
   

  

 

 

BIJZONDERE PROJECTEN 

 

 



 

 

"Gratis bouwgrond" zorgt voor de realisatie van een speelplein  

De grondprijzen in Nederland zijn vrij fors en vaak ontstaat er op reeds ingerichte locaties 

problemen qua ruimte. Uitbreidingsmogelijkheden of schaalvergroting is daarom niet altijd 

mogelijk omdat de ruimte dit niet toelaat. De meeste gebouwen in Nederland hebben echter 

één grote ruimte die onbenut blijft. 

Met de juiste aanpak en inrichting kan een dak een verlengstuk vormen van de huidige 

inrichting. Ook  een van onze opdrachtgever heeft deze kans optimaal benut... 
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In een paar weken een nieuw schoolterrein 

Tijdens de schoolvakantie heeft het terrein van een hogeschool in Brabant een complete 

metamorfose gekregen. Om tot het 

definitieve resultaat te komen zijn er een aantal fases in zeer korte tijd doorlopen waarbij we 

onze slogan “buitengewoon veelzijdig” weer kracht bij konden zetten... 

  

 

 

BEDRIJFSONTWIKKELINGEN 

 

 

 

Een bijdrage aan de reductie van CO2-uitstoot 

Voortdurend zijn we bezig om onze kennis en expertise te 

ontwikkelen om onze opdrachtgevers zo volledig mogelijk te 

ontzorgen. We streven daarbij naar duurzaamheid voor onze 

leefomgeving en de wereld van morgen. Het terugdringen van 

CO2-emissie is hierbij van groot belang voor de beheersing van 

klimaatveranderingen, de zorg voor een leefbare omgeving en 

de zorg voor het milieu. 
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De T&G Groep heeft een eigen ambitieus energie- en 

milieubeleid waarmee wij bijdragen aan de reductie van haar 

CO2-uitstoot. Een van onze ambitie is het behalen het CO2-

bewust certificaat in 2016 conform de CO2-

prestatieladder  (trede 3). Lees nu verder hoe we deze willen 

gaan behalen en wat de tussentijdse resultaten zijn... 

 

 

 

 

T&G Groep duurzaam richting de 

toekomst 

De T&G Groep bereidt haar wagenpark uit met 

5 nieuwe bussen/bakwagens met een Euro-6 

motoren. Deze motoren reduceren de uitstoot 

van roetdeeltjes en stikstofoxiden...  
 

 

 

 

 

Duurzaam onkruid bestrijden  

Vanaf eind 2015 is het verplicht om niet-

chemische onkruidbestrijdingsmiddelen te 

gebruiken. De T&G Groep maakt daarom 

gebruik van duurzame en milieuvriendelijke 

oplossingen. Een voorbeeld hiervan is het 

branden van onkruid… 
 

 

 

KENNISDELING & BLOG 

 

 

Sociaal Ondernemen met Collectief040 en Springplank040  
De overheid vraagt veel van een ondernemer op het gebied van Sociaal Ondernemen. 

Gustaaf werkt hard om zich te conformeren aan de hoogste PSO normering en zet zich graag 

in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Thijs Eradus van Springplank040 en 
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Collectief040 vertelt over sociaal ondernemen en hoe hij dit onder andere samen met 

Gustaaf aanpakt… 

 

 

 

HET VERHAAL VAN... 
 

 

 

 

ILSE 
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Functie 

Mijn naam is Ilse en ik ben binnen de T&G Groep verantwoordelijk voor de 

marketing en communicatie, zowel intern als extern. Ik houd me met erg veel 

verschillende aspecten binnen deze tak bezig; het schrijven van nieuwsitems, het 

bijhouden en up-to-date houden van de website, social media, de huisstijl én 

bijvoorbeeld het maken van deze nieuwsbrief. 

  

Achtergrond 

Ik heb Commerciële Economie Leisure Management gestudeerd aan de Fontys in 

Eindhoven. Hier heb ik mijn kennis op het gebied van marketing en sales 

opgedaan en is mijn voorkeur voor marketing ontstaan. Ik vind het namelijk leuk 

om creatief bezig te kunnen zijn. Na mijn studie heb ik administratief werk gedaan 

en als marketing en sales support medewerker gewerkt. Hier, bij de T&G Groep, 

heb ik nu een leuke functie echt in mijn vakgebied gevonden. 

  

Waarom T&G? 

Ik heb voor de T&G Groep gekozen omdat het bedrijf continue bezig is zichzelf te 

ontwikkelen en op de kaart te zetten. Op het gebied van marketing en 

communicatie kan de T&G Groep zich blijven ontwikkelen. Met de nieuwe huisstijl 

en o.a. website wordt een nieuwe weg in geslagen waar ik graag mijn steentje aan 

bij draag.  

  

De leukste functie 

Het leukste aan het werk vind ik de afwisseling. De ene moment zit ik in de auto 

op weg naar een interview en het ander moment zit ik op één van onze 

vestigingen waar ik nieuwsitems schrijf of Social Media berichten plaats. 

Daarnaast heb ik veel vrijheid en zelfstandigheid in deze functie waardoor ik zelf 

mijn dagen in kan delen.  

 

Neem contact op met de T&G Groep  
 

http://teng-groep.us13.list-manage2.com/track/click?u=b5355150c5650a137cd408c59&id=1d80bf85ba&e=723272926a
http://teng-groep.us13.list-manage.com/track/click?u=b5355150c5650a137cd408c59&id=7e359e5c53&e=723272926a


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Copyright © 2016 - T&G Groep, All rights reserved. 

 

Wilt u uw instellingen wijzigen? 

U kunt uw voorkeuren wijzigen of uitschrijven 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://teng-groep.us13.list-manage.com/profile?u=b5355150c5650a137cd408c59&id=c1ba5d7f48&e=723272926a
http://teng-groep.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=b5355150c5650a137cd408c59&id=c1ba5d7f48&e=723272926a&c=56927e0f40
http://teng-groep.us13.list-manage.com/track/click?u=b5355150c5650a137cd408c59&id=c00ab2c732&e=723272926a
http://teng-groep.us13.list-manage2.com/track/click?u=b5355150c5650a137cd408c59&id=e220bb71ad&e=723272926a
www.teng-groep.nl
http://teng-groep.us13.list-manage.com/track/click?u=b5355150c5650a137cd408c59&id=170023600e&e=723272926a

