
Technische jongeren van harte welkom bij GP Groot
Als je op bezoek gaat bij het kantoor van GP Groot en 
Sortiva, ga je eerst over een groot bedrijventerrein vol 
technische bedrijven. Wanneer je er de weg niet precies 
weet, rijd je langs een fl inke berg waar vroeger het afval 
werd gedeponeerd, maar waar nu afval en grondstoff en 
worden verzameld, gesorteerd, gescheiden en gerecycled. 
Op de zuidhelling staat een immense zonneweide met en-
kele grote windmolens. Aan de voet van de berg staat een 
hypermodern tankstation voor vrachtwagens die op alterna-
tieve brandstoff en rijden.

Van afval naar grondstoff en en energie
Danny Lamme (manager sortering bij Sortiva) vertelt dat 
GP Groot en Sortiva op deze locatie afvalstoff en sorteren, 
verwerken en tot nieuwe grondstoff en opwerken voor nieu-
we producten. Afvalstoff en die (nog) niet kunnen worden 
hergebruikt worden gebruikt en ingezet voor schone ener-
gie. En met hun eigen zonneweide en windturbines wekken 
zij hun eigen emissieloze energie op waardoor zij groten-
deels zelfvoorzienend zijn. 

Techniekleerlingen
Niels Veldhuizen (hoofd technische installatie en onderhoud 

bij Sortiva) laat weten dat heel veel 
werk wordt verricht met automatische 

installaties, transportbanden, sor-
teerbanden, zeef- en schudgoten 

etc. Er werken veel technische 
jongens en meiden. Met een 

technische richting van het 
vmbo en mbo niveau 2, 3 
of 4 kun je bij GP Groot en 

Sortiva aan de gang. 

Werkgelegenheid en carrièrekansen
Als een van de grotere werkgevers in de regio Alkmaar 
bevestigen Danny en Niels dat goed technisch onderwijs in 
en rond Alkmaar ook van belang is voor de toekomst van 
hun bedrijf. Net als de andere grote technische bedrijven 
in de regio Alkmaar zorgt het bedrijf voor carrièrekansen 
voor technische jongeren. Door te kiezen voor het Vak-
college Techniek van PCC Oosterhout werken zij aan hun 
toekomst in de techniek. GP Groot en Sortiva hebben mavo- 
en mbo-leerlingen nodig, daar waar handen en hersens het 
werk moeten verrichten. 

Duurzaamheid
GP Groot is een bedrijf om van onder de indruk te raken. 
De jonge generatie leerlingen van Vakcollege Techniek gaan
allemaal echt meemaken en ervaren hoe techniek bijdraagt 
aan een duurzame wereld! 

Bedrijf in het kort

GP Groot inzameling en recycling zamelt afval in van particulie-
ren, bedrijven en gemeenten en verwerken het voor hergebruik. 
Door dat op een milieubewuste manier te doen, draagt GP Groot 
bij aan een duurzame samenleving. Afvalstoff en zoals bij de circu-
laire sloop verkregen hout, asfalt, betonpuin, kunststof en papier 

krijgen via recycling een nieuwe bestemming 
als grond- of bouwstof. 
GP Groot inzameling en recycling zijn naast 
GP Groot brandstoff en en oliehandel en GP Groot 
infra en engineering bedrijfsonderdelen van 
GP Groot groep. Sinds 1917 groeide het familiebedrijf 
uit tot een onderneming met meer dan 950 medewer-
kers. De activiteiten binnen de GP Groot groep lijken heel divers, 
maar hebben één streven gemeen: samen werken aan een circulai-
re, energieneutrale en klimaatbestendige toekomst. Sortiva is een 
samenwerking tussen GP Groot en HVC.
Het bedrijf heeft vestigingen in Alkmaar, Haarlem, Wognum, 
De Lier, Middenmeer, Harlingen, Drachten en Groningen.

www.gpgroot.nl     www.sortiva.nl

PCC Oosterhout onderhoudt nauwe 
contacten met regionale techniek-

bedrijven. Op die manier zorgt de school 
ervoor dat de inhoud van het onderwijs 
zo goed mogelijk aansluit op de praktijk. 
Daarnaast biedt de samenwerking de 
techniekleerlingen zicht op interessante 
stages of toekomstige banen. 
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