
…

1963 2001 2005 2010 2015 2020 ...

Start onderhoud 
bedrijfsterrein door Aralea

Aralea stelt als maatwerk-
bedrijf mensen met een afstand 

tot de arbeidsmakrt tewerk

Gravo bouwt zijn eerste 
BEN-woningen en start 
promotiecampagne 

Aankoop apparatuur
voor telefoon- en 
videoconferences

2-wekelijkse broodjeslunch 
wordt ingevoerd

#gavoorlokaal
#verhoogdeproductiviteit

#allecollegassamen

Delen van kennis
Eerste seminarie 
gegeven aan 
hogeschoolstudenten 
(KdG) over 
Kathodische 
Bescherming

Aankoop Filelinx
Business aplicatie platform
- Structuren van informatie
- Stroomlijnen van processen
- Digitalisering van documenten
- Papierloos kantoor

Organisatie van jaarlijkse 
studiedag binnen KB met 
eigen ontwikkeling, studie-
bureau's en onderaannemers

Overstap naar 
papier met 

ECO-label

Nieuwe bedrijfslocatie op CO2-neutraal 
bedrijvenpark "LT Coppens"
- Geothermische installatie
- Zonnepanelen (>25.000 KWH/maand)
- Waterrecuperatie voor san.gebruik

Ter beschikking stellen van 
units voorzien van 
Gravo's eigen
groene energie

Gratis ter beschikking 
stellen van oplaadpunt 
voor elektrische auto's 

van bedrijven uit de buurt

Verder scheiden van afval
Papier en karton krijgen

eigen sorteervak

Steun aan lokale initiatieven
- Sponsoring

- Jaarlijks ter beschikking stellen 
van ruimte voor lokale triatlon

- Uitlenen van oa signalisatie aan 
lokale jeugdverenigingen

Personeelsfeest op eigen 
locatie - BBQ -

Aankoop eerste 
grondzuigwagen

#gravenzonderschade

Overstap naar Olivinezand
voor het zandstralen van leidingen

#milieuvriendelijk
#nietvervuilend

Eerste project recuperatie 
bemalingswater

Bemalingswater op grote 
werven wordt opgevangen, 
gefilterd en ter beschikking 

gesteld aan de lokale bevolking 

Verlichting in 
alle gebouwen

vervangen door 
LED-verlichting

Eerste stagairs en 
jobstudenten worden 

aangenomen 

Hout krijgt een 
apart stortvak

Concierge komt boven 
Gravo wonen en zorgt

elke avond voor het 
doven van de verlichting 

en  het sluiten van 
deuren en poorten.  

Eerste stappen richting afval 
sorteren worden genomen
- Glas
- Steenpuin
- PMD
- Batterijen
- Overige

Personeelsfeest

Bedrijfskledij met logo 
wordt aangekocht.

#iedereengelijk
#samenhorigheidsgevoel  

Alle werknemers in het bezit 
van een Smartphone
- Snel accurate informatie ontvangen
- Foto's/docs  nemen/ontvangen
- (Positief) nieuws onmiddelijk laten

doorstromen (Whatsapp-groep)

Aankoop eerste 
100% elektrische wagen 

Vervanging van vaste 
computers door laptops


