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Digitale busvoorraad

Omschrijving: Door het invoeren van digitale busvoorraad zijn bussen altijd voldoende en tijdig 

bevoorraad. Artikelen die gebruikt worden, worden gescand. In het magazijn staan dagelijks 

nieuwe kratten met materialen voor in de bussen klaar.

Impact: Er worden veel minder ad hoc aankopen gedaan en dat scheelt op-en-neer rijden, er 

wordt efficiënter omgegaan met werktijd en het werkt kostenverlagend.

Duurzaam renoveren

Omschrijving: In opdracht van woningcorporatie Rhiant maakt De Kwaasteniet 500 woningen in 

Hendrik-Ido-Ambacht energiezuiniger. Uitgangspunt is dat deze verduurzaming extra comfort 

en een besparing op de energiekosten oplevert voor de bewoners. Straks heeft de bewoner een 

comfortabele woning met een gezond binnenmilieu, die klaar is voor de toekomst. Bewoners 

worden betrokken bij het project, zodat optimale commitment aanwezig is voor het slagen 

ervan. 

Impact: Het project is van start. De 500 woningen krijgen in 2017 en 2018 nieuw hang- en 

sluitwerk, hr++ glas, een HR ketel en dakramen van dubbel glas. Bovendien wordt de zolder 

geïsoleerd, en wordt er spouwisolatie en vloerisolatie aangebracht.

Verhogen klantwaarde

Omschrijving: In 2016 zijn we gestart met 

21 MVO-maatregelen

CERTIFICATEN, KEURMERKEN 
EN BEOORDELINGEN 

Aan Groenendijk PGN Bouw en De Kwaasteniet 
Aannemersbedrijf B.V. , voor het aannemen en uitvoeren van nieuw-
bouw, verbouw, onderhouds- en renovatieprojecten op het gebied van 
woningen, winkels en utiliteiten.

Aan Groenendijk PGN Bouw en De Kwaasteniet Aannemersbedrijf B.V. 
Niveau 3, voor het aannemen en uitvoeren van nieuwbouw, verbouw, 
onderhouds- en renovatieprojecten op het gebied van woningen, 
winkels en utiliteiten.

Aan Groenendijk PGN Bouw en De Kwaasteniet Aannemersbedrijfvoor 
het uitvoeren van nieuwbouw, verbouw, onderhoud- en 
renovatieprojecten op het gebied van woningen, winkels en utiliteiten.`

Aan Groenendijk PGN Bouw en De Kwaasteniet Aannemersbedrijf  
voor het uitvoeren van nieuwbouw, verbouw, onderhoud- en 
renovatieprojecten op het gebied van woningen, winkels en utiliteiten.

Groenendijk PGN Bouw en De Kwaasteniet Aannemersbedrijf zijn 
bevoegd om het FSC keurmerk te voeren.

Groenendijk PGN Bouw en De Kwaasteniet Aannemersbedrijf zijn erkend 
als leerbedrijf.

De RI&E inclusief het plan van aanpak wordt minimaal een keer 
per jaar geactualiseerd en indien nodig vaker in het bijzijn van een 
MVK-er. Daarnaast wordt de RI&E eens per 3 jaar door een Hoger 
Veiligheidskundige, opgenomen in het Hobéon register, gecontroleerd. 
In de RI&E zijn maatregelen voorgesteld, zoals het aanschaffen van 
trillingsvrije handschoenen en het sluiten van een convenant met een 
installateur t.b.v. spanningsloos werken. Dit is inmiddels gebeurd.
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Het maakt alles Utrecht - Bidboek Utrecht. 



Verschillende infographics voor de ING


