NIEUW KANTOORPAND IN GEBRUIK GENOMEN

GRIEKSPOOR GELOOFT IN DE KRACHT
VAN LOKAAL SAMENWERKEN!
Op het brede terrein van civiele techniek is Griekspoor al vele jaren een speler van allure.
Het familiebedrijf uit Nieuw-Vennep groeit nog altijd lekker door. Meer kantoorruimte was volgens
Frank Griekspoor zo hard nodig om op topsportniveau te kunnen blijven ondernemen.
Recent is een prachtig, nieuw en duurzaam pand op de vertrouwde locatie aan de
Venneperweg 905 in gebruik genomen.
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Ondertussen wordt ook de volgende generatie klaargestoomd om over een aantal jaar de leiding van de
broers Ron en Frank over te nemen. Het nieuwe pand,
bestaande uit twee verdiepingen, is binnen vier maanden
gerealiseerd door het bedrijf De Groot Vroomshoop.
‘We wilden graag dit type gebouw. Het valt volledig
te demonteren en op een andere plek weer op te
bouwen. Alle materialen zijn opnieuw te gebruiken.

We zijn steeds meer ook een ingenieursbureau en we
hebben zo ook steeds meer mensen die vanuit ons
kantoor werken.’ Waar mogelijk onderneemt Griekspoor
het liefst lokaal en dat geldt zeker voor de externe
partijen die ze zelf inschakelen. ‘De totale inrichting
voor ons nieuwe pand hebben we naar volle tevredenheid laten doen door Master Totaalinrichting.
Ook werken we bijvoorbeeld al jaren met een vaste,
lokale elektricien en loodgieter en sinds kort op het
gebied van schoonmaak met Credit Dienstverlening.
Dat gaat allemaal op basis van vertrouwen. Het zijn
mensen die je kent en heeft ook te maken
met elkaar iets gunnen. Daar hecht ik als ondernemer heel veel waarde aan.’

Duurzaam en circulair zijn binnen onze onderneming
belangrijke thema’s’, vertelt Frank Griekspoor.
Bij het creëren van de verschillende kantoor- en vergaderruimtes is veel gebruikt gemaakt van geluiddempend glas in de wanden en deuren en door de
vele ramen is het binnen zeer licht en transparant.

MULTIFUNCTIONELE TOPSPORTER
De periode dat de succesvolle, multifunctionele topsporter in civiele techniek als huisaannemer van
gemeente Haarlemmermeer fungeerde, is inmiddels
al een tijd voorbij. ‘Je komt dit woord ook niet meer
tegen. Ons werkveld is veel breder geworden. We zijn
in vele andere omliggende gemeentes actief. Zo zijn
we thans bezig met een groot renovatieproject van
bruggen in de Ronde Venen en daarnaast doen we
ook steeds meer werkzaamheden in Den Helder. Eén
ding is zeker, wanneer je met Griekspoor in zee gaat,
weet je dat je een onderneming met een topsportmentaliteit inschakelt en dat geeft heel veel voordelen.

Frank Griekspoor

Tussen het vertrouwde pand en de nieuwbouw wordt
nog een serre, naar een ontwerp van ENZO architectuur & interieur uit Burgerveen, gerealiseerd. Deze komt
als verbindende doorgang tussen beide gebouwen en
gaan we nog dit jaar zelf realiseren. Hier komt ook de
nieuwe kantine in, de plek waar al ons personeel
elkaar kan ontmoeten.’ In totaal wordt de kantoorcapaciteit van Griekspoor ruim twee keer zo groot.
Dat lijkt op het eerste gezicht misschien veel voor een
onderneming waarvan veel bedrijfsactiviteiten in de
openbare ruimtes worden uitgevoerd. Frank: ’95 procent
van onze werkzaamheden doen we voor de overheid
en daarvoor gelden (strenge) aanbestedingsregels.
Alles moet op papier verantwoord kunnen worden.
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Venneperweg 905
2152 MD Nieuw-Vennep
Telefoon 0252 672614
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