
 

 

 

 

Actieve deelname initiatief: SAENZ  
Dit document beschrijft de actieve deelname van Germieco BV aan het initiatief SAENZ. Dit initiatief 

is opgezet door een groep ondernemers uit Zaanstad Noord, van de bedrijventerreinen Noorderveld en 

Molletjesveer. 

 

Achtergrond van het initiatief 

Doelstelling is om de lokale productie van duurzame energie te bevorderen en dit zoveel mogelijk 

lokaal te gebruiken. Saenz is een open en transparant samenwerkingsverband. Elke onderneming op 

Noorderveld en Molletjesveer is van harte welkom om deel te nemen. Op de website www.saenz.nu 

vindt u meer informatie over de projecten van Saenz.  

 

In het kader van dit initiatief worden diverse bijeenkomsten gehouden waar gebouwd wordt aan 

samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeente op het 

gebied van duurzaamheid. 

 

Participerende partijen 

 Aannemings- en Hoveniersbedrijf Germieco 

Gespecialiseerd in alles wat met grond-, weg- en waterbouw te maken heeft. Germieco is een 

unieke en complete combinatie dat een alles in één pakket levert. 

 Reklaspits 

Reklaspits is een full service organisatie die sinds 1976 toonaangevend is op het gebied van 

visuele communicatie. Naast het ontwikkelen van concepten voor formulestyling, 

bewegwijzering, wayfinding en lichtreclame, kunnen wij alle dragers van de communicatie 

zelf voor u realiseren. 

 Promobility 

ProMobility is een merkonafhankelijke autoleasemaatschappij die mobiliteit goed voor 

elkaar aanpakt. 

 Floris 

Een partner in de bouw voor bouwbedrijven, overheid, industrie en consumenten. 

 Collect Services 

Collect Services heeft vele jaren ervaring met energie besparen. 

 Gemeente Zaanstad 

Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt voor de Gemeente Zaanstad en heeft 

ambitieuze doelstellingen. Eén van deze doelstellingen is dat de Gemeente Zaanstad in 2020 

klimaatneutraal wil zijn. 

 

Doel van het initiatief 

Het doel van dit initiatief is om de komende jaren de duurzaamheid van het complete bedrijventerrein 

te verbeteren. 

 

Rol van Germieco 

Germieco is één van de oprichters van dit initiatief en doet actief mee aan het reduceren van haar CO2 

uitstoot.  

 

  

http://www.saenz.nu/


Activiteiten die bij deze rol horen 

Germieco neemt actief deel aan dit initiatief door het organiseren en bijwonen van bijeenkomsten. In 

samenwerking met de Commissie Samen Duurzaam van het bedrijventerrein Noorderveld – 

Molletjesveer, waar Germieco BV is gevestigd, worden de bijeenkomsten en workshops georganiseerd. 

De KAM-Coördinator van Germieco BV is bovendien werkgroeplid van eerdergenoemde commissie. 

 

Reden / aanleiding van actieve deelname 

Voor de bedrijven is Maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijk onderdeel van de 

bedrijfsvoering. Door dit initiatief zullen we bijdrage aan CO2 reductie en onze dienstverlening 

verbeteren. 

 

Wat heeft Germieco BV aan deelname? 

Door deelname aan dit initiatief geeft Germieco BV een juiste invulling aan haar MVO ambities en CO2 

reductie doelstellingen. 

 

Wat heeft het initiatief aan deelname van Germieco BV? 

De CO2 reductie van Germieco helpt bij het bereiken van de doelstellingen van Gemeente Zaanstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door het ondertekenen van deze pagina gaat de directie akkoord met hetgeen dat vermeld is in dit 

document. 

 

 

 

 

B. van der Made 

Office Manager & KAM Coördinator  

Aannemings- en Hoveniersbedrijf Germieco BV 
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