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1. Inleiding en beschrijving organisatie 
SIGHT Landscaping b.v. (hierna te noemen SIGHT) is een landelijke 
groenvoorziener gespecialiseerd in advies, ontwerp, aanleg, onderhoud en beheer 
van buitenruimtes. 
Wij verzorgen de buitenruimtes voor: 

 Overheid 

 Zorg 

 Hotels en recreatie 

 Bedrijven en instellingen: 
 
Opdrachten ontstaan uit inschrijvingen middels openbare aanbesteding of 
onderhandse gunning. Door het behalen van de CO2 prestatieladder niveau 3 kan 
een gunningsvoordeel verkregen worden. Tot op heden is dit nog niet aan de orde 
geweest waardoor er geen projecten gescoord zijn waarbij een CO2 
gunningsvoordeel is verkregen. 
 
Duurzaam ondernemen is een vast onderdeel van onze bedrijfscultuur. SIGHT vindt 
het dan ook van belang om dit middels certificering, ISO 14001 en CO2 
prestatieladder niveau 3, tot uiting te laten komen. Van al onze medewerkers (213 
medewerkers uitvoering, 34 ondersteunend) wordt dan ook verwacht dat zij positief 
bijdragen aan aspecten die duurzaamheid en reductie van CO2 uitstoot, ten goede 
komen. SIGHT zal hen, middels toolboxen en/of nieuwsbrieven, infomeren over 
vorderingen en stand met betrekking tot vastgestelde doelstellingen.  
 
SIGHT Landscaping is onderdeel van een fiscale eenheid, waarbij het moederbedrijf 
Elkarij BV diverse dochterondernemingen bestuurd. Dit concern wordt niet binnen 
toepassingsgebied betrokken omdat de activiteiten van het concernbedrijf te ver af 
staan van de activiteiten van SIGHT Landscaping. Daarnaast staat iedere 
dochteronderneming op zich waardoor er geen sprake is van operationele, financiële 
en juridische controle tussen de verschillende dochterondernemingen. 
Organisatorische grens is bepaald volgens de laterale methode. Op basis van 
inkoopomzet blijkt het aandeel omzet door dochterondernemingen minder dan 3%. 
Gezien de geringe omvang van deze C-bedrijven, die overigens ook geen invloed uit 
kunnen oefenen op de reductiedoelstellingen maken zij geen onderdeel uit van het te 
certificeren bedrijf (SIGHT Landscaping b.v.). 
 
Voor 1 project is een zogenoemde combinatie met een andere partij aangegaan. 
Binnen het contract is vastgelegd welke werkzaamheden voor welke partij zijn. Dit is 
inclusief CO2 belasting. Binnen de footprint van SIGHT zijn alleen die gegevens 
meegenomen die contractueel aan SIGHT toebehoren 
 
SIGHT Landscaping heeft naast de hoofdvestiging in Harderwijk, 6 nevenvestigingen 
en een aantal opstappunten. Zowel de hoofdvestiging als nevenvestigingen bestaan 
uit een kantoorruimte, onderhoudsruimte/werkplaats en loods voor opslag materieel. 
Opstappunten zijn meer verzamelpunten van waaruit ploegen vertrekken. Het betreft 
dan een inpandige ruimte of directie unit die voor bepaalde periode, gekoppeld aan 
duur van een opdracht c.q. projectlocatie, gehuurd wordt. Huur in deze is inclusief 
gas, water en licht. Voor deze locaties is geen uitsplitsing in huur/energie te maken.  
 



 

 

Om werkzaamheden uit te kunnen voeren beschikt SIGHT over een eigen 
wagenpark en divers materieel. Groter of niet standaard in te zetten materieel wordt 
bij derden ingehuurd. Deze beschikken over een eigen CO2 prestatieniveau 
waardoor verbruik niet binnen de registratie van SIGHT is meegenomen. 

  



 

 

2. Beleidsverklaring MVO 

2.1 Beleidsverklaring 

Het Management van SIGHT Landscaping b.v. onderschrijft het belang van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij zet zich in om de belangen van haar 
klanten, medewerkers, aandeelhouders en de gemeenschap, zo goed mogelijk te 
behartigen. Dit door heldere doelen (SMART) te stellen en een integraal 
managementsysteem (IMS) op het gebied van kwaliteit (ISO 9001; Groenkeur 
richtlijnen), veiligheid (VCA**; BTR 2004) en milieu (ISO 14001; CO2 prestatieladder 
niveau 3) in stand te houden.  
 
De directie stelt zich zowel verantwoordelijk voor het beleid, als het in standhouden 
van het IMS door voldoende mensen en (financiële) middelen beschikbaar te stellen. 

2.2 Waarde voor klanten 

Klanten van SIGHT Landscaping b.v. doen zaken met een branchebepalend bedrijf 
voor het ontwerp, de inrichting en het integrale beheer van de buitenruimte. Wij 
verlenen diensten van een goede kwaliteit tegen een transparante, marktconforme 
prijs. Wij kunnen de complete zorg over groenprojecten uit handen nemen, zodat 
men verzekerd is van een professionele en duurzame aanpak. 
Deze waarde voor onze klanten bereiken wij door: 

 Onze medewerkers te voorzien van een veilige en gezonde werkplek; 

 Het aantrekken van gekwalificeerd personeel, door de “Beste Werkgever” te 
worden; 

 Borgen van de vakbekwaamheid van medewerkers en kwaliteit van het te 
leveren materialen 

 Uniforme werkmethodes, door verregaande implementatie van proces- en 
werkmethode verbetering (LSE); 

 Verbeterde IT en constante monitoring; 

 Maatschappelijk, verantwoorde bedrijfsvoering, door vooruit te lopen op  wet- 
en regelgeving en het initiëren van projecten met een sociaal karakter; 

 Waar mogelijk inzet van materieel op accu voeding 

 Projecten te evalueren en het doorvoeren van verbeterpunten 

 Externe monitoring en certificering (KIWA). 

2.3 Waarde voor medewerker: 

SIGHT Landscaping b.v. wil behoren tot de top van de groenbedrijven in Nederland 
qua toonaangevendheid, regionale spreiding, diversiteit en continuïteit. Om dit te 
verwezenlijken vormen de individuele medewerkers van SIGHT Landscaping b.v. de 
spil van onze activiteiten. De kwaliteit, professionaliteit en medewerkerstevredenheid 
zijn uiteindelijk bepalend. 
Deze waarde voor onze medewerkers bereiken we door: 

 Onze medewerkers te voorzien van een veilige en gezonde werkplek, 
middels duidelijke werkinstructies (instructiemap) en protocol ongewenst 
gedrag (seksuele intimidatie, agressie en geweld). 

 Vaststellen van duidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
(functieprofielen) 

 Middelen en werkinstructies zijn er op gericht ongevallen te voorkomen  



 

 

 Maandelijkse (veiligheids-)bijeenkomst op de vestiging (toolbox) voor alle 
medewerkers 

 Medewerkers in alle lagen van het bedrijf te trainen en op te leiden en hen 
zo een kans te geven te excelleren in hun werk en te borgen dat mensen 
klaar zijn voor een volgende stap, wanneer deze kans zich voordoet. 

 “Training on the job” en kennisdelingsbijeenkomsten organiseren om reeds 
opgedane kennis op peil te houden. 

2.4 Waarde voor aandeelhouder 

Het beleid van SIGHT Landscaping b.v. is erop gericht oneerlijke concurrentie, 
fiscale en sociale fraude en ander bedrog te voorkomen. 
Deze waarde bereiken we door: 

 procedures en werkzaamheden conform geldende wet en regelgeving uit 
te voeren/geldende wet- en regelgeving respecteren. 

 Internationale gedragsnormen te respecteren 

 Te allen tijde ethisch gedrag te vertonen. 

 Onze belanghebbenden te respecteren, in acht te nemen en te reageren 
op hun belangen. 

2.5 Waarde voor gemeenschap 

SIGHT Landscaping b.v. onderschrijft het belang van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Door praktische toepassingen levert zij een positieve bijdrage aan onze 
leefomgeving en de (plaatselijke) gemeenschap.  
Deze waarden bereiken we door: 

 Aansprakelijk te zijn voor de impact van onze activiteiten op de 
gemeenschap, de economie en de (leef)omgeving. 

 Open zijn over onze besluiten en activiteiten die een impact kunnen 
hebben op de gemeenschap en/of (leef)omgeving 

 Respecteren van de rechten van de mens en het erkennen van zowel de 
belangrijkheid als de alomvattendheid daarvan. 

 Het in kaart brengen van MVO-/milieuaspecten en hier een helder beleid 
op voeren en bijbehorende doelen vast te stellen 

 CO2 uitstoot te reduceren en zo een beter milieu en leefomgeving te 
creëren. 

  
Daar duurzaam ondernemen een vast onderdeel van onze bedrijfscultuur is, wordt 
van al onze medewerkers verwacht dat zij positief bijdragen aan aspecten die 
duurzaamheid ten goede komen. 
 
 
 
 
 
G.H. Schuurman 
Algemeen directeur 

 



 

 

 

3. Verantwoordelijke personen: 

 
De directie is verantwoordelijk voor het te voeren beleid, het vaststellen van 
kwalitatieve en kwantitatieve reductiedoelstellingen en het beschikbaar stellen van 
voldoende budget en middelen om beleid uit te kunnen voeren. Zij wordt in deze 
ondersteund door Manager Huisvesting & Materieel en KAM-coördinator.  
 
Het is aan manager Huisvesting & Materieel om per kwartaal benodigde 
sturingsinformatie op te vragen bij leveranciers en deze te verwerken binnen de 
registratie. Het is aan KAM-coördinator om actieplan te evalueren en geregistreerde 
gegevens te analyseren waarna geheel na goedkeuring van het MT kan worden 
gepubliceerd c.q. gecommuniceerd. Evaluaties en analyses worden jaarlijks binnen 
de Management Review besproken. Indien gewenst worden doelstellingen, en 
daarbij te nemen maatregelen, aangepast. 
 
 

  



 

 

4. Energie Management Actieplan (norm 3.B.2): 

4.1 Energie Management Actieplan 2012/2013 inclusief evaluatie; 

Het energie management actieplan is onderdeel van initiatieven die intern worden 
genomen om een CO2 reductie te bewerkstelligen zijn onder andere: 

 
Actie Evaluatie. 
Alle medewerkers instrueren m.b.t. “Het nieuwe rijden” Tijdens de Toolbox in december 2013 is een instructie 

van het nieuwe rijden gegeven. 

Verouderd en vervuilend materieel vervangen door vernieuwd en 
minder vervuilend materieel met waar mogelijk materieel op 
accuvoeding. E.e.a. conform investeringsplan 

In 2013 zijn pilots gedraaid met divers accu aangedreven 
materieel. Na selectie is een keus gemaakt en divers 
materieel op accuvoeding aangeschaft. Op basis van 
bevindingen uit praktijk zal hier in 2014 een vervolg aan 
gegeven worden. 

Beperken van (groen) afval Blijkt een te simpel gestelde actie. Hoeveelheid 
groenafval afhankelijk van te scoren projecten en 
weeromstandigheden, al dan niet groeizaam. In 2014 
nader onderzoeken wat afvalverwerker met aangeleverd 
afval doet. Kortom, hoe wordt dit verder verwerkt. Op 
basis van deze gegevens bepalen waar afval 
verantwoord ingeleverd kan en mag worden.  

Begrenzen van auto’s en waar mogelijk zelfrijdend materieel Werkbussen zijn begrensd op maximaal 130 km/uur 

Het binnen planning voorkomen van onnodige kilometers door: 
- Zoveel mogelijk vanuit mobiele/flexibele verzamel-/ 

opstappunten vertrekken waardoor medewerkers zoveel 
mogelijk met elkaar mee kunnen rijden 

- Beschikbaar stellen van routeplanners 

Planning wordt meer door projectleiders onderling 
geregeld waarbij meerijden een belangrijk aandachtspunt 
is. Plaatsen/huren van diverse mobiele opstappunten is 
afhankelijk van te scoren opdrachten. Per gescoord 
project wordt mogelijkheid bekeken.  

  

 
 

4.2 Energie Management Actieplan 2014; 
 
Acties vanuit het actieplan 2012/2013 zijn van doorlopende aard, in 2014 zal hier op 
doorgegaan worden. Streven is om bij de heraudit in 2014 op te gaan voor niveau 5. 
Hiervoor benodigde acties zijn opgenomen in het actieplan  
 
Actie Verantwoordelijk Betrokken 

binnen 
organisatie 

Gereed/ 
verificatie 

Alle medewerkers instrueren m.b.t. “Het nieuwe rijden” Directie/ KAM 
coördinator 

Projectleiders; 
Uitvoerders 

Q2 2015 

Verouderd en vervuilend materieel vervangen door vernieuwd en 
minder vervuilend materieel met waar mogelijk materieel op 
accuvoeding. E.e.a. conform investeringsplan 

(Regio) Directie Manager 
Materieel en 
Huisvesting 

Doorlopende 
aandacht 

Plaatsen “laadpaal” zodat elektrische-/hybride auto’s opgeladen 
kunnen worden. 

Directie/ Manager 
Huisvesting en 
Materieel 

Manager 
Huisvesting en 
Materieel 

Q3 2014 

Inventariseren hoe afvalverwerker aangeleverd afval verwerkt KAM coördinator/ 
Manager 
Huisvesting en 
materieel 

 Q1 2015, 
vervolg 
doorlopende 
aandacht 

Begrenzen van auto’s en waar mogelijk zelfrijdend materieel Directie Manager 
Materieel en 
Huisvesting 

Doorlopend 

Het binnen planning voorkomen van onnodige kilometers door: 
- Zoveel mogelijk vanuit mobiele/flexibele verzamel-/ 

opstappunten vertrekken waardoor medewerkers zoveel 
mogelijk met elkaar mee kunnen rijden 

- Beschikbaar stellen van routeplanners 

Regio directie 
Manager Materieel 
en Huisvesting 

Planner; 
Projectleider; 
Uitvoerders 

Doorlopend, 
e.e.a. 
afhankelijk van 
te scoren 
projecten/ 
opdrachten 

Verbruik propaangas in beeld brengen. Op basis van hoeveelheid 
bepalen of dit binnen registratie meegenomen dient te worden of 
dat dit wegens geringe omvang als onzekerheid blijft bestaan 

Directie Manager 
Materieel en 
Huisvesting 

Q1 2015 

Binnen de sector actief betrokken raken bij een keteninitiatief. (Regio) Directie Commercieel 
Manager 

 

  



 

 

 

5. Energiestromen 
 
Binnen SIGHT spelen de volgende energiestromen een rol: 
 

Scope 1 Brandstof zakelijk verkeer  
  Brandstof woon/werkverkeer 
  Brandstof materieel 
  Smeermiddelen 

Verbruik aardgas/stadswarmte t.b.v. verwarming gebouwen. 
   
Scope 2 Elektriciteitsverbruik (“grijze stroom”) 
  Zakelijke kilometers privéauto’s 
 
Scope 3 Afval => Afgewerkte olie 

“Groen” afval 
    Grond 
    “Grijs” afval 

KCA (klein chemisch) 
Oliehoudend afval 

    Papier 
    Puin 
    Snippers 
    IJzer 
  Kilometers woon-/werkverkeer 

 

  



 

 

 

6. Rapportage (3.C.1): 
 
Binnen de CO2 prestatieladder niveau 3 zijn alleen scope 1 en 2 van belang. Omdat 
binnen onze branche (groen) afval een behoorlijke omvang kan nemen, is scope 3 
binnen de interne registraties meegenomen en is ook hier de reductiedoelstelling van 
2% aan verbonden.  
 
SIGHT heeft zich tot kwalitatief doel gesteld, de CO2 uitstoot per gewerkt uur met 2% 
te verminderen. Doordat uitstoot van diverse bepalende factoren afhankelijk is, heeft 
SIGHT ervoor gekozen om uitstoot af te zetten tegen gewerkte uren. Dit omdat 
gewerkte uren min of meer evenredig oploopt/afneemt met een bepalende factor als 
bijvoorbeeld omzet. Ook dit blijft echter een indicatie omdat het al dan niet inzetten 
van (meer) materieel wel van invloed is op de CO2 uitstoot, terwijl het aantal manuren 
en omzet gelijk blijft.  
 
Om inzicht in het huidige verbruik en daarmee uitstoot per gewerkt uur te verkrijgen, 
is op www.duurzameleverancier.nl een account aangemaakt. Binnen dit account is 
de uitstoot per scope inzichtelijk en kunnen gerichte maatregelen en/of acties worden 
uitgezet. Overzicht CO2 uitstoot. 
 
Gegevens uit 2012 zijn onvoldoende compleet gebleken. Oorzaak ligt in het splitsen 
van bedrijven en het overgaan van administratie. Per oktober 2012 is de 
administratie van ISS overgegaan naar SIGHT en binnen een ander pakket 
ondergebracht. Ondanks genomen maatregelen is in plaats van een reductie een 
toename aan CO2 uitstoot zichtbaar. Om een zuiverder beeld te verkrijgen is het 
referentiejaar aangepast op 2013. 
 
Voor 2013 was het van belang om registratie op basis van exacte gegevens in te 
richten om zo een beter inzicht in verbruik per scope, per bedrijfslocatie te verkrijgen.   
 
Reductiedoelstelling voor 2014 blijft ongewijzigd, het met 2% verminderen van 
uitstoot voor zowel scope 1, 2 als scope 3.  
 
Verder valt uit registratie op dat de post afval van locaties met een depot, erg groot 
is. M.b.t. 2013 zal gekeken moeten worden in hoeverre dit afval van SIGHT betreft of 
restafval binnen een project. Deze gegevens worden ook binnen de registratie van 
de opdrachtgever meegenomen en dienen niet binnen de registratie van SIGHT 
Landscaping meegenomen te worden.  
 
Er valt op projectniveau nog geen onderscheidt te  
maken in CO2 uitstoot door SIGHT en onderaannemers. Bij die projecten waarbij een 
onderaannemer een aanzienlijk deel van een opdracht uitvoert, zal een verzoek tot 
het aanleveren van verbruik gegevens en/of CO2  uitstoot  worden ingediend.  
Bij selecteren van onderaannemers en/of in te huren materieel, worden vooraf 
afspraken met betrekking tot verbruik en uitstoot CO2 gemaakt 
 
Er zijn geen gegunde projecten op basis van CO2 reductie. 

http://www.duurzameleverancier.nl/


 

 

 

7. Onzekerheden 
 
a) Medewerkers met een lease auto (niet zijnde werkbus) mogen privé 12.000 km 
per jaar rijden. De ene bestuurder zal aan maximum van 12.000 km komen, een 
ander niet. Als bedrijf gaan we uit van de vertrouwelijk aangeleverde 
kilometerstanden,. Genoemde kilometers zijn/worden van het totaal verbruik 
afgetrokken en staan daarmee niet geregistreerd op de site van “duurzame 
leverancier”. 
 
b) Zoals bij punt 3 aangegeven is er geen overzicht van verbruik op steunpunten. 
Deze steunpunten hebben geen eigen energiemeters en huur is inclusief. 
 
c) Propaangas is niet meegenomen binnen registratie. Dit wordt specifiek gebruikt 
voor het branden van onkruiden. Gezien de geringe omvang van op dit vlak uit te 
voeren werkzaamheden, is uitstoot binnen geheel als nihil te beschouwen. Door het 
(verplicht) veranderen van werkmethode kan geheel voor 2014 anders uit gaan 
pakken en zal bekeken worden hoe propaangas mee te nemen binnen registratie. 
 
d) Op vestigingen met een werkplaats is een lasapparaat aanwezig. Binnen de 
werkplaats is het lassen van materieel ook incidenteel en daarmee de CO2 uitstoot te 
verwaarlozen. Ook nu (nog) niet binnen registratie opgenomen. 
 
e) Voor een aantal werkzaamheden wordt materieel extern ingehuurd. Dit gebeurt bij 
voorkeur bij bedrijven die een eigen “footprint” invullen en bijhouden. Verbruik van 
ingehuurd materieel op SIGHT projecten is dan ook (nog) niet binnen “footprint” 
opgenomen. 
  



 

 

 
 

 

9. Communicatie intern/extern (3.C.2) 
 
1) Communicatie intern: 
De directie van SIGHT zal minimaal 2x per jaar de doelstellingen, te nemen 
maatregelen, realisatie doelstellingen/genomen maatregelen en het effect dat dit 
alles op de landelijke uitstoot van CO2 heeft gehad, communiceren aan de 
medewerkers. Dit kan zij doen tijdens een toolbox of in de nieuwsbrief die aan iedere 
medewerker wordt verstuurd. Medewerkers kunnen tijdens deze toolbox en 
doorlopend, middels het meldingsformulier, een individuele bijdrage leveren en 
hiervoor een verbetervoorstel indienen.   
 
2) Communicatie extern: 
De directie van SIGHT stelt zich terughoudend op met betrekking tot het algemeen 
extern publiceren van gegevens en initiatieven. De website zal zo worden ingericht 
dat publicatie van o.a. de beleidsverklaring en andere, door directie aan te wijzen 
documenten, kan worden gerealiseerd. Daarnaast zal 2x per jaar de CO2 footprint 
(rekenmodel “Duurzame leverancier”)  met daarbij een evaluatie/analyse van 
maatregelen en de daarbij horende parameters opgesteld en gepubliceerd worden.  
 
Keteninitiatieven worden intern opgepakt en uitgewerkt. Het is aan de directie om te 
bepalen wanneer gegevens extern gecommuniceerd/gepubliceerd worden. 
Communicatie vanuit SIGHT richt zich met name op reeds bestaande en eventuele 
toekomstige opdrachtgevers.  
  



 

 

10. CO2 Footprint SIGHT Landscaping b.v. (3.C.1): 
 

Overzicht ton CO2 per jaar 
 

 2012 2013     

Scope  2310,69 
 

    

Scope 1 
 

2036     

Scope 2  99     

Totaal ton CO2 2310,69 2135     

Gewerkte uren 691.646 544.864     

Totaal kg CO2  per 
gewerkt uur 3,34 3,92 

    

 
 


