
   

 

  

  

  

GreenDrinks De Groot Installatiegroep + ABN.AMRO  
(Aandacht voor Milieu en voor de Mens) 

Let op: Bij Growing Workplace, Baander 8, Emmen 

7 juli 2016, 16:45-19:00 uur    

  

 
Maandelijks wordt een "GreenDrinks” georganiseerd bij een organisatie die zich op 
het gebied van duurzaamheid, respectievelijk MVO, als Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemer wil presenteren.  
MVO-filosofie is, dat integrale aandacht voor leefomgeving (het Milieu/Planet) en de 
Mens (People) pas echt Meerwaarde (Profit) genereert. 
 
In juli zijn we te gast bij De Groot Installatiegroep, in combinatie met ABN.AMRO, 
waarin beide aspecten (Mens en Milieu) nadrukkelijk aan de orde komen. 
Omdat we op geen van beide Emmense locaties zo’n bijeenkomst kunnen bergen 
wordt deze GreenDrinks gehouden bij Growing Workplace, Baander 8 in Emmen. 
 
Namens beide gastbedrijven nodig ik u van harte uit voor de GreenDrinks bij: 
   

  

De Groot Installatiegroep + ABN.AMRO 
@Growing Workplace in Emmen   

  

 
De Groot Installatiegroep is een alom bekend familiebedrijf en is in december 
2015 voor het 2e achtereenvolgende keer bekroond tot Best Managed Company van 
het Nederlandse Midden- en Grootbedrijf. 
Ook qua duurzaamheid vervult De Groot een voortrekkersrol. Niet alleen door de 
“groene” parkeerplekken met E-oplaadfaciliteit voor de eigen auto’s voor kantoor 
Emmen, maar ook met de visie, dat in de toekomst het leveringspallet verschuift van 
het leveren van “een product” naar ”een service”.  
 
Algemeen directeur Marcel de Groot verwoordde zijn visie over het nóg slimmer 
afstemmen van duurzame producten op de behoeften van de klant in een recent 
interview als volgt: 
”Behalve de al bekende duurzame technologieën als zonnepanelen, ledverlichting, 
biogasinstallaties gestookt op houtsnippers, aardwarmte en lucht-warmtepompen, 
zie ik veel toekomst in technieken die met sensoren werken. Nu al worden sensoren 
veel gebruikt bij licht dempen in ruimtes waar geen mensen zijn. Maar waarom zou 
je ook niet de warmtebronnen automatisch zachter zetten, bijvoorbeeld als sensoren 
middels CO2-detectie of infrarood registreren dat er geen mensen in de ruimte zijn”. 
 
Zie vervolg op pagina-2   



ABN.AMRO wil bijdragen aan een betere wereld en heeft onder andere daarom het 
Project "van Ambitie tot Participatie" opgezet. Daarmee wil de bank de Participatie-
wet onder de aandacht brengen en naast het zelf in huis halen van mensen met een 
arbeidsbeperking ook het bedrijfsleven inspireren om werkplekken te creëren voor 
mensen met een handicap. 
 
Karin van der Haar is in 2014 gestart als Participatieadviseur en maakt zich sterk 
voor bewustwording op de Participatiewet en een positiever beeldvorming voor 
mensen met een handicap binnen bedrijfsleven en in de maatschappij.  
Haar visie en drive komen voort uit eigen ervaring. Zij heeft op 16-jarige leeftijd door 
een ongeluk haar linkerarm verloren, maar toch heeft ze in 2008 met het Nederlands 
Paravolleyteam de bronzen Paralympische medaille gewonnen.  
 
Karin heeft vanuit ABN.AMRO o.a. De Groot Installatietechniek geïnformeerd over 
de verschillende mogelijkheden binnen het bedrijf en hen in contact gebracht met 
betrokken partijen in Emmen. Mede daardoor heeft De Groot daadwerkelijk een 
aantal medewerkers van de doelgroep “arbeidsgehandicapten” geplaatst. 
 
Op 7 juli hoort u waar een bedrijf in het kader van de Participatiewet en de 
Quotumwet aan moet voldoen, maar ook hoe u de kans heeft om bij te dragen aan 
een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. 
 

  

Programma: 
 
16:45 uur Ontvangst en welkom 
17:00 uur Presentatie door De Groot  
17:30 uur Presentatie door Karin van der Haar, ABN.AMRO 
Aansluitend GreenDrinks met hapjes en drankjes, om de contacten met uw 
bestaande relaties te verstevigen en nieuwe er aan toe te voegen 
19:00 uur Einde 
   

  Hoe aan te melden?   

  

 
Nieuwsgierig naar deze gezamenlijke aanpak om op een (nog) hoger niveau te 
komen als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer? 

Meld u dan via een mail aan bij info@greendrinkszod.nl.Het maximum aantal 
deelnemers is voorlopig gesteld op 60. Zoals altijd geldt dat leden een preferente 
positie hebben bij aanmelding en VOL=VOL. 

Graag tot ziens op 7 juli 2016 bij Growing Workplace, Baander 8, Emmen  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Geert Huitema Anita de Groot Karin van der Haar 
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