of deze in te scannen en te mailen naar
info@groeneveldgww.nl
Tanken
Van de administratie het verzoek om tankbeurten op rekening van de zaak te vermelden op de
weekstaat. Hierbij dient vermeld te worden:
op welke datum getankt is;
uit welke tank getankt is (bijv. aan de zaak);
hoeveel liter getankt is;
voor welk werk en evt. machine getankt is.
Nieuwe en lopende projecten:
Gemeente Molenwaard, Elementen onderhoud: doorlopend in 2016
Gemeente Maasluis, Elementen onderhoud: doorlopend in 2016
Van Dijk Maasland, BRM Sluispolder west te Maassluis: start januari 2016
Aannemers Combinatie Middendelfland, Pastoor Verburglaan te Rijkswijk, start januari 2016
Fa. B. Spreen & Zn., Choorstraat te Monster: tot en met de 2e week van februari 2016
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Afbeelding: Uitbreiding parkeerterrein Zevenbergen in opdracht van Fa. B. Spreen & Zn.
ISO, VCA en CO2 prestatieladder
De cursus “het nieuwe draaien” heeft in november plaats gevonden voor de machinisten van zowel
Koelewijn Bestratingen als voor Groeneveld GWW. Op deze cursusavond hebben de machinisten
geleerd om zuinig om te gaan met brandstof.
Betreft onze CO2 uitstoot voor de eerste helft van 2015 zijn wij een toename in onze uitstoot.
Onderstaande grafiek toont onze uitstoot voor het eerste half jaar van 2015 ten opzichte van onze
streef waarde voor een heel jaar.

Deze cijfers voorspellen ons dat wij zeker nog een aantal stappen moeten nemen om de streefwaarde
te behalen.
Zoals ook al in eerdere nieuwsbrieven vermeld, horen wij graag initiatieven/ideeën van jullie kant om
onze CO2 uitstoot te reduceren.
L.L. Visser
P. Groeneveld GWW & LW BV
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