Capelle aan den IJssel, 7-12-2016
Beste collega's,
Middels deze 3de nieuwsbrief van 2016 hopen wij weer informatie en nieuwtjes te delen en elkaar op
de hoogte te houden van belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen binnen Groeneveld GWW.
Weekstaat (reminder):
In de eerste nieuwsbrief van dit jaar hebben we al even aandacht besteed aan het netjes, juist en
volledig invullen van de weeklijsten. Er zit al een flinke verbetering in, maar we willen jullie vragen hier
toch nog meer aandacht aan te besteden. Vooral het invullen van extra werkzaamheden bij
aangenomen werken behoeft wat meer omschrijving. Door duidelijk en specifiek te omschrijven wat
het extra werk inhield, wanneer het was, waarom het was en hoe lang het duurde is ons makkelijker
om dit ook aan te klant uit te leggen en de klanten hebben ook meer omschrijving om het met de
opdrachtgever te kunnen verrekenen.
Stuur je lijsten elke vrijdag of de maandag van de week er op via WhatsApp naar Leen of Ton of scan
hem in en mail hem naar info@groeneveldgww.nl
Nieuwe medewerkers:
Vanwege de groeiende markt en de toenemende orderportefeuille komen er per januari 2017 twee
nieuwe medewerkers in dienst bij Groeneveld GWW.



Corné van Kekerix zal na de vakantie bij ons starten als meewerkend voorman, Corné is al
enige tijd ingehuurd door ons voor het project Kinderdijk en we hebben het volledige
vertrouwen dat hij een aanwinst zal zijn voor ons bedrijf.
Lennard Visser, voor een aantal van jullie geen onbekende, zal na een periode van 10 jaar bij
aannemer BAM het uitvoeringsteam komen versterken bij Groenveld GWW om Leen wat
meer te ontlasten in de uitvoering zodat hij zich ook wat meer op commerciële activiteiten kan
richten.

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 mei 2017



Gemeente Giessenlanden, Vlietstraat: tot februari 2017



Gemeente Molenwaard, parkeervoorzieningen Kinderdijk: tot december 2016



Aannemingsbedrijf Kroes, Julianalaan Delft: loopt tot juni 2017



Gemeente Westland, Hoogeland: loopt tot januari 2017

Voor meer informatie en foto’s van de projecten kun je kijken op onze website:
http://www.groeneveldgww.nl/projecten/
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Parkeervoorzieningen Kinderdijk
ISO, VCA en CO2 prestatieladder
In navolging op de cursusavond “zuinig omgaan met brandstof” willen we hier ook nogmaals even
extra aandacht vragen voor de snelheid waarmee gereden word met knikmopsen. Naast de overlast
en het gevaar wat hard rijden met zich meebrengt voor de omgeving scheelt het ook heel veel
brandstof wanneer minder hard gereden wordt. Houdt dus allen aandacht voor je rijsnelheid!
De onderstaande grafiek toont de uitstoot van CO2 in het 1 e halfjaar van 2016 en het jaar 2017 waar
we heen willen. Zoals je ziet zitten we halverwege het jaar al over de helft van de uitstoot heen, de
verwachting is ook dat we hier voor het jaar 2016 ruim overheen zullen gaan vanwege de aanzienlijke
omzetstijging. Wanneer we de hoeveelheid CO2 relateren aan de omzet zijn we echter wel op de
goede weg!

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

M1649

