Ruimte voor levenswerk betekent ruimte in hart en hoofd om levenswerk
voort te zetten, maar staat ook voor de ruimte om ons heen. De ruimte
die we elke dag met elkaar in bruikleen hebben, die we iedere dag een
stukje mooier maken. Hoe hebben we dat gedaan in 2020?

650

We werken door heel Nederland

Projecten

Bouwsystemen: Tijdelijke en permanente
huisvestingsoplossingen
Houtbouw: Prefab houten bergingen,
dak- en gevelelementen
Gelijmde houtconstructies: alles op het gebied
van gelijmde houtconstructies

Wat hebben we gemaakt?
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4.700 m3 6.500

projecten voor
Bouwsystemen

hout verwerkt
in Gelijmde
houtconstructies

bergingen

2.750

500

50.000 m2

daken of
dakelementen

dakkapellen

gevels of
gevelelementen

Dit staat gelijk aan 10 voetbalvelden vol met gevels aan elkaar

Onze langste gelijmde houten ligger was 33,5 meter lang en is gebruikt in een sportcentrum in Zaltbommel

33,5 m
Circulair bouwen
Veel bedrijven zeggen het, maar wij passen onze producten circulair toe.
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58

modules

820

modules

38 modules zijn nieuw geproduceerd
en 20 modules zijn verplaatst naar
een nieuwe bestemming

eenheden

waarvan 140 eenheden
duurzaam hergebruikt

Waar komen onze grondstoffen vandaan?

Fijnspar

Noord- en MiddenEuropa

50m
Een volwassen
fijnspar kan tot 50m
hoog worden

Het hout dat
gewonnen wordt uit
de fijnspar is vuren

Hoeveel grondstoffen hadden
we nodig voor onze projecten?

36
minuten

1.200.000
onderdelen

Binnen 36 minuten groeit
deze hoeveelheid hout weer
aan in de Europese bossen

Dit hout is in meer dan
1,2 miljoen onderdelen
gezaagd

24.000 m3
hout
Er is ruim 24.000 m 3
hout verwerkt

Dat betekent een besparing van...

15 miljoen
kilo CO2
Dat betekent dat in het hout
dat verwerkt is, 15 miljoen
kilo CO2 is vastgelegd

3.100x de
wereld rond

16.000
huishoudens

Zoveel uitlaatgassen
stoot een auto uit als deze
3.100x de wereld rond rijdt

18 minuten
en 22 seconden

Elektriciteitsverbruik van
ruim 16.000 huishoudens
in één jaar

De Europese bossen slaan
deze CO2 op in 18 minuten
en 22 seconden

Bijzonderheden in 2020

Nr. 5
Nieuwe hal
7.000 m2

het 5e duurzaamste
bedrijf van Nederland

In Vroomshoop is een
nieuwe hal voor de productie
van prefab houten bergingen
in gebruik genomen

In 2020 zijn we verkozen
tot 5 e duurzaamste bedrijf
door Stichting CO2 neutraal
Nederland

8.600
zonnepanelen
Goed voor 189.000 kWh.
Wist jij dat dit gelijk staat aan
het jaarlijkse stroomverbruik
van 54.000 huishoudens?

Het zijn natuurlijk de medewerkers die het werk doen

227

212

91%

9%

man

vrouw

groei in aantal medewerkers

We vierden dit jaar weer
bijzondere jubilea

15x
van
harte

7x 12,5-jarig jubileum

7x 25-jarig jubileum

1x 40-jarig jubileum

100

De Groot Vroomshoop
bestaat al meer dan 90 jaar

Er werden meer dan
100 opleidingen gevolgd

Wat doen we om fit te blijven?

Ziekteverzuim ligt ruim
onder het branche gemiddelde

75%

Fysiotherapeut
1x per week aanwezig

Hardlopen
met collega’s

van de medewerkers is lid
van de personeelsvereniging
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Medewerkerstevredenheid
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www.degrootvroomshoop.nl

Samen
mountainbiken

