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Henk en Diny Vos

“Hierbij bedanken mijn man 
en ik u voor de grandioze 
snelle aanleg van de invaliden-
parkeerplaats voor onze 
woning. Klasse, nogmaals 
bedankt, vriendelijke groet 
Henk en Diny Vos.”

De van Voorthuijsenschool

“Wij zijn als school blij 
verrast door de bijzondere 
inspanning en bijdrage van 
Spaarnelanden aan ons 
project Haarlem Schoon. 
Wij hebben veel materiaal 
mogen ontvangen, zij stel-
den ons in de gelegenheid 
een bezoek te brengen aan 
de milieustraat en om een 
vuilniswagen van dichtbij 
te bekijken. Bedankt!”

Hans van der Meer 

“Hierbij wil ik graag een 
compliment geven aan uw 
medewerker die de bladeren 
achter het hekje bij de 
voordeur heeft verwijderd. 
Misschien een kleine moeite, 
maar toch een groot gebaar 
en een compliment waard.” 

E.M. Heeremans

“COMPLIMENTEN!! Veegwagen 
53 kwam snel na een belletje 
(melding) over bladruimen. Wij 
waren blad aan het ruimen en 
jullie fijne medewerkers kwa-
men met blazer en veegwagen 
om ons te helpen! BEDANKT!!” 

“Afgelopen week kregen we 
een telefoontje binnen van 
een meneer die erg hard was 
gevallen, struikelend over 
een hekje. Meneer gaf aan 
dat hij werd geholpen door 
een collega van ons die erg 
bezorgd en behulpzaam was 
en vroeg of hij meneer kon 
helpen met zijn EHBO-kit. 
Meneer was zelf erg ge-
schrokken en vertrok daar-
door snel. Achteraf wilde hij 
onze collega toch graag be-
danken en belde er speciaal 
voor op. Dat bleek Kees Guijt 
te zijn. Zelf vond hij het niet 
meer dan vanzelfsprekend. 
Meneer heeft Kees persoon-
lijk opgebeld om hem te 
bedanken en wij vinden dit 
ook een dikke pluim waard!” 

Mevrouw Junge

“Bedankt voor het opruimen 
van alle bladeren. De afge-
lopen twee jaar hadden we 
tot in het voorjaar last van 
verstopte putten en bergen 
bladeren. Het ziet er nu spik 
en span uit en daar ben ik 
heel erg blij mee.” 

Petra Aarse

“Ik belde deze ochtend om 08:00 uur, en om 
08:45 stonden jullie al in de straat. Meteen werd 
er actie ondernomen...en na veel spitten door 
de troep door jullie medewerker werd de porte-
monnee gevonden. Tjonge dat scheelt mij heel 
wat rompslomp. Wat een goede service zeg! 
Fijne feestdagen.” 

Koos koedijk

“Hartelijk dank voor de 
snelle ingreep, voor wat be-
treft een hinderlijke blauwe 
vuilniszak in een boom, hier 
aan de gracht, die u vrijwel 
meteen verwijderde, na mijn 
telefonisch onderhoud 
met u hierover. Fijn dat uw 
service altijd zo snel is.”

MJ Jansen

“Complimenten voor jullie inzet. Door jullie hulp hebben wij toch 
een kerstboom op het Theemsplein kunnen zetten. Dit lukte in 
eerste instantie niet doordat wij geen stroom konden krijgen. 
Maar met jullie hulp is dit nu wel gelukt! Bedankt!” 
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Onze samenleving 
vraagt om ambitie
Als 100% dochter van de gemeente Haarlem borgt 
Spaarnelanden de leefbaarheid in de openbare ruimte. 
Met ingang van 2015 doen we dat via zogeheten 
domeindienstverleningsovereenkomsten (DDO’s), 
die we met onze opdrachtgever de gemeente Haarlem 
afsloten. Vernieuwend hieraan is dat er geen eisen 
meer worden gesteld aan de manier waarop wij onze 
kerntaken uitvoeren, maar aan het eindresultaat. 
Dit is vastgelegd in prestatie-indicatoren, zoals de 
beeldkwaliteit. 

De regie van onze opdrachtgever richt zich nu op 
systeemgerichte contractbeheersing en dat stelt 
hoge eisen aan onze rapportage. Spaarnelanden 
veranderde daarmee van een organisatie die vooral 
‘doet’, naar een organisatie die goed vastlegt wat ze 
doet. Een intensieve transitie was hiervan het gevolg. 
Delen van onze organisatie werden in 2015 geherstruc-
tureerd, we hebben de kantoororganisatie uitgebreid 
en onze processen uitvoerig beschreven om onze 
kwaliteit te verankeren. De kroon op al dit werk 
kwam in de vorm van de toekenning van de 
ISO 9001:2015-norm en de erkenning van trede 3 
op de CO2-Prestatieladder. 

We hebben dus een intensieve periode van intern orde 
op zaken stellen achter de rug. Tegelijkertijd zien we de 
samenleving veranderen. Burgers willen participeren
en voelen zich betrokken bij de kwaliteit van hun 
omgeving. Daarom opereert Spaarnelanden zo dicht 
mogelijk bij haar klant, de inwoners van de stad. 
We intensiveerden in 2015 onze contacten met de 
wijkraden en sociale groeperingen. Ook betrekken 
we meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
bij ons werk. Zij krijgen de kans om op grond van 
specifieke kwaliteiten te integreren in bestaande 
teams. Deze vorm van inclusief ondernemen zal de 
komende jaren  verder vorm krijgen. 

In 2015 rondden we met succes het project af om de 
hele stad te voorzien van ondergrondse containers voor 
restafval. Hiermee ligt een belangrijke basis voor de 
volgende stap: het verhogen van het serviceniveau om 
burgers het scheiden van afval zo makkelijk mogelijk 
te maken. De zichtbare opkomst van de circulaire 
economie en de dringende noodzaak tot inzameling 
van grondstoffen vraagt om een hoog ambitieniveau 
op dit punt. Het financieel resultaat in 2015 is € 1,29 
miljoen negatief. Dit verlies, waar in de begroting 2015 
rekening mee werd gehouden, zal in mindering worden 
gebracht op in het verleden opgebouwde winstreserves.

Dit resultaat gecorrigeerd voor bijzondere kosten over 
2015 bedraagt 2,2 miljoen euro positief. Hiermee wordt 
eerder dan was verwacht in de meerjarenbegroting 
2015-2020 de beoogde resultaatverbetering behaald en 
kan de bezuinigingstaakstelling worden gerealiseerd. 
De bijzondere kosten hadden betrekking op beheers-
maatregelen waarmee verzonken, historische kosten 
versneld zijn afgebouwd en de doelmatigheid is ver-
beterd. We doen er alles aan om de organisatiekosten, 
die met de nieuwe manier van werken gepaard gaan, 
in de hand te houden. We verwachten dan ook in 2016 
een kleine winst te kunnen boeken. 

De directie dankt alle medewerkers voor hun inzet 
in het afgelopen jaar. Dankzij hun enthousiaste inzet 
kunnen we koers houden en onze doelen realiseren.

Robert Oosting
Directeur Spaarnelanden nv
Haarlem

Over dit verslag
Een nieuwe manier van werken, een nieuw soort samen-
leving. Dat zijn grofweg de twee ontwikkelingen waarbinnen 
Spaarnelanden haar rol oppakt. We nemen de stad serieus 
en bewegen mee met tal van initiatieven van mensen om 
de stad leefbaarder te maken. Tegelijkertijd zijn we accoun-
table: we leggen meer dan ooit verantwoording af over 
onze prestaties. 

Dat maakt ook dat we bij het samenstellen van ons jaar-
verslag transparantie voorop zetten. Voor het eerst hebben 
we daarom onderzoek gedaan onder onze stakeholders, 
vertegenwoordigers van alle partijen die belang hebben 
bij onze activiteiten. Dat leverde nieuwe inzichten op, 
waarvan we in dit jaarverslag verslag doen en waarop we 
bovendien een antwoord hebben geformuleerd. Daarmee is 
dit verslag meer in overeenstemming gekomen met de 
G4 Core-richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI).

De dialoog met onze stakeholders is van vitaal belang om 
goed te blijven aanvoelen wat er leeft: bij opdrachtgevers,
in de politiek, bij inwoners van de stad en bij onze mede-
werkers. Samen met al onze belanghebbenden zetten 
we ons in voor de stad. Als rode draad door dit verslag 
laten we zien hoe initiatief vanuit de stad tot bloei komt, 
ook dankzij de inzet en ondersteuning van partijen zoals 
Spaarnelanden. U vindt vijf sprekende voorbeelden op de 
pagina’s hierna, tussen de hoofdstukken door, onder het 
motto ‘De stad heeft je nodig’.
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Khadija el Khamlichi
Directrice basisschool Al Ikhlaas

“

”

Kinderen leren al zoveel uit boeken. Ze moeten ook dingen zelf doen en ervaren. Daarom zijn 
wij zo blij met de educatieve programma’s van centrum Natuur en Milieu Educatie in Haarlem. 
Hun nieuwste programma rond afvalscheiding past precies in hoe wij kinderen willen opvoeden: 
milieubewust, met respect voor onze omgeving. Behalve met lessen voor alle groepen, brengen we 
dit ook in de praktijk. Spaarnelanden leverde speciale bakken voor afvalscheiding in de lokalen en 
posters. Onze leerlingen gaan er heel serieus mee om. Het is hun school, hun wereld...

DE STAD
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1.1 Profiel
Spaarnelanden is in 2005 ontstaan door het verzelf-
standigen van taken en activiteiten van de gemeente 
Haarlem. Vanuit die historie en verbondenheid met 
de stad zijn we betrokken bij beleidsthema’s die voor 
lokale overheden belangrijk zijn, zoals op het gebied 
van leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. 
Spaarnelanden is een NV, 100% eigendom van de 
gemeente Haarlem.

Voor de gemeente Haarlem verzorgen wij het beheer 
en onderhoud in en om de stad. Zo onderhouden onze 
medewerkers 1,1 miljoen m2 beplanting, 2,2 miljoen m2 

gras en 3,5 miljoen m2 plantsoenen. Ook zamelen we 
jaarlijks 74.000 ton afval in van bewoners en bedrijven. 

Onze technische werkplaats is een van de meest milieu-
vriendelijke in de regio. Dankzij het onderhoud aan 
onze bijzondere voertuigen is er veel expertise in huis 
om ook andere voertuigen technisch te onderhouden. 
Zo is ook het wagenpark van de gemeente Haarlem 
hier in onderhoud, net als 160 eenheden, van wagens 
tot containers, van de Veiligheidsregio Kennemerland. 

Spaarnelanden is ook actief in parkeeroplossingen 
voor de stad. Vanuit onze parkeercentrale bewaken we 
7 openbare parkeergarages, 24 uur per dag. We werken 
met de modernste technieken in parkeerbeheer: 
in garages, voor straatparkeren en in bewaakte 
fietsenstallingen.

1.2 Organisatie
De primaire processen van Spaarnelanden waren 
in 2015 georganiseerd in vier bedrijfsonderdelen:

Afval en Grondstoffen
Spaarnelanden zamelt het afval in van inwoners van 
Haarlem en werkt daarnaast voor de zakelijke markt. 
Daarbij stimuleren we afvalscheiding en creëren we 
waarde voor de stad door steeds meer grondstoffen 
voor verbranding te behouden.

Beheer Openbare Ruimte
We onderhouden het groen en speeltoestellen in 
de stad. Ook vegen we straten, zorgen we voor glad-
heidsbestrijding, en zijn we verantwoordelijk voor 
het straatmeubilair en plaagdierbestrijding. Deze 
activiteiten pakken we op een integrale manier aan, 
waarbij de voorgeschreven beeldkwaliteit leidend is. 

Parkeerservice
Dit bedrijfsonderdeel is verantwoordelijk voor het 
management van parkeergarages, het beheer van 
straatparkeren en van de bewaakte fietsenstallingen 
in het centrum van Haarlem en bij het station. 
Spaarnelanden werkt met een geavanceerd parkeer-
managementsysteem dat zich snel kan aanpassen 
aan de nieuwste ontwikkelingen op parkeergebied.

Onderhoud voertuigen
Onze werkplaats is in de regio een van de grootste, 
modernste werkplaatsen voor speciale voertuigen. 
Van brandweerauto’s tot veegwagens, van afvaltrucks 
tot grasmaaiers. We kunnen bogen op jarenlange 
ervaring en lopen voorop met geavanceerde faciliteiten
en hooggekwalificeerde medewerkers.

233

37,1 miljoen euro

67.000 7.000

7

Haarlem

medewerkers

omzet 2015

huishoudens bedrijven

parkeergarages

hoofdvestiging

1. Spaarnelanden en 
 haar belanghebbenden

Directie

Bedrijfsvoering OperatieKlantbeheer

Account Management
Klantenservice
Stad en Maatschappij
Contracten Management

Finance
Business Control
Inkoop en Facilitair
Informatie Technologie
Office Management

Afval & Grondstof
Reiniging
Beheer Openbare Ruimte
Wijkteams
Parkeerservice
Mobiliteit Service

Directie Ondersteuning
Strategie en Communicatie 
Kwaliteit
Social Resources Management
Corporate Governance

Asset 
Management

Planning en
Logistiek

Organisatieschema Spaarnelanden 2016
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1.3 Missie en visie

Missie 
Spaarnelanden is maatschappelijk partner van overhe-
den, burgers en bedrijven bij het creëren én duurzaam 
onderhouden van veilige en schone leefomgevingen.

Visie 
Wij zien een samenleving waarin een overheid burgers 
stimuleert om te participeren in en betrokken te zijn 
bij de kwaliteit van hun leefomgeving. Daarbij is het 
noodzakelijk dat er een partner is die de overheid op 
dit punt ontzorgt en tegelijkertijd samen met burgers 
werkt aan een optimale beleving van die omgeving. 
Spaarnelanden wil graag deze partner zijn. En op die 
manier tegen zo laag mogelijke maatschappelijke 
kosten bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van 
de samenleving.

1.4 Waardecreatie

Spaarnelanden voegt waarde toe vanuit een breed 
gedeelde notie dat we een deel zijn van een fijnmazig 
netwerk in de samenleving. Dankzij dit netwerk en 
onze kerncompetenties zorgen we voor leefbare, 
schone en veilige leefomgevingen - in partnerschap 
met onze opdrachtgevers. Zoveel mogelijk sluiten 
we aan bij de thema’s die voor onze opdrachtgevers 
belangrijk zijn en zoeken we gezamenlijk naar goede 
oplossingen. 

De waarde van onze activiteiten moet voelbaar zijn 
voor de gemeente, voor inwoners en bedrijven én 
voor allerlei organisaties in het maatschappelijk
middenveld. Dankzij haar vele contacten brengt 
Spaarnelanden als een katalysator partijen bij elkaar. 
We verbinden, niet alleen om onze kerntaken klant-

gericht uit te voeren, maar ook om een gezamenlijke 
energie te laten ontstaan waarmee verbeteringen 
voor de stad zo breed mogelijk worden gerealiseerd.

Dit verbinden zien wij als de eerste pijler in een zichzelf 
versterkende strategische cirkel. Verbinden zorgt voor 
inzet en draagt bij aan het goed kunnen uitvoeren van 
onze tweede strategische pijler: ‘doen’ & adviseren. 
Spaarnelanden wil in de uitvoering van haar kerntaken 
zo goed mogelijk aansluiten bij behoeften van alle 
partijen in onze markt. Zowel operationeel, als op tac-
tisch en strategisch niveau. Als volwaardige uitvoerings-
organisatie, gesprekspartner en adviseur stellen we 
onze expertise beschikbaar, door te adviseren en 
proactief met goede oplossingen te komen voor de 
uitdagingen in de stad. Zo ontstaat ook de nodige 
expertise voor extra stappen op maatschappelijk 
gebied. Op deze manier bijdragen is onze derde 

strategische pijler. We dragen bij op het gebied van 
kennis, werkgelegenheid, en initiatieven die de stad 
leuker, duurzamer en socialer maken. Dit maakt ons 
beter zichtbaar en vergroot de goodwill, aspecten die 
nodig zijn om nog meer mensen en partijen met onze 
maatschappelijke missie te verbinden. 

De samenhang van onze drie strategische pijlers zorgt 
voor een positieve spiraal in de wijken. We beseffen 
tegelijkertijd dat niet iedereen hier al klaar voor is. 
Het is ons er dan ook veel aan gelegen om - naast onze 
kerntaken - ook te blijven investeren in bijdragen en 
verbinden.

Purpose

Waardecreatie Spaarnelanden

Missie

Als maatschappelijke 
partner zorgen we voor 
een leefbare, schone en 
veilige leefomgeving.

Gezamenlijke betrokkenheid bevorderen voor 
lagere kosten en duurzame samenleving.

gemeente

organisatiesinwoners

waarde 
voor

Strategie Onze impact

1. betrokkenheid bij de stad 
2. kerntaken samen doen
3. verbetering in de stad

samenleving
• schoon, heel, veilig
• lagere kosten
• bijdrage aan debat/kennis
• cohesie bevolking
• bijdrage duurzaamheid

klanten/opdrachtgevers
• lagere kosten
• vertrouwen
• vernieuwing

mensen
• SROI/kansen
• participatie
• betrokkenheid bij 
 de stad en elkaar

2. ’doen’ & adviseren

draagvlak,
participatie

zichtbaarheid,
goodwill

kennis, adviezen, resultaten

3. bijdragen

1. verbinden
leefbaarheid stad

voertuigonderhoud

parkeeroplossingen
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1.5 Onze belanghebbenden

Dit brengt ons bij onze belanghebbenden, onze stake-
holders. Uiteraard onderscheiden we onze opdracht-
gevers als belangrijke stakeholders. Zoals de gemeente 
Haarlem en de Veiligheidsregio Kennemerland. 
Tegelijkertijd is dat wat we uitvoeren ook van belang 
voor de inwoners en organisaties in Haarlem. Boven-
dien hebben we - net als andere onderdelen van de 
gemeente Haarlem - te maken met het krachtenveld 
in de gemeentepolitiek. En uiteraard vormen ook onze 
medewerkers een belangrijke groep stakeholders.

1.6 Materialiteit: belangrijkste thema’s

Spaarnelanden heeft onderzoek gedaan naar wat 
stakeholders belangrijke thema’s vinden voor het 
succes van ons bedrijf. Op basis van 29 interne thema’s 
hebben we acht stakeholdervertegenwoordigers 
gevraagd welke thema’s zij de hoogste prioriteit geven 

tevreden klanten

sociaal inclusief ondernemen

duurzame bedrijfsvoering

integriteit

veiligheid
klantpartnerschap

afvalscheidingbeeldkwaliteit
grondstoffenmanagement

dienstverlening uitbreiden

gezondheid en welzijn
medewerkerseigenaarschap

zichtbaarheid

samenwerking

transparantie
ketenverantwoordelijkheid

brug stad-bevolking

onderhoud groen

continu verbeteren

doelmatigheid

burgergerichtheid

prioriteit voor strategie Spaarnelanden5
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voor het succes van Spaarnelanden. Dezelfde vraag 
is in het management van Spaarnelanden gesteld. 
Door de prioriteiten van management en stakeholders
tegen elkaar af te zetten ontstaat een beeld van 
de thema’s die er (binnen én buiten) toe doen. 
Dit noemen we ook wel materiële thema’s (afgeleid 
van het Engelse to matter). Deze materialiteit hebben 
we visueel gemaakt in de matrix hierboven. Thema’s 
die zoveel mogelijk rechts bovenin staan, worden 
zowel binnen Spaarnelanden als bij stakeholders 
het belangrijkst gevonden.

Geïnterviewde stakeholders:
• De politiek: wethouders
• Opdrachtgevers: gemeente Haarlem en Veiligheids-
 regio Kennemerland
• Inwoners en organisaties: wijkraad Meerwijk,  
 wijkraad Vijfhoek, stichting Dock
• Medewerkers: voorzitter ondernemingsraad

Belangrijkste thema’s Komt terug op de pagina’s

Tevreden klanten
We houden onze opdrachtgever en zakelijke 
klanten tevreden.

7, 17, 19, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 53

Sociaal inclusief ondernemen
Maatschappelijke waarde creëren door 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
een zinvolle kans op werk te bieden.

16, 42, 43, 53

Integriteit
We beseffen elke dag dat we werken met geld 
van de burger. Dus we handelen integer.

46, 47

Veiligheid
We werken veilig, en we zorgen bij onze werk-
zaamheden voor veiligheid voor burgers.

33, 34, 35

Duurzame bedrijfsvoering
Streven naar klimaat- of CO2-neutrale 
bedrijfsvoering, voldoen aan milieu-eisen, 
emissies omlaag brengen.

35, 41, 42, 43

Afvalscheiding
We zetten ons in om de stad naar
68% afvalscheiding te krijgen.

7, 10, 18, 25, 36, 42

Grondstoffenmanagement
We zetten ons in om zoveel mogelijk 
grondstoffen in de kringloop te houden. 
Aanjager van de circulaire economie.

7, 36, 42

Beeldkwaliteit
Voldoen aan de minimumnormen van 
beeldkwaliteit in lijn met het contract.

7, 24, 30, 33, 53

Klantpartnerschap
Co-creatie, soepel samenwerken, proactieve 
houding en gedrag.

23, 24

Onderhoud groen 
Zorgen voor goed onderhouden groen in 
de stad.

24, 42

Continu verbeteren
Innovaties, verbetering van bedrijfsvoering.

16, 31, 32, 41, 42
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Van Spaarnelanden verwachten we een voor-
trekkersrol in innovatie, duurzaamheid, 
en sociaal ondernemerschap.

Die voortrekkersrol nemen we ook, want dat is een 
voorwaarde om te overleven. Door onze voortrekkersrol 
te vervullen laten we bovendien met concrete voor-
beeldprojecten zien dat het kán: elektrische voertuigen,
100-100-100, bomen verzagen tot nieuw hout,
wijkteams en ambassadeurs, de parkeer-app voor 
ondernemers. Daarmee sluiten we aan bij belangrijke 
thema’s van onze opdrachtgevers: verduurzaming, 
circulaire economie, klimaatneutrale stad, economische 
groei, arbeidsparticipatie en buurtparticipatie. 
Spaarnelanden kiest ervoor om hierin de rol van 
motor en katalysator te vervullen. 

De gemeente Haarlem heeft op alle domeinen een 
marktconform budget vastgesteld en bij Spaarnelanden,
als 100% eigendom van de gemeente, inbesteed. 
Sinds 2015 werken wij dus op basis van markt-
conforme kosten, zoals vastgelegd in de contracten 
(DDO’s). Daar gaat een sterke prikkel vanuit om
efficiencywinst te behalen. De per saldo kosten-
verbetering in het afgelopen jaar bij het domein 
Afval en Reiniging ad € 696.000,- is hiervan een 
sprekend voorbeeld. Spaarnelanden onderzoekt in 
2016 het norm-kostenniveau van de activiteiten van 
Beheer Openbare Ruimte. De uitkomsten hiervan 
verwachten we in september 2016.

Onze uitvoering werkt inmiddels ook op zaterdag. 
Ook op feestdagen legen wij ondergrondse containers 
als ze vol zijn, en in het centrum van Haarlem ook op 
zondagen. Op zondagen wordt ook in het centrum 
geveegd. In 2016 onderzoeken we hoe we de openings-
tijden kunnen verbeteren zonder dat dit leidt tot 
substantiële kostenverhoging. 

Kennelijk is er in de samenleving behoefte aan 
meer ondersteuning dan onze contracten toelaten. 
Spaarnelanden zoekt naar creatieve mogelijkheden 
om toch meer te kunnen betekenen. Mocht daardoor 
onze contractueel afgesproken dienstverlening onder 
druk komen te staan dan proberen we samen met 
onze contractpartner tot een oplossing te komen.

Spaarnelanden neemt het voortouw en voert zoveel 
mogelijk de regie op haar activiteiten in de wijken. 
Dat is onze meerwaarde. Alleen op het aspect van 
de handhaving van regels hebben wij geen regie. 
Eigen boa’s zou hiervoor een mogelijke zeer effectieve 
oplossing zijn. Wel werken we nu al intensief samen 
met Handhaving door probleemlocaties regelmatig
te bespreken.

Vernieuwing is nodig om onze kernactiviteiten goed 
te kunnen blijven uitvoeren. Spaarnelanden heeft in de 
afgelopen twee jaar veel nieuwe initiatieven ontplooid. 
De komende tijd is het zaak om te consolideren, 
door de vernieuwing verder te professionaliseren 
en in de juiste cadans te krijgen. Door dit goed te 
verankeren bereiden we ons voor op verdere uitbouw 
van onze activiteiten.

Met wijkteams en ambassadeurs zijn we in de buurten 
steeds beter zichtbaar en benaderbaar geworden. 
Dankzij dit initiatief en ons relatiebeheer weten we 
ook precies wat de hotspots en zwakkere buurten 
zijn. Dit leidt nu al aantoonbaar tot verbetering van 
de buitenruimte. De basis-infrastructuur ligt er.
De komende jaren willen we daarop voortbouwen 
naar meer eigenaarschap en participatie. 

Doe niet teveel tegelijk. Zorg voor balans tussen 
je kernactiviteit en vernieuwing.

Wees zichtbaar, tot op buurtniveau. Weet wat de 
zwakkere buurten zijn, zodat je daar wat extra’s 
kunt doen om de negativiteit te keren. Organiseer 
decentraal eigenaarschap op wijkniveau en 
faciliteer dat met kennis en hulpmiddelen.

De prikkel om een marktconform kostenniveau 
te hebben ontbreekt. Ambieer dat wel. Laat op 
zijn minst zien dat je die kant op beweegt.

De starre werk- en openingstijden zijn nog iets 
van een oude ambtenarencultuur. Dit zit een 
klantgerichte dienstverlening in de weg.

Help bewoners proactiever met hun initiatieven, 
ook als dat niet tot de contractafspraken behoort.

Het is mooi dat Spaarnelanden in de wijken zoveel 
initiatieven ontplooit. Werk goed samen met 
andere instanties zoals handhaving en 
vrijwilligers. Loop elkaar niet voor de voeten.

1.7 Stakeholderdialoog

Tijdens de interviews was er niet alleen ruimte voor prioritering van de materiële 
thema’s, we stonden ook stil bij de prestaties van Spaarnelanden op de voor stake-
holders belangrijkste thema’s. We vroegen naar hun kijk op onze maatschappelijke 
rol, naar hun oordeel over onze prestaties en feedback voor verbetering. 
Spaarnelanden gebruikt deze belangrijke informatie om waar nodig processen
bij te sturen en meer expliciet over prestaties op dat vlak te communiceren. 
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Spaarnelanden in 2015

We beheren 

parkeermeters

miljoen parkeerkaartjes

afvalbakken in de 
openbare ruimte

fietsenrekken

straatnaamborden

bezoekers aan 
het Milieuplein

keer zout gestrooid 
tegen gladheid,
in totaal

keer een wijkraad-
vergadering bijgewoond.

fietsenstallingen

parkeergarages

383

1,5 

2.959 5.493 

11.000 

100.000

116

103

33

80

723

26

46

5

7
zitbanken
1.912 

Groenonderhoud:

bomen speeltoestellen

begraafplaatsen

kinderboerderijen

schooltuinen

miljoen m2 gras

53.568 1.143 

3

3

4

2,2 

Onze adviesrol in 2015 voor 
opdrachtgever gemeente Haarlem:

verantwoordingsrapportages gemaakt 
inclusief 116 keer formeel overleg.

verbeterplannen geschreven naar aanleiding 
van afwijkingen in de contracteis.

adviezen geschreven.

plannen geschreven.

inwoners van Haarlem
zorgden voor 

huishoudelijk afval, 
bestaande uit zowel 
restafval als gescheiden 
ingezamelde stromen.

Per inwoner is dat 

Zij scheidden 

kilo (2014: 448 kilo)

van het afval (2014: 37%)

156.635 

68.533 ton 438

37% 

van haar omzet uit de aan-
neemsom van de gemeente 
Haarlem aan kansen voor 
mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. 

Spaarnelanden besteedt 

6,3% 

kerstbomen ingezameld
13.800

miljoen m2 groen
1

boomspiegels door 
Haarlemmers geadopteerd. 

109

ton.
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Loes en Ines In Gent is het al eens gedaan, en nu hebben we ook in Haarlem een Leefstraat. Voor twaalf 
auto’s zochten we een ander plekje en toen konden we deze zomer een kunstgrasveld 
uitrollen waarop picknicktafels, speeltoestellen en plantenbakken kwamen. De gemeente 
had wel oren naar een pilot en met onze hele buurt hebben we dit voor elkaar gekregen.
Echt samen, en met dank aan Spaarnelanden voor borden en plantenbakken. De pilot 
was voor zes weken. We hopen dat we volgend jaar weer mogen...

“

”

namen het initiatief om van 
de Tweede Hogerwoerddwarsstraat
een Leefstraat te maken.

DE STAD
HEEFT
JE NODIG
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Leefstraat

2. Verbinden
	 Onze	katalysatorrol	in	2015

2.1 Onze positie bij verbinden
 
Zichtbaarheid belangrijk
Om te kunnen verbinden is het belangrijk dat Spaarne-
landen voor tal van stakeholdergroepen zichtbaar is 
en een duidelijk profiel heeft. Mensen moeten ons 
kunnen vinden en weten wat ze aan ons hebben. 
Daarom hebben we in het afgelopen jaar geïnvesteerd 
in communicatie op dit gebied, zoals folders over onze 
diensten, een jaarverslag en een boekje waarin we 
onze visie op participatie en maatschappelijk onder-
nemen nader toelichten. Spaarnelanden zet ook 
social media actief in, zoals Facebook en Twitter. 

Transitie naar een klantgericht bedrijf
Spaarnelanden is van oorsprong een uitvoeringsorga-
nisatie. We waren er altijd op gericht om de eisen van 
onze opdrachtgevers zo goed mogelijk uit te voeren. 
Dat maakt ons nog niet meteen een klantgerichte 
organisatie. In onze groei naar een volwassen, 
marktconforme  overheids-NV draait het niet per se 
om de hoogste doelmatigheid. Veel belangrijker is 
dat onze manier van denken en handelen in overeen-
stemming is met wat onze klanten belangrijk vinden. 
Spaarnelanden kiest ervoor om klantpartner te zijn 
en mee te bewegen met de thema’s die onze opdracht-
gevers belangrijk vinden. Met onze positieve bijdrage 
in de samenleving willen we verbeteringen mogelijk 
maken. In ons dagelijks werk kunnen we onze 
operationele, uitvoerende rol bij uitstek combineren 
met de rol van katalysator. We doen zaken met tal van 
partijen in het maatschappelijk middenveld en zien 
het als onze missie om die kracht te combineren 
met de maatschappelijke uitdagingen waar de stad 

voor staat. Spaarnelanden vervult dus een brugfunctie
tussen stad en samenleving. Dan mag je van ons 
verwachten dat we dankzij de verbinding met de 
samenleving ook zelf thema’s kunnen signaleren en 
inbrengen. De eerste initiatieven op dit gebied komen 
op gang, al blijkt het in de praktijk lastig om dit bij 
onze opdrachtgever over te brengen. 

In het afgelopen jaar hebben we een ingrijpende 
organisatiewijziging doorlopen om ons aan deze nieuwe
eisen van onze belangrijkste klant aan te passen.

Zoeken naar de waardetoevoeging die ons past
De transitie naar nieuwe regiecontracten (DDO’s) 
heeft onze organisatie op scherp gezet. Het vroeg 
niet alleen om een geheel nieuwe manier van werken. 
Het leidde er ook toe dat we uitgebreid hebben stil-
gestaan bij onze rol in de samenleving. Wie zijn we, 
en wie willen we zijn? Het zijn vragen die onwillekeurig 
bij ons opkwamen naarmate de gevolgen van de 
contractwijzigingen dieper in de organisatie door-
drongen. Beperken we ons tot wat in de uitvoerings-
contracten is afgesproken? Of kijken we ook verder 
om onze maatschappelijke rol gestalte te geven? 
Ook als daar geen budget voor is vrijgemaakt? 
De nieuwe inzichten over onze toegevoegde waarde 
leidden tot nieuw denken over onze betekenis, 
onze richting. 

2. ‘doen’ & adviseren

draagvlak, 
participatie

zichtbaarheid,
goodwill

kennis, adviezen, resultaten

3. bijdragen

1. verbinden

Dit betekent dat je soms ook moet durven loslaten. 
We kunnen nog zo vasthouden aan afgesproken 
kwaliteitseisen en procedurele stappen, wat uiteinde-
lijk telt is dat alle inwoners van de stad zich er prettig 
voelen. Daarom laten we los wanneer het initiatief uit 
de stad vraagt om een flexibele, wijkgerichte aanpak. 
En houden we tegelijkertijd vast aan onze missie om 
de stad leefbaarder, duurzamer en socialer te maken. 
Door meer partijen te verbinden maken we energie 
vrij die nodig is om onze kerntaken niet alleen goed, 
maar ook wijkgericht uit te voeren.

De impact van verbinden:
• betere samenwerking rond thema’s van de stad,
• hogere betrokkenheid bij de stad,
• meer cohesie in buurten,
• lagere maatschappelijke kosten doordat meer 
 mensen meedoen.

Dilemma’s bij verbinden
• Om te kunnen verbinden moet je zichtbaar zijn. 
 De gemeenschap moet je weten te vinden en 
 vertrouwen. Daarvoor is goede communicatie nodig,  
 wat kan worden uitgelegd als versterking van het  
 merk Spaarnelanden. Kun je dat met geld van 
 diezelfde gemeenschap betalen?
• Een strakke bedrijfsvoering is nodig om aan
 contracten te voldoen en kosten laag te houden.  
 Sociaal ondernemen kan daarvan afleiden. 
 Waar ligt de balans? En wat betekent ‘waarde’ 
 voor een opdrachtgever?
• Werken we voor onze opdrachtgevers, of zien we 
 de inwoners van de stad ook als klant? 
• Initiatief voor een leukere, leefbaarder stad stuit  
 weleens op verzet van een enkele buurtbewoner die  
 zich benadeeld voelt. Het blijkt lastig genoeg om het  
 iedereen naar de zin te maken. Hoe zorgen we voor  
 evenwicht?

Een van de inzichten van 2015 is dat we de uitvoering van onze kerntaken niet alléén kunnen 
doen. Dat willen we ook niet. We nemen de stad serieus en gaan graag mee in initiatieven 
van haar inwoners. Tal van inwoners, wijkraden, stichtingen en andere maatschappelijke 
organisaties willen iets betekenen voor de stad. Dat willen we bij Spaarnelanden ook. 
En dankzij het feit dat we overal in de wijken aanwezig zijn en ons werk doen, voelen we 
ons ook de aangewezen partij om al deze belanghebbenden te verbinden en initiatief tot 
bloei te laten komen. 
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Klantpartnerschap krijgt vorm
In een tijd waarin er veel speelt op het gebied van 
duurzaamheid, veiligheid en sociaal ondernemerschap 
kan het niet zo zijn dat een maatschappelijk bedrijf 
als Spaarnelanden zich uitsluitend tot de uitvoering 
van haar contractuele taken beperkt. We moeten ons 
blijven aanpassen aan de voortdurend veranderende 
wereld om ons heen. Daarom is het zaak dat we goed 
contact houden met onze opdrachtgevers en als 
partner gevoel ontwikkelen bij hun belangrijkste uit-
dagingen. Een nieuw op te richten afdeling Klantbeheer 
moet ervoor zorgen dat ‘de stem van onze klanten’ 
in onze organisatie beter gehoord wordt. In 2015 stelden
we een projectmanager aan, die met succes een 
plan voor deze afdeling afrondde. Een kwartiermaker 
gaat de nieuwe afdeling in de loop van 2016 verder 
gestalte geven.

2.2 Verbinden in 2015 

Inwoners stimuleren om hun buurt mooier te maken
Spaarnelanden nodigt burgers uit om ook zelf aan 
de openbare ruimte in hun buurt bij te dragen. Bijvoor-
beeld door zelf openbare bloembakken, boomspiegels, 
tuintjes en groenstroken te onderhouden. Daarmee 
gaat de belevingskwaliteit van de openbare ruimte 
omhoog en ontstaat er meer verbinding tussen wijk-
bewoners. Mensen zoeken elkaar eerder op om hun 
omgeving te verbeteren. In 2015 droeg Spaarnelanden 
bij aan diverse acties om wijken van zwerfvuil te 
ontdoen. Hierbij bieden we buurtbewoners onder-
steuning in de vorm van gereedschap en materieel. 

De ogen en oren in de stad
Geheel passend binnen de missie en visie van 
Spaarnelanden zijn wij in 2015 een proef gestart met 
ambassadeurs die zich als vrijwilliger inzetten in de 
stad. De ambassadeurs zijn betrokken bij hun eigen 
leefomgeving en signaleren bijvoorbeeld zaken in de 
openbare ruimte die niet voldoen aan de gestelde 
beeldkwaliteit. Ook kunnen zij als afvalcoach bewoners
informeren hoe zij beter afval kunnen scheiden. 
De ambassadeurs zijn de ogen en oren van Spaarne-
landen en geven hun bevindingen door aan een 
medewerker. De eerste ambassadeurs, die actief zijn 
in Schalkwijk, zijn onder andere getraind op gebied 
van kennis over afval, groen, bestrating en sociale 
vaardigheden. Ze zijn herkenbaar aan een Spaarne-
landen bodywarmerof polo en daarmee het gezicht 
van Spaarnelanden en aanspreekpunt voor bewoners 
uit hun wijk. Ons streven is om in heel Haarlem 
vrijwilligers als ambassadeurs in te zetten.

Onderhoud in de Waarderpolder
In samenwerking met Industriekring Haarlem zijn 
we projecten gestart om het industrieterrein 
Waardepolder schoon te houden. Een groenploeg, 
samengesteld uit mensen met een verstandelijke 
beperking, zorgt ervoor dat het groen zo goed mogelijk 
onderhouden blijft en er minder zwerfvuil slingert 
dan volgens de beeldkwaliteit is toegestaan. Tevreden 
zijn we pas als we, met meer inzet van mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt, het bedrijventerrein 
structureel op een mooi kwaliteitsbeeld kunnen 
houden in overleg met onze opdrachtgever.

Bevorderen afvalscheiding
Onder regie van de gemeente Haarlem betrekt 
Spaarnelanden inwoners op allerlei manieren bij de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de stad. Zo kregen 
inwoners van enkele wijken bij wijze van proef de 
beschikking over duobakken voor ingezameld papier 
en kunststof. De scheidingspercentages gingen in 
deze wijken fors omhoog. Meer in het algemeen heeft 
Spaarnelanden in 2015 de eerste stappen gezet voor 
een communicatiecampagne die mensen bewuster 
moet maken van het belang van afvalscheiding. 
Deze campagne wordt in opdracht van de gemeente 
uitgevoerd en zal later in 2016 gaan draaien.

Intern verbinden: Mix & Match
Het is goed als medewerkers en managers van 
Spaarnelanden van elkaars werk op de hoogte zijn. 
Dat vergroot de betrokkenheid, én levert soms 
verrassende ideeën voor verbetering op. Onder de 
noemer Mix&Match bedachten we een uitwisselings-
programma, waarbij medewerkers een dag meelopen 
met iemand uit een heel ander deel van onze 
organisatie. Dit vergroot de interne betrokkenheid 
en verbinding en levert bovendien een schat aan 
nieuwe ideeën voor verbetering op.
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Hans Singerling Onze cliënten krijgen hier volwaardig werk in het groenonderhoud. Een team van zes, 
zeven mensen die veel te bieden hebben en waar nodig ondersteuning krijgen. Zo leveren 
we onze bijdrage aan het groenonderhoud en verwijderen we zwerfvuil op het bedrijven-
terrein. Volwaardig werk, dat voldoening geeft en goed is voor het zelfvertrouwen en 
eigenwaarde. En het mooie is dat ze tijdens het werk en in de pauzes ook echt contact 
met collega’s van Spaarnelanden hebben. Ze maken van alles mee en hebben een verhaal 
als ze thuiskomen. Onze samenwerking met Spaarnelanden is een win-win situatie.

“

”

Begeleidt het Team Tuinonderhoud 
van de Hartekamp Groep.

DE STADHEEFTJE NODIG
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Inclusief ondernemen

3.1 Organisatie van uitvoering

Transitie naar ‘werken in regie’
De nieuwe domeincontracten met de gemeente 
Haarlem betekenen een aardverschuiving in onze 
manier van werken. We werken niet meer volgens 
vaste roosters aan de leefbaarheid in de stad, maar 
volgens de eisen die in de contracten (domeindienst-
verleningsovereenkomsten, DDO’s) worden gesteld 
aan zaken als beeldkwaliteit. Dit betekende in 2015 
dat Spaarnelanden veel heeft moeten investeren in de 
transitie van een doe-bedrijf naar een bedrijf dat werkt 
volgens de cirkel van plan-do-check-act. Dit had een 
enorme impact op onze organisatie en medewerkers, 
om nog maar te zwijgen van de fors hogere kosten 
om ons de nieuwe manier van werken eigen te maken. 
De positieve kant is dat er een nieuwe ambitie binnen 
ons bedrijf is ontstaan, gecombineerd met nieuwe 
investeringen om processen en bedrijfsvoering 
scherper te krijgen.

De organisatieverandering werd in 2015 onder hoge 
druk uitgevoerd. Zo hebben we hard gewerkt om 
de juiste kwaliteitssystemen op te zetten en onze 
organisatieprocessen aan te passen. De transitie bevat 
ook een cultuuraspect: het stimuleert samenwerken 
en oplossingsgericht denken doordat medewerkers 
meer vrijheid krijgen om samen te bepalen wat er in 
een wijk moet gebeuren. Via scrum-sessies konden 
we de nodige verbeteringen efficiënt inventariseren 
en snel doorvoeren. Ook hebben we tal van trainingen 
georganiseerd, bijvoorbeeld in klantgericht handelen 
en samenwerken. Hier gaan we nog tot in 2016 
mee door.

Marktconformiteit organiseren
In wekelijks overleg stemmen voormannen nu 
hun werkzaamheden af met de specialistenteams. 
Die laatste zijn niet per wijk georganiseerd, maar 
worden Haarlem-breed ingezet. Deze betere samen-
werking voorkomt eilandvorming. Daardoor kunnen 
we met minder inhuur van externe krachten toe en 
wordt onze organisatie efficiënter. Tegelijkertijd doen 
we benchmark-onderzoek om ons kostenniveau te 
vergelijken met branchegenoten. 

Klachten en meldingen efficiënt afhandelen
Richting inwoners zorgen we ervoor dat we meldingen 
van afwijkingen goed afhandelen. Dat wil zeggen: 
of verhelpen, of uitleggen wat de afspraken met onze 
opdrachtgever hierover zijn. Ook geven we een indicatie
van de termijn waarbinnen een klacht verholpen wordt. 
Ons meldingssysteem is daarin een onmisbare schakel.

Inmiddels draait ons nieuwe klachtenproces naar
behoren. Bij een melding treedt onze organisatie 
op om de klacht te registreren en op te lossen. 
Spaarnelanden wil in een volgende fase toegroeien 
naar geïntegreerd klachtenmanagement. Daarbij voeren
we naar aanleiding van klachten ook verbeteringen 
door in onze processen en sturen we op gewenste 
resultaten. We werken in het afhandelen van meldingen 
en klachten nauw samen met onze opdrachtgever.

3. Doen & adviseren
	 Onze	kerntaken	in	2015

2. ‘doen’ & adviseren

draagvlak, 
participatie

kennis, adviezen, resultaten

3. bijdragen

1. verbinden

In onze visie gaat het een niet zonder het ander. 
De essentie is namelijk dat Spaarnelanden op alle 
niveaus werkt aan oplossingen voor de uitdagingen 
in de leefomgeving van de stad. De stad blijft zo in 
de eerste plaats in alle buurten netjes en leefbaar, 
het afval wordt efficiënt uit de samenleving 
ingezameld, wagenparken blijven up-to-date en 
de veelzijdige parkeermogelijkheden dragen bij aan 
een goede bereikbaarheid van belangrijke punten 
in de stad.

De impact van onze uitvoering:
• vertrouwen bij onze opdrachtgevers in een 
 goede uitvoering,
• een betere leefbaarheid in buurten door alert 
 reageren op meldingen,
• lagere maatschappelijke kosten door synergie 
 en efficiency,
• vernieuwing, dankzij ondernemerschap en 
 klantpartnerschap.

Dilemma’s bij de oplossingen die we bieden:
• Restanten van een ambtenarencultuur uit het 
 verleden zitten klantgericht werken soms nog in 
 de weg.
• Blijven we volledig afhankelijk van één opdrachtgever,  
 of breiden we onze dienstverlening uit naar meerdere  
 grote klanten? En zijn we daar al klaar voor?
• Hoe gaan we om met een vraag om het areaal uit  
 te breiden? Door harde contractafspraken is er weinig  
 ruimte voor uitbreiding. Onderhandelen over een 
 hogere financiële bijdrage wordt niet altijd 
 gewaardeerd. 

De perfecte uitvoering. Welke opdrachtgever wil dat nou niet? Bij Spaarnelanden vinden 
we dat onze oplossingen altijd beter kunnen. Tegelijkertijd is onze praktijk ook volop in 
ontwikkeling. De stad wordt complexer, en - gelukkig - worden de mogelijkheden om 
goede oplossingen te bieden ook groter. Daarom wil Spaarnelanden in contact blijven 
met alle schakels in de stad, om van elke wijk en elke buurt te weten wat er speelt en 
snel te kunnen schakelen. Voor Spaarnelanden betekende het afgelopen jaar een transitie 
naar twee uitersten: die van een zo perfect mogelijke uitvoering van onze opdracht (het 
‘doen’), en die van nauw klantpartnerschap, wat terugkomt in onze opdracht als adviseur.  

zichtbaarheid,
goodwill
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Getraind in beeldgericht werken
Bij het dagelijks beheer van de openbare ruimte staat 
een beeldgerichte aanpak centraal. Op een uiterst 
gedetailleerd niveau is onze opdracht geformuleerd 
om voor een buurt of straat een vastomlijnde uit-
straling te realiseren. Dit betekent dat onze medewer-
kers buiten nu ook zijn getraind om te schouwen en 
meer met een integrale blik naar hun bijdrage kijken.
Samen met onze opdrachtgever monitoren we nu 
honderden plekken in de stad op hun beeldkwaliteit. 
Daarvoor zijn er 3.000 vakken van 100 bij 100 meter 
vastgesteld, waarvan er per monitoringsronde
10% een inspectie krijgen. We kennen 4 monitorings-
rondes, dus per jaar vindt er een steekproef plaats van 
in totaal 1.200 vlakken. Daarnaast stellen verschillende 
domeinspecifieke specialisten vast wat de kwaliteit 
is van groen, verharding, wegen, spelen en reiniging. 
De extern ontwikkelde CROW-methodiek maakt 
ook benchmarking met de openbare ruimten in 
andere steden mogelijk.

Uitbreiding van areaal vraagt afstemming
Vorig jaar hebben we veel tijd besteed aan afstemming 
met de opdrachtgever over het meerwerk dat ontstaat 
door gevraagde uitbreiding van werkzaamheden. 
Overeenkomsten zijn zodanig dichtgetimmerd, 
dat er nauwelijks ruimte is om daarvan af te wijken. 
Maar steden zijn dynamisch en complex. Als partner 
van de stad proberen we daarom de discussie hierover 
breder te voeren en vooral belangen en behoeften 
centraal te stellen - ook als dit verder gaat dan de 
letter van het contract.  

In dat spanningsveld bepalen wij telkens ons stand-
punt afhankelijk van de situatie. De nieuwe functie 
van contractmanager is in het leven geroepen om de 
samenwerking met onze opdrachtgever soepel te 
houden en tegelijkertijd de kosten van meerwerk 
goed te bewaken. Spaarnelanden werkt nu met een 
jaarplanning van haar werkzaamheden, die we elk 
kwartaal bijstellen. Dat geeft rust en overzicht.

3.2 Nieuwe oplossingen en adviezen

Alle ondergrondse containers geplaatst
De verdere uitrol van ondergrondse containers heeft in 
het derde kwartaal geleid tot een verdere verdichting 
in Haarlem tot 95%. In het vierde kwartaal is een 
verdichting bereikt van 98%. Hiermee is het project 
‘Plaatsing ondergrondse containers’ afgerond. 
Innovatief is ook de nieuwe Whatsapp-groep onder 
chauffeurs om illegaal bijgeplaatst afval aan elkaar 
door te geven. Wagens waarmee een ondergrondse 
container wordt geleegd, zijn niet geschikt om een 
bijgeplaatste vuilniszak mee te nemen. Dankzij een 
berichtje van de chauffeur sturen we er een schotten-
wagen op af om deze op te pikken.

Overlast parkeergarage De Raaks
De nieuwe daklozenopvang aan de Wilhelminastraat 
zorgt voor problemen in de nabijgelegen parkeer-
garage De Raaks. Uit onze meldingen blijkt dat een 
groeiend aantal dak- en thuislozen zich in de nood-
trappenhuizen ophoudt. Dit zorgt voor een onveilig 
gevoel, zowel voor klanten als voor medewerkers.
In samenwerking met onze opdrachtgever, zorginstel-
lingen, de politie, handhaving en de brandweer 
zoeken we continu naar structurele oplossingen. 
Bijvoorbeeld: ter bevordering van de veiligheid 
hebben we anti-inbraakstrips aangebracht en gaat 
de schuifdeur 30 minuten na winkelsluiting dicht. 

Nieuwe route stadsreiniging
Na gesprekken met inwoners en ondernemers hebben 
we geconstateerd dat de route van onze stadsreiniging 
beter kan worden afgestemd op hun behoeften. 
Onder de naam Flitsreiniging hebben we in 2015 met 
succes een andere werkdag ingericht: we zorgen dat 
’s ochtends vroeg eerst het centrum wordt geveegd, 
voordat de winkels opengaan. Pas daarna komen de 
wijken aan bod, wanneer de meeste mensen al aan 
de dag zijn begonnen. 

De Slimme Parkeervergoeding
In gesprekken met ondernemers in Haarlem en de 
gemeente hebben we de mogelijkheden voor onder-
nemers verkend voor het bieden van een extra 
service op het gebied van parkeren voor hun klanten. 
Hun wens is om het parkeren makkelijker te maken 
voor klanten en hen eventueel een flexibele parkeer-
vergoeding te bieden. De gesprekken hebben ertoe 
geleid dat Spaarnelanden Parkeerservice hiervoor 
in opdracht van gemeente Haarlem een speciale 
parkeer-app heeft laten ontwikkelen. De parkeer-
systemen in alle parkeergarages en in de centrale 
meldkamer zijn hierop aangepast. Haarlem is in 
2016 de eerste stad ter wereld waar ondernemers 
van zo’n service gebruik kunnen maken. De applicatie 
is na een geslaagde pilot bij het Carlton Square Hotel 
in 2016 succesvol gelanceerd.  Wat ons betreft is dit 
project een prachtig voorbeeld van waar Spaarnelanden 
voor wil staan: samen doen en verbinden.

Werken volgens beeldkwaliteit, hoe werkt dat?

Vroeger werden er in Haarlem afspraken gemaakt over hoe vaak er bijvoorbeeld geveegd of 
gemaaid werd. Daardoor konden we niet zo goed op de realiteit inspelen. En dat is jammer, 
want de werkelijkheid is soms grilliger dan je in plannen kunt vastleggen. Neem gras maaien: 
soms groeit gras door mooi weer harder, en soms ook minder hard. Als je volgens een vast
patroon zou maaien, doe je in het eerste geval te weinig, en in het tweede geval te veel. 

Tegenwoordig werken we aan de hand van de beeldkwaliteit. In Haarlem hebben we afspraken 
gemaakt over hoe netjes en hoe schoon de straten, parken en plantsoenen moeten zijn. Zo heeft 
Spaarnelanden met haar opdrachtgever, de gemeente Haarlem, afgesproken hoeveel zwerfvuil 
er mag liggen, hoeveel onkruid er mag staan, hoe lang het gras mag zijn en hoeveel tegels een 
beetje scheef mogen liggen. Voortdurend houden we de kwaliteit van de openbare ruimte in 
de gaten en passen we onze werkzaamheden daarop aan. In het genoemde voorbeeld van gras: 
nu maaien we pas op het moment dat het gras te lang dreigt te worden. 
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Parkeermeters maken minder kosten
Spaarnelanden heeft 214 sim-abonnementen voor 
straatmeters overgenomen van de gemeente Haarlem. 
Daarmee zijn de kosten per sms drastisch verminderd. 

Parkeergarage per minuut betalen
Sinds augustus 2015 hebben we op verzoek van de 
opdrachtgever in parkeergarage De Kamp parkeren per 
minuut mogelijk gemaakt. Het gaat hier om een proef 
van een jaar. We evalueren verschillende aspecten, 
zoals klanttevredenheid, verschuivingen in het gebruik 
van de parkeergarage en de relatie tussen kosten en 
opbrengsten. Spaarnelanden Parkeerservice heeft 
hiervoor de nieuwe manier van betalen in de bestaande 
software geïntegreerd, zodat per minuut betalen 
mogelijk werd. Spaarnelanden werkt hierbij nauw 
samen met de opdrachtgever voor de communicatie 
bij de parkeergarage en het aanleveren van de cijfers.

Big Belly stille kracht
In het centrum van Haarlem plaatste Spaarnelanden 
een nieuw type afvalbak: de Big Belly. Dankzij een 
perssysteem op zonne-energie kan deze vijf keer meer 
afval bevatten dan de traditionele bak. Het legen 
van de bak is daardoor minder vaak nodig, waardoor 
minder transportbewegingen nodig zijn. Met de 
nieuwe bak voorkomen we ook zwerfvuil doordat 
traditionele bakken soms onverwacht snel vol raken.
De software in de Big Belly geeft een signaal af 
wanneer de bak vol raakt. In het centrum zijn langs 
de drukste routes 13 van deze bakken geplaatst. 
Als ze bevallen, breiden we het aantal uit.

Elektrische afvalzuiger Glutton
Spaarnelanden werkt in de binnenstad en tijdens wijk-
schoonmaakacties sinds eind 2015 met een nieuwe, 
milieuvriendelijke afvalzuiger: de ‘Glutton’. Hij is volledig 
elektrisch en zuigt geluidloos al het zwerfafval van 
de straat. Dankzij het smalle formaat is het apparaat 
goed te gebruiken in nauwe straatjes of op moeilijk 
bereikbare plekken. Daarmee is het voor ons een goede 
aanvulling op de traditionele veegmachines.

Advies modernisering parkeren
Spaarnelanden heeft in april 2015 een vooruitstrevend 
plan ontwikkeld om het parkeren in de stad, zowel op 
straat als in de garages, te moderniseren. In het plan 
komen oplossingen aan de orde om parkeerplaatsen 
makkelijker vindbaar te maken en zo de CO2-emissie 
tijdens het zoeken van een parkeerplaats te verminde-
ren, de bereikbaarheid van de stad te verbeteren en 
het betalen te vereenvoudigen. Spaarnelanden doet 
daarin een voorstel om aan de hand van een pilot
de oplossingen met diverse partners verder te 
ontwikkelen.

Advies herstel Stationsplein 
Al relatief snel nadat het nieuwe Stationsplein in 
Haarlem in gebruik werd genomen, kreeg de weg-
verharding hier te maken met gescheurde voegen, 
loszittende stenen en breuken in het natuursteen. 
Hoewel Spaarnelanden destijds niet voor de aanleg 
verantwoordelijk was, vroeg de gemeente Haarlem ons 
om advies voor herstel aan de hand van het technisch 
onderzoek. We hebben meerdere opties uitgewerkt en 
voorgelegd, inclusief ons advies en kostenraming.

3.3 Kwaliteit, arbeidsomstandigheden 
en milieu

Kwaliteit: Spaarnelanden is nu 
ISO 9001-gecertificeerd
In 2015 kwam de vereiste certificering van onze 
processen af. We zijn als een van de eerste bedrijven 
in Nederland gecertificeerd volgens de nieuwste 
ISO-norm, ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015 werkt veel meer dan de vorige versie 
van ISO 9001 op basis van risicomanagement, wat we 
voor alle lagen van het bedrijf hebben ingevoerd. 
Spaarnelanden kent nu een verbeterregister en een 
risicoregister: hierin bewaken we de voortgang van 
verbeteringen en onze maatregelen om risico’s te 
verkleinen. In de werkoverleggen behandelen we 
telkens de vraag wat onze mensen als mogelijk risico 
in hun werkzaamheden zien. De inzichten die deze 
gesprekken opleveren worden bijgehouden in het 
risicoregister. Om dit goed te structureren hebben we 
een intranet ontwikkeld voor kwaliteitsmanagement, 
waar werkprocessen beschreven zijn, en de meest 
actuele formulieren worden bijgehouden. Dit fungeert 
als de basis voor onze nieuwe werkwijze.

KAM-commissie actief
Onze KAM-commissie bestaat uit zes medewerkers, 
waaronder de KAM-coördinator (voorzitter) en drie 
OR-leden. In 2015 zijn er drie bijeenkomsten geweest 
en kwam de commissie een keer in een speciale bijeen-
komst over nieuwe werkkleding bijeen.

Veiligheid en gezondheid
Spaarnelanden streeft naar een veilige en gezonde 
(werk)omgeving voor iedereen. Ons arbozorgsysteem is 
erop gericht om risico’s te voorkomen en te beheersen 
en is geborgd in ons arbobeleid. Spaarnelanden heeft 
daarbij bewust gekozen voor zorgsysteem VCA**. 
Dit hebben we beschreven in het VCA Veiligheids-
handboek versie 2014. Daarnaast is er een veiligheids-
informatiegids voor iedereen die bij Spaarnelanden 
werkt en met ons samenwerkt. Onze VGWM-beleids-
verklaring is in 2015 herzien en ondertekend door 
de directeur.

Externe expertise ingehuurd
Spaarnelanden voert sinds een jaar de verzuim-
begeleiding in eigen beheer uit. Er is een arbo-arts aan-
gesteld en we werken samen met een externe dienst 
voor verzuimbegeleiding. Daarnaast maken wij gebruik 
van externe expertise op het gebied van VGWM 
(Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu). Wij hebben 
bijvoorbeeld een samenwerkingsovereenkomst met 
een hogere veiligheidskundige en een externe veilig-
heidsadviseur voor respectievelijk het Veiligheidsjaar-
verslag gevaarlijke stoffen en de ADR wet- en regel-
geving. Externe ondersteuning schakelden we ook in 
voor het invoeren van ISO 9001 en de CO2-Prestatie-
ladder. Na certificeringsaudits kregen we in januari 
2016 het ISO 9001:2015 certificaat en het certificaat 
voor CO2-Prestatieladder trede 3.
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Omgang met risico’s
In overleg met de Ondernemingsraad kozen we ervoor 
om de Risico Inventarisaties & Evaluaties (RI&E) per 
unit op te stellen. Voor de unit Afval en Grondstof 
gebeurt dit zelfs per onderdeel, net als voor ons Milieu-
plein en het kantoorgedeelte. De RI&E’s hebben we 
extern laten toetsen. Ze worden jaarlijks geëvalueerd.

Voor het uitvoeren van werkzaamheden zijn medewer-
kers verplicht gebruik te maken van hun persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM). We zien elke dag toe 
op het juiste gebruik ervan. Vlak voor aanvang van 
werkzaamheden is de Laatste Minuut Risico Analyse 
(LMRA) verplicht voor alle uitvoerende medewerkers. 
Als materiaal, voertuigen en of PBM’s niet geschikt 
zijn, moeten de werkzaamheden worden gestaakt. 
Minimaal eens per jaar krijgen medewerkers een 
toolbox ‘Juist gebruik PBM’ en een toolbox ‘LMRA’

Elektrische apparaten/machines worden gekeurd 
door gecertificeerde keurmeesters voor NEN3140. 
Laders, trappen en rolsteigers krijgen periodiek een 
keuring volgens NEN1147, NEN2484 en NEN2718.

Gezondheid en welzijn
Spaarnelanden wil, als onderdeel van de gemeente 
Haarlem, een goed werkgever zijn, waar mensen 
gezond hun pensioenleeftijd halen.

Het ziekteverzuimcijfer is na een flinke daling in
2015 vrijwel stabiel gebleven. We zagen een minieme 
stijging van 0,5% naar 6,4%. Jaarlijks registreren 
wij bijna-ongevallen en ongevallenmeldingen. 
In 2015 zijn 28 (bijna)ongevallen geregistreerd.

Spaarnelanden werkt met een snelle koppeling 
tussen bedrijfsarts en medewerker. Daardoor is er 
geen specifiek sociaal medisch overleg nodig. 

In ons beleid voor duurzame inzetbaarheid zijn drie 
aspecten geïntegreerd: strategische personeels-
planning, levensfasebewust personeelsbeleid en 
competentiemanagement.

In 2015 is weer een nieuw traject voor preventieve 
medische onderzoeken in gang gezet en in het 
eerste kwartaal van 2016 uitgevoerd. 

Spaarnelanden kent een vertrouwenspersoonsregeling 
en heeft een vertrouwenspersoon in dienst. 
Medewerkers kunnen in voorkomende gevallen ook 
gebruikmaken van onze bedrijfsarts.

De bedrijfshulpverlening bestaat uit 1 Hoofd BHV,
1 ploegleider en 18 bedrijfshulpverleners. De locatie 
Minckelersweg kent een bedrijfsnoodplan. In 2015 
heeft een ontruimingsoefening plaatsgevonden. 

Veiligheid: iedere medewerker is VCA-gecertificeerd
De borging van veiligheid in onze organisatie begint 
met het feit dat iedere operationele medewerker 
- van hoog tot laag - zijn opleiding VCA-Basis of of VCA 
VOL met succes moet hebben afgerond. Daarnaast 
moet iedereen die met materiaal en gereedschap 
werkt, daarvoor zijn opgeleid én gecertificeerd.
Minimaal tien keer per jaar houden onze teams 
speciale toolbox-meetings, waarin veiligheid als enige 
onderwerp wordt besproken. De besprekingen zijn 
gericht op de werkzaamheden van het team. 
Daarvan maken de teams apart een verslag. 
Minimaal  tien keer per jaar voeren onze teamleiders
werkplekinspecties uit. Twee keer per jaar doet de 
directie dit, aangevuld met een arbo-expert. In 2015 
leidde dit tot een uitgebreide lijst van actiepunten 
ter verbetering. 

CO2-footprint omlaag
Spaarnelanden is inmiddels gecertificeerd voor 
de derde trede van de CO2-Prestatieladder.
We hebben het energiegebruik van onze gebouwen 
en het brandstofgebruik van ons wagenpark in kaart 
gebracht en onze CO2-footprint bepaald. Dat is de 
hoeveelheid CO2 die we per jaar uitstoten. Onze 
CO2-footprint in 2015 was 2.067 ton CO2, vergelijkbaar 
met de uitstoot van 240 huishoudens.

Spaarnelanden wil haar CO2-footprint eind 2018 
met 10% hebben verlaagd ten opzichte van het 
basisjaar 2014. Materieel dat niet voldoet aan de 
huidige emmisie-eisen gaan we vervangen. Onze 
chauffeurs krijgen training voor een energiezuinige 
rijstijl, en we optimaliseren onze inzamelroutes om het 
brandstofverbruik nog verder omlaag te krijgen. 

Andere specifieke maatregelen die we hebben
getroffen om deze doelstelling te halen:
• Meting van onze duurzaamheidsprestatie van  
 CO2-footprint en grondstoffenbehoud met behulp 
 van Ecotest. 
• Bij de inkoop telt duurzaamheid mee in de afweging.
• Bij de aankoop van nieuw materieel houden we 
 rekening met CO2-emissies.
• Voor zware voertuigen kiezen we bewust motoren 
 die voldoen aan de laatste Euro-normeringen.
• Verduurzaming van het wagenpark.
• Tanken op eigen terrein 
 (minder vervoersbewegingen).
• LED-verlichting in parkeergarages.
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Milieu
Spaarnelanden ontwikkelt momenteel een milieu-
managementsysteem om de milieuaspecten van de 
eigen bedrijfsvoering te beheersen en te verbeteren.

Ketenverantwoordelijkheid
Spaarnelanden heeft de ketens van de ingezamelde 
afvalstromen in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat al 
het restafval en gft in Nederland blijft. Glas, papier en 
kunststof blijven in Europa. Textiel blijft wat sorteren 
en verwerken betreft in Europa. De afzetmarkten van 
textiel bevinden zich wel buiten de EU: met name in 
ontwikkelingslanden krijgt ons textiel een tweede 
leven. In Pakistan en India wordt textiel mechanisch 
verwerkt tot producten voor isolatie en automotive.

Duurzaamheid
Spaarnelanden kent een duurzaamheidsbeleidsplan 
en werkt samen met MVO Nederland. Onze prestaties 
op dit gebied staan vermeld onder 4.1. Bijdragen 
aan duurzaamheid.
 

3.4 Medewerkers

Cultuurverandering
In korte tijd veranderde Spaarnelanden van een 
uitvoerend bedrijf naar een kennisgerichte organisatie 
waarin ruimte is voor ontwikkeling. Dit maakt ook 
een nieuwe cultuur noodzakelijk. Andere waarden 
komen op, zoals eigenaarschap, respect, openheid, 
verantwoordelijkheid en feedback kunnen geven 
en ontvangen. Spaarnelanden wil graag dat mensen 
het beste uit zichzelf halen en stimuleert betrokken 
leiderschap. Iedereen heeft zo zijn kwaliteiten, de vraag 
is hoe we die tot bloei laten komen. De komende jaren 
werken we toe naar een cultuur die meer aan deze 
gedachte recht doet. Daarvoor leggen we op personeels-
gebied nu het fundament.

Herstructurering staf en ondersteunende functies
In het nieuwe regiemodel - de voorwaarden waaronder
Spaarnelanden voor de gemeente Haarlem haar 
oplossingen biedt - zijn vooral afspraken gemaakt 
over het te bereiken resultaat in de openbare ruimte. 
Om dit goed te kunnen uitvoeren, was een nieuwe 

manier van werken nodig. Dit leidde in 2015 tot helder 
uitgewerkte bedrijfsprocessen, ISO-certificering en 
strikte rapportage aan onze opdrachtgever. De nieuwe 
manier van werken vraagt ook om een andere staf en 
ondersteunende organisatie binnen Spaarnelanden, 
waarin business control, financieel consulentschap 
en steviger communicatie nodig zijn. In 2015 hebben 
we voor deze afdelingen dan ook de benodigde 
veranderingen doorgevoerd, met nieuwe functie-
profielen, uitbreiding van fte’s en heldere competentie-
trajecten. Inmiddels zijn deze afdelingen op sterkte. 
De nieuwe afdeling Klantbeheer moet de commerciële 
mogelijkheden voor Spaarnelanden verder gaan 
benutten, terwijl we met de oprichting van de afdeling 
Stad en Maatschappij de band met de inwoners van 
de stad verder aanhalen. 

MBO-trajecten voor uitvoerende medewerkers
Voor de kerntaken afval en onderhoud van de openbare
ruimte zijn sinds vorig jaar MBO-opleidingen van 
start gegaan. Spaarnelanden is als een van de eerste 
bedrijven in Nederland hierbij betrokken. We faciliteren 
niet alleen deze opleidingen, ontwikkeld door profes-
sionele instituten, we moedigen ook zoveel mogelijk 
medewerkers aan om zich in dit traject te laten 
bijscholen. Hun beroep in afval en openbare ruimte 
verandert snel en vraagt veel meer van medewerkers 
dan voorheen. De MBO-opleiding maakt het ook 
mogelijk dat we medewerkers breder kunnen inzetten
en het vergroot hun toekomstige kansen op de arbeids-
markt. Het is goed om te zien dat onze medewerkers
in de meeste gevallen graag van dit aanbod 
gebruikmaken.

Medewerkersonderzoek gehouden
Spaarnelanden heeft op initiatief van de Onder-
nemingsraad (OR) in 2015 een medewerkersonderzoek 
gehouden. Over het algemeen waren de resultaten 
positief. Met een respons van 65% gaven de respon-
denten gemiddeld een 7,8 voor tevredenheid. 

Verbeterpunten worden nu onder leiding van de 
OR verder uitgewerkt. 
De belangrijkste verbeterpuntem uit het mede-
werkersonderzoek zijn in willekeurige volgorde:
1. Interne communicatie verbeteren
2. Collegialiteit verbeteren/teambuilding
3. Constructief zijn binnen de organisatie
4. Zichtbaarheid en communicatie OR verbeteren
5. Professionaliteit van de organisatie

Deze verbeterpunten worden opgepakt binnen het 
cultuurveranderingstraject bij Spaarnelanden. 

Duurzame inzetbaarheid
Dit vindt bij Spaarnelanden vooral plaats door voort-
durend klachten in de gaten te houden en tijdig 
daarop in te spelen. Dit loopt inmiddels erg goed, 
sinds we met een nieuwe bedrijfsarts en arbodienst 
samenwerken. Ook sectorbreed zoekt Spaarnelanden 
de samenwerking op, bijvoorbeeld door op cao-niveau 
met WENb aandacht voor dit onderwerp te vragen. 
Samen met Zilveren Kruis Achmea hebben we een 
netwerk voor duurzame inzetbaarheid opgericht. 
Onderdeel van ons programma voor duurzame 
inzetbaarheid is onze sterke focus op de gezondheid 
van medewerkers. Onder de naam ‘Het nieuwe 
gezonde werken’ kijken we per individu waar iemand 
zijn leefstijl gezonder kan maken - tot aan voorlichting, 
begeleiding en voedingsadviezen van professionals toe. 
Een andere stap in dit programma is dat we de 
‘Levensfasematrix’ hebben ontwikkeld. Deze leidraad 
voor het beoordelingsgesprek vergroot het bewustzijn 
om ook voor de langere termijn te kijken waar iemand 
in zijn loopbaan behoefte aan krijgt of tegenaan 
gaat lopen. 

Verzuimduur:

Kort Middel  Lang Totaal

   7 kalenderdagen 7 - 42 kalenderdagen > 42 kalenderdagen

195  55 29 279

69,89% 19,71%   10,39%    100%

Verzuimfrequentie 1,26 (aantal ziekmeldingen gedeeld door het aantal medewerkers)
Verzuimpercentage 6,40%
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Doris Goebert Mijn man Guus en ik zijn vrijwilligers van het eerste uur op het pontje in Haarlem-Zuid. 
We hadden al een vaarbewijs, maar kregen van Spaarnelanden ook nog een speciale 
opleiding tot schipper op de pont. Met 20 vrijwilligers houden we hem nu in de vaart 
en dat gaat fantastisch! De afgelopen drie jaar hebben we 150.000 mensen overgezet. 
Veel kinderen, die we zo een veilige route naar school bieden. We tellen elke passagier 
en zien dat het er steeds meer worden. Soms staan er hele groepen te wachten...

“

”

Is vrijwilligster op de pont over het Spaarne.

DE STADHEEFTJE NODIG
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Spaarneveer

4.1 Bijdragen aan duurzaamheid

Bedrijfsvoering zoveel mogelijk duurzaam
Spaarnelanden richt haar bedrijfsvoering op een zo 
duurzaam mogelijke manier in. Vanuit betrokken
ondernemerschap investeren we op verschillende 
manieren in middelen die verantwoord omgaan met 
de gevolgen voor milieu en omgeving. Binnen onze 
bedrijfsvoering én in de keten kan nog veel winst 
worden behaald in energiebesparing, efficiënt 
materiaalgebruik en duurzame energie. In ons 
Duurzaamheidsplan staat onder meer hoe Spaarne-
landen haar positie op het gebied van duurzaam-
heid in kaart wil brengen en verbeteren.

Verduurzaming van het wagenpark
In 2015 hebben we het wagenpark van Spaarnelanden 
in kaart gebracht en onderzocht hoe we dit kunnen 
verduurzamen en verbeteren. In het actieplan kijken 
we een jaar vooruit naar nieuwe investeringen. 
Behalve het doel van een duurzamer wagenpark, 
nemen we ook andere zaken mee, zoals afschrijf-
termijnen, wagenparkbeleid, huisstijl en wagenpark-
beheer. Vanaf nu zoekt Spaarnelanden bij aanschaf 
van nieuwe voertuigen steeds naar de meest 
duurzame mogelijkheid, die past bij de functie van het 
voertuig. Dit betekent dat er voor de kleinere voertui-
gen elektrische voertuigen worden aangeschaft.
Bedrijfswagens vervangen we gaandeweg door 
elektrische alternatieven, of voertuigen op CNG 
(Groengas). Bij de grote voertuigen kiezen we voor 
de schoonst mogelijke dieselmotoren. De werkplaats 
van Spaarnelanden is ingericht om deze voertuigen 
met de nieuwste aandrijfvormen te kunnen 
onderhouden en te repareren.
 
Tegelijkertijd heeft Spaarnelanden een vergelijkbaar 
onderzoek uitgevoerd voor verduurzaming van 
het wagenpark van de gemeente Haarlem. Ook hier 
brachten we het wagenpark in kaart en onderzochten 

4. Bijdragen
	 Onze	maatschappelijke	bijdrage	in	2015

Spoorvervoer

CO2 per jaar 104 ton

CO2 per ton afval 1,7 kilo

Wegtransport

CO2 per jaar 45 on

CO2 per ton afval 0,7 kilo

We brengen adviezen uit en komen proactief met 
slimme oplossingen voor de uitdagingen in de stad. 
Zo ontstaat ook de nodige expertise voor extra stappen 
op maatschappelijk gebied. Door goed te luisteren, 
door onze rol in de haarvaten van de stad te spelen, 
bereiken we resultaten die anders niet mogelijk waren 
geweest. Inmiddels dragen we bij aan allerlei projecten 
en ontwikkelingen die aansluiten op de politieke 
agenda van de gemeente Haarlem. Van elektrisch 
rijden tot wijkgerichte afvalscheiding, en van educatie 
tot zinvolle werkgelegenheid voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt.

De impact van wat we bijdragen:
• inhoudelijke bijdrage aan debat en kennis 
 (over samenleving en domeinen),
• faciliteren van meer duurzaamheid in de stad,

• kansen en participatie voor mensen met een afstand  
 tot de arbeidsmarkt,
• meer betrokkenheid bij de belangrijke thema’s van 
 de stad.

Dilemma’s bij onze bijdragen:
• Waardecreatie in de samenleving of streven naar 
 een marktconform kostenniveau?
• Niet andere maatschappelijke instellingen voor 
 de voeten lopen, of juist gewoon ‘doen’ zonder 
 te verzanden in overleg?

draagvlak, 
participatie

kennis, adviezen, resultaten

3. bijdragen

1. verbinden

De enorme diversiteit per wijk en buurt, de grote hoeveelheid initiatieven bij wijkraden, 
bedrijven en inwoners maken dat er al veel gebeurt om de leefbaarheid in wijken te 
vergroten. Spaarnelanden werkt daar zoveel mogelijk mee samen en brengt haar 
professionele aanpak en inzichten in. Onze verwevenheid in het fijnmazige netwerk van 
de samenleving maakt dat we beschikken over uitgebreide kennis van wat er leeft. 
En doordat we onze kerntaken gestructureerd uitvoeren, groeien we ook in expertise. 
Met de competenties en kennis die onze organisatie daarmee ontwikkelt, helpen we 
onze samenleving vooruit. 

2. ‘doen’ & adviseren

we behoeften bij de eindgebruikers. Uit deze inventari-
satie komt een plan van eisen naar voren, dat aangeeft 
welke nieuwe voertuigen de gemeente nodig heeft. 
Dit vernieuwde wagenpark zal daadwerkelijk duur-
zaam zijn en een flinke uitstootreductie bereiken ten 
opzichte van het huidige wagenpark.

LED-verlichting in parkeergarages
Op eigen initiatief richten we parkeergarages 
zoveel mogelijk in met LED-verlichting. Een eerste 
project in parkeergarage De Raaks leverde 
20% energiebesparing op.

Gestopt met vervoer per trein
Van oudsher vervoerde Spaarnelanden huishoudelijk
restafval per trein van het vuiloverslagstation in 
Haarlem naar het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam. 
De trein reed met een grote omweg naar Amsterdam. 
Door het ontbreken van bovenleiding op delen van 
het traject kwam daar een sterk vervuilende dieselloc 
aan te pas. Daarom hebben we in 2015 het onder-
liggende contract afgekocht en zijn we overgestapt
op vervoer per as. Dit levert met ingang van 2016 niet 
alleen een financieel voordeel op, het zorgt ook voor 
een daling in de jaarlijkse CO2-uitstoot van bijna 60 ton.

zichtbaarheid,
goodwill
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Duurzaam afvalbeheer voor meer afvalscheiding
Voor onze inspanningsverplichting om naar 45% afval-
scheiding te komen, heeft Spaarnelanden het Mijlpalen-
plan Grondstofmanagement (MGM) geschreven en 
voorgelegd aan de opdrachtgever. Het MGM sluit aan 
op actuele thema’s, zoals het landelijke programma 
VANG (Van Afval Naar Grondstof). 

In 2015 voerden we ook een proef uit in drie Haarlemse
wijken met duocontainers speciaal voor plastic en 
papier. De evaluatie van het project was positief: 
uit de cijfers blijkt dat de container goed geaccepteerd 
en gebruikt wordt. Van de huishoudens in de proef-
wijken gaf 70% aan hierdoor meer afval te scheiden. 
De cijfers bevestigen dit: de inzameling van plastic 
steeg naar 40 kilo per huishouden op jaarbasis. 
Het gemiddelde van Haarlem ligt op 7 kilo. Papier ging 
van 74 kilo naar 108 kilo per huishouden. 85% is uiter-
mate tevreden met scheiding via een duobak en wil 
niet meer terug naar de vroegere situatie. De evaluatie 
werd eind 2015 gedeeld met onze opdrachtgever.

Uit onderzoek rond textielinzameling maken we op dat 
de nieuwe uitstraling van de kledingcontainers hebben 
geleid tot een hoger aanbod van kleding (circa 25%). 
Deze verbetering stond hoog op de agenda van onze 
politieke stakeholders.

Onkruid bestrijden met stoom en hete lucht
Spaarnelanden bestrijdt onkruid in Haarlem zonder 
chemicaliën. Als milieuvriendelijke methode hebben 
we in 2015 gewerkt met hete lucht en stoom. In com-
binatie met borstelen is dit effectief gebleken om het 
meeste onkruid tegen te gaan, hoewel de kosten vele 
malen hoger liggen dan voorzien. 

Compostactie stimuleert gft-inzameling
Inwoners van Haarlem spannen zich in om gft-afval
netjes te scheiden. Wij belonen deze vorm van duur-
zaam gedrag met de jaarlijkse compostactie. Ook in 
2015 konden Haarlemmers 4 zakken gerecycled 
compost voor hun tuin komen ophalen bij ons 
Milieuplein. De beschikbaar gestelde 60.000 kilo
compost was ruim voor sluitingstijd helemaal op.

Elektrische apparaten inleveren voor het goede doel
Met Wecycle voerden we een actie om Haarlemmers 
meer afgedankte apparaten naar het Milieuplein te 
laten brengen. Hun moeite werd beloond met een 
donatie aan het Vogelhospitaal. Dat leverde in totaal 
een cheque van duizend euro op. 

4.2 Sociaal bijdragen

Realisatieplan social return ruimschoots gehaald
In de DDO’s is de eis vastgelegd om 3% van de omzet 
voor SROI te reserveren, en op termijn zelfs 5%. 
Dankzij onze kernactiviteiten in de samenleving, 
kunnen we hieraan ook ruimschoots tegemoetkomen.
Er heerst binnen ons bedrijf bovendien veel enthou-
siasme om dit te realiseren. In het afgelopen jaar 
hebben we deze vorm van arbeidsparticipatie concreet 
ingevoerd. Daarbij is het in de praktijk nog niet zo 
makkelijk om te becijferen wat de werkelijke bijdrage
in productiviteit is, zoals onze opdrachtgever van 
ons vraagt. Het blijkt een lastige puzzel om voor de 
gemeente Haarlem van elke medewerker met een 
afstand tot de arbeidsmarkt zijn toegevoegde waarde 
uit te rekenen en inzichtelijk te maken. Als richtlijn 
daarvoor hanteert Spaarnelanden de ‘Staalkaart SROI’ 
van de gemeente Haarlem. Een goed voorbeeld vinden 
wij de levering van textiel aan SW-bedrijf Paswerk. 
Mag dit worden gezien als bijdrage aan SROI? 
Dankzij enorme hoeveelheden ingezameld textiel 

van Spaarnelanden vinden 20 mensen met een 
arbeidsbeperking immers zinvol werk, zij het dat ze 
formeel in dienst van Paswerk zijn. Is het ingezamelde 
textiel van Spaarnelanden? Kan Spaarnelanden er 
ook voor kiezen om het sorteren ervan met eigen 
medewerkers te gaan uitvoeren? Politiek en contract 
spreken elkaar op dit punt tegen. In 2016 volgt nader 
onderzoek.

Project voor wijkteams in gang gezet
In 2015 hebben we voorbereidingen getroffen voor een 
aantal proeven om meer mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt in onze bedrijfsvoering in te zetten. 
De bedoeling is dat zij zich kunnen verbinden met 
Spaarnelanden en in een wijkteam de openbare ruimte 
van een wijk netjes houden. Daarbij krijgen ze uitge-
breide begeleiding van een coach van Spaarnelanden 
en werken ze nauw samen met ambassadeurs in een 
wijk. Op grond van de eerste ervaringen kunnen we 
zeggen dat het effect groot is. De werkzaamheden 
in de wijk worden goed uitgevoerd, het contact met 
inwoners verbetert, en de medewerkers krijgen waar-
dering en voelen dat hun werk ertoe doet. De komende 
jaren wil Spaarnelanden dit initiatief verder uitbreiden. 

4.3 Bijdragen aan leefbaarheid

Spaarneveer wordt veel gebruikt
Sinds de start van de pont over het Spaarne zijn er 
750.000 passagiers overgezet. Bijzonder is dat het 
Spaarneveer helemaal door vrijwilligers wordt gerund. 
Spaarnelanden coördineert de inzet, zorgt voor de 
juiste vaaropleiding en draagt bij met 25.000 euro per 
jaar voor onderhoud, afschrijving en brandstof.

Schade zomerstorm aangepakt
De zomerstorm van 2015 heeft in Haarlem veel schade 
aangericht aan het bomenbestand. In totaal zijn 

meer dan 500 bomen omgewaaid, waarvan alleen 
in de Haarlemmerhout al 75. Voor de veiligheid heeft 
Spaarnelanden meteen gevaarlijke bomen verwijderd. 
Ook tal van omgewaaide bomen moesten in de dagen 
erna worden weggehaald. Daarvoor geschikte exem-
plaren werden verzaagd, zodat het hout kan worden 
gebruikt voor nieuw straatmeubilair of andere houten 
producten. Dat gaf aanleiding om de pilot Haarlems 
Hout Circulair te starten. In samenwerking met 
Nederlands Hout kwamen we tot een circulair model 
voor duurzame verwerking van gekapte Haarlemse 
bomen. Er is inmiddels belangstelling vanuit MRA-
verband voor deze circulaire manier van werken.

Scholenproject voor afvalscheiding
We willen onze bijdrage leveren om op scholen het 
bewustzijn over afvalscheiding en grondstoffen te
vergroten. Daarvoor werken we nauw samen met 
bureau NME, de organisatie voor natuur- en milieu-
educatie van de gemeente Haarlem. In het scholen-
project geeft NME lessen over het onderwerp en 
komen posters om het scheiden van afval te verduide-
lijken. Spaarnelanden plaatst op meerdere plaatsen 
kleine inzamelbakken voor papier, plastic, gft en
restafval. Deze worden door de conciërge geleegd 
in de door Spaarnelanden beschikbaar gestelde 
rolemmers op het schoolplein. Veel scholen zijn
enthousiast over de proef en hebben zich aangemeld 
om mee te doen. 

Bijgedragen aan de eerste Haarlemse Leefstraat
In een straat in Haarlem-Noord maakten auto’s tijdelijk 
plaats voor kunstgras, picknickbanken en een kinder-
podium. We ondersteunden dit bewonersinitiatief 
van harte met hand- en spandiensten, bloembakken 
en tijdelijke verkeersborden.
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Hier, in de meest versteende wijk van de stad, hebben we samen een groene oase voor 
de buurt gecreëerd. Heel lang was  het een stuk niemandsland. En het had nog heel wat 
voeten in de aarde om op deze plek een tuin te mogen beginnen. Uiteindelijk heeft de 
gemeente Haarlem de grond beschikbaar gesteld en heeft Ymere de aanleg betaald. 
We onderhouden de stadstuin nu zelf. Elke veertien dagen, buurtbewoners onder elkaar, 
gezellig met een kopje koffie...

“

”

Annette Kroes
Nam met buurtbewoners het 
initiatief voor een stadstuin 
in het Rozenprieel.

DE STAD
HEEFT
JE NODIG
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5.1 Code Goed Bestuur

In het kader van de Corporate Governance is Spaarne-
landen nv overgegaan tot hantering van de Code 
Goed Bestuur Publieke Dienstverleners. De volgende 
documenten zijn in dit kader door de Aandeelhouder 
op 12 december 2012 van toepassing verklaard:
• Directiereglement (herzien in 2014);
• Reglement Raad van Commissarissen;
• Rooster van Aftreden;
• Remuneratierapport;
• Profielschets;
• Regeling melding misstanden;
• Klachtenreglement;
• Gedragscode;
• Compliance verklaring; en
• Treasury Reglement (2013).

Voor het jaarverslag dient Spaarnelanden op grond van 
de Code Goed Bestuur een aantal rapportages op te 
leveren. Deze rapportages zijn in de diverse paragrafen 
van dit jaarverslag opgenomen. Hieronder staat nog 
verplichte informatie uit de Code die niet elders in het 
jaarverslag is verwerkt.
• De Manager Control & Middelen is verantwoordelijk  
 voor oplevering van het jaarverslag.
• De hoofdlijnen van de governance structuur van  
 Spaarnelanden nv worden elk jaar, mede aan de hand 
 van de principes die in deze code zijn genoemd, in  
 een apart hoofdstuk in het jaarverslag uiteengezet  
 en toegelicht. In dat hoofdstuk geeft Spaarnelanden  
 expliciet aan in hoeverre het de in deze code opge- 
 nomen bepalingen opvolgt en zo niet, waarom en  

 in hoeverre het daarvan afwijkt. De desbetreffende  
 informatie wordt ook gepubliceerd via de website  
 van Spaarnelanden nv. In het jaar 2015 werd 
 afgeweken van de Corporate Governance. Vanwege  
 zwaarwegende privé omstandigheden werd een  
 lening verstrekt aan een medewerker voor een bedrag  
 kleiner dan € 5.000,-.
• Het Directieteam verklaart dat de interne risico-
 beheersing- en controlesystemen adequaat en 
 effectief zijn. Voorbeelden hiervan zijn het   
 meer-handtekeningensysteem op facturen, een  
 roulatiesysteem in de buitendienst, het niet naar de  
 toekomst doorschuiven van lasten (een schone  
 balans), een hard beleid op het gebied van integriteit  
 en transparantie in de uitvoering. 
• Alle besluiten waarbij tegenstrijdige belangen van  
 leden van het Directieteam spelen worden onder  
 gebruikelijke condities genomen. Dergelijke trans-
 acties worden gepubliceerd in het jaarverslag,  
 met vermelding van het tegenstrijdig belang en de  
 verklaring dat Artikel 10 van het Directiereglement  
 is nageleefd. Het aantal besluiten met tegenstrijdige  
 belangen in 2015 is nul.
• Spaarnelanden nv heeft een klachtenreglement  
 vastgesteld. Dit reglement is gepubliceerd op 
 www.spaarnelanden.nl onder Corporate Governance.  
 Uitwerking in een registratiesysteem moet nog  
 plaatsvinden. Vanaf het jaar 2016 zal conform het  
 reglement het aantal klachten van externen worden  
 opgenomen. Dit onder vermelding van de aard van  
 de klacht en de uitkomst van de beoordeling van 
 de klachten. 

• In 2015 zijn al onze processen ingericht en 
 gecertificeerd volgens ISO 9001:2015, waarin de  
 kern normen kwaliteitshandvest zijn opgenomen.
• Besluiten waarbij tegenstrijdige belangen van een  
 medewerker van Spaarnelanden nv spelen die van  
 materiële betekenis zijn voor Spaarnelanden nv of de  
 betreffende medewerker, behoeven goedkeuring van  
 de Directie. Spaarnelanden publiceert transacties, 
 waar deze besluiten betrekking op hebben, in het  
 jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig  
 belang en de verklaring dat bovenstaande artikelen  
 zijn nageleefd. In 2015 hebben zich geen gevallen in  
 die zin voorgedaan.

5.2 Corporate Governance

Wijzigingen in de samenstelling
Raad van Commissarissen
In het verslagjaar hebben zich geen wijzigingen in 
de samenstelling van de Raad van Commissarissen 
voorgedaan. 

Indien in het Directieteam niet de vereiste overeen-
stemming wordt bereikt conform het Directie-
reglement, wordt door de betreffende portefeuille-
houder aan de Raad van Commissarissen om een 
advies gevraagd. In het verslagjaar heeft zich een 
dergelijke situatie niet voorgedaan

Conform de vereisten heeft de Directie in het tweede 
kwartaaloverleg 2016 de jaarrekening en het jaar-
verslag van het jaar 2015 ter goedkeuring voorgelegd 
aan de Raad van Commissarissen. Conform Artikel 18 
van de Statuten wordt de jaarrekening vastgesteld 
door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen 
wijkt niet af van de nagestreefde situatie.  Naar het 
oordeel van de Raad van Commissarissen is voldaan 
aan het onafhankelijkheids-vereiste. Er zijn in 2015 
geen besluiten genomen waarbij tegenstrijdige belan-
gen van leden van de Raad van Commissarissen spelen.

Beloning Commissarissen
De beloning commissarissen bedraagt € 21.500,- 
en betreft de bezoldiging van drie commissarissen. 
De vergoeding voor de leden van de Raad van 
Commissarissen is in 2011 als volgt vastgesteld door 
de Aandeelhouder en sindsdien niet meer gewijzigd:
Voorzitter € 9.500,-
Lid  € 6.270,- 
De bedragen zijn bruto per jaar.

Achtergrond leden commissarissen
Informatie over de leden van de Raad van Commissaris-
sen is te vinden op www.spaarnelanden.nl

5. Corporate governance
	 en risicomanagement
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5.3 Risicobeheer

De activiteiten van Spaarnelanden brengen risico’s met 
zich mee. Om deze te beheersen maken wij gebruik 
van verschillende controlesystemen en processen. 
In 2015 zijn al onze processen ingericht en gecertificeerd 
volgens de ISO 9001:2015 norm. Risicobeheersing 
maakt een belangrijk onderdeel uit van dit kwaliteits-
borgingssysteem. In 2016 voeren we verdere verbete-
ringen op het gebied van risicobeheersing door, in het 
bijzonder voor de strategische, financiële en compliance 
risico’s. Risicobeheersing is een vast agendapunt in het 
managementoverleg binnen Spaarnelanden.

Strategisch
Spaarnelanden staat midden in de samenleving. 
Net als branchegenoten in de overheidsmarkt krijgt 
Spaarnelanden in toenemende mate een sociaal-
maatschappelijke rol, onder andere door meer 
koppeling te leggen tussen het fysiek domein en het 
sociaal domein. Voor haar continuïteit is Spaarnelanden 
afhankelijk van de inbesteding van opdrachten door 
de gemeente. De opdrachtgever beschouwt sinds 
januari 2015 Spaarnelanden als een marktpartij. 
Marktpartijen kunnen opdrachten spreiden binnen een 
grotere portefeuille, kennen een ander beheersings-
instrumentarium en hanteren andere prijsstellingen 
in tijden van overcapaciteit. Spaarnelanden wordt 
wel vergeleken met deze marktpartijen. We voeren 

daarom constructief overleg met onze aandeelhouder 
en opdrachtgever over toepasselijke benchmarks 
en definities van marktconformiteit. 
De aan onze opdrachten verbonden systeemgerichte 
contractbeheersing brengt in haar wijze van toepassing 
een onverwacht grote administratieve organisatie 
met zich mee. De hoeveelheid en complexiteit aan 
procedures kan een afbreukrisico vormen voor de 
overwegend operationele activiteiten. Spaarnelanden 
voert strategisch overleg met haar gemeentelijke 
opdrachtgever om op dit punt de bestaande
contracten leaner te maken.

Operationeel
Met onze activiteiten begeven wij ons in de haarvaten 
van de samenleving. Een goede relatie met burgers die 
de openbare ruimte ervaren als schoon, heel en veilig 
is voor ons belangrijk. Periodiek overleggen wij met 
wijkraden en bespreken wij belangrijke ontwikkelingen
in de buurt. Hierdoor kunnen we anticiperen op 
wensen van burgers en deze wensen zoveel mogelijk 
inpassen in onze werkwijze.

ICT-systemen worden steeds belangrijker bij de 
ondersteuning van onze primaire taken. Risico’s op dit 
gebied kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor 
de continuïteit van de bedrijfsvoering. Om deze risico’s 
te beheersen zijn er backupsystemen en noodstroom-
voorzieningen.

Met onze activiteiten op het gebied van Parkeerservice
leveren we 24 uur per dag services aan klanten via 
high-tech systemen. Uitval van deze systemen en 
calamiteiten kunnen zeer ernstige gevolgen hebben 
voor de bereikbaarheid van de stad en de veiligheid 
van burgers. Om die reden zijn er beheersprotocollen, 
backupsystemen en noodprocedures. Deze systemen 
en procedures worden periodiek getest. Op installaties 
zijn keurmerken van toepassing en periodiek vinden 
inspecties door derden plaats. Cameraprotocollen en 
beheersplannen zorgen voor de borging van de privacy 
van burgers.
Dagelijks zijn aan onze activiteiten veiligheidsrisico’s 
verbonden. Een ongeluk kan grote gevolgen hebben 
voor medewerkers en klanten. Om dit risico zo goed 
mogelijk te beheersen beschikt Spaarnelanden over 
een VCA** certificering voor al haar activiteiten. 
Directie, management en medewerkers voeren 
gedurende het hele jaar audits uit in het kader van 
VCA. Jaarlijks vindt een externe beoordeling van 
het VCA-systeem plaats.

Financieel en compliance
Spaarnelanden kent vier businessunits die alle diensten 
verlenen in de openbare ruimte. Transparantie in de 
kostenstructuur en adequate managementinformatie 
zijn belangrijk om de juiste beslissingen te kunnen 
nemen. Onjuiste managementinformatie kan leiden 
tot verkeerde maatregelen en gevolgen hebben voor 
de kostprijs, solvabiliteit en liquiditeit van bedrijfs-
onderdelen of de onderneming als geheel. In 2015 

is de planning- en controlcyclus verbeterd en 
gingen we over op een systeem van direct costing. 
Maand- en kwartaalrapportages zorgen voor inzicht 
in de stand van zaken en vormen de basis voor tijdige 
bijsturing. De accountant toetst jaarlijks de getrouw-
heid van de administraties en geeft daarover zijn 
oordeel af in de vorm van een controleverklaring. 
Over 2015 ontving Spaarnelanden weer een 
goedkeurende controleverklaring

Spaarnelanden is een overheidsonderneming. 
Diensten in de openbare ruimte worden betaald 
uit belastingmiddelen. Dit geeft een groot maat-
schappelijk besef en stelt hoge eisen aan integriteit. 
Schending van integriteit kan ernstige imagoschade 
veroorzaken, niet alleen voor Spaarnelanden zelf, 
maar ook voor haar klanten. Om die reden bestaat 
een corporate governance code, werkt de directie 
volgens een directiereglement en bestaat er een 
zero-tolerance beleid voor die gevallen waarin 
regels van integriteit geschonden worden. 

Met ingang van 2016 is Spaarnelanden vennootschaps-
belastingplichtig geworden. Er gelden echter vrij-
stellingen in geval van quasi-inbesteding van publieke
taken. Vooruitlopend hierop zijn in 2015 passende 
maatregelen genomen, onder ander door een ontvlech-
ting in de kostenstructuur met de mogelijkheid tot 
vermogensetikettering.  
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Hieronder staat een samenvatting van de jaarrekening. Een volledig exemplaar 
is beschikbaar via onze website www.spaarnelanden.nl en is gepubliceerd na 
goedkeuring in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

6. Verkorte jaarrekening

BALANS per 31 december
(voor resultaatbestemming in €1.000)

2015 2014

ACTIVA

00vaste activa 25.984 27.108

0000materiële vaste activa 25.966 27.090

0000financiële vaste activa 18 18

00vlottende activa 7.690 6.371

0000voorraden 560 490

0000vorderingen en overlopende activa 3.121 1.995

0000liquide middelen  4.009 3.886

00totaal activa 33.674 33.479

PASSIVA

00eigen vermogen 9.973 11.613

00voorzieningen 3.660 2.383

00schulden op lange termijn 11.755 12.752

00schulden op korte termijn 8.286 6.731

00totaal passiva 33.674 33.479

WINST- EN VERLIESREKENING over 
(in €1.000)

2015 2014

BEDRIJFSOPBRENGSTEN  37.116 36.625

0000gemeente Haarlem publieke taken 31.258 29.915

0000bedrijfsafval 1.820 1.876

0000overige bedrijfsopbrengsten 4.038 4.834

BEDRIJFSLASTEN 38.129 35.710

0000kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 10.575 10.657

0000personeelskosten 12.860 12.542

0000afschrijvingen op materiële vaste activa 3.515 3.721

0000algemene beheerkosten 9.632 8.557

0000overige bedrijfskosten 1.547 233

BEDRIJFSRESULTAAT (1.013) 915

0000financiële baten en lasten (277) (280)

RESULTAAT (1.290) 635 
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RESULTAAT VOOR EN NA NORMALISATIE
(in €1.000)

2015 2014

GENORMALISEERD RESULTAAT 1.617 204

0000mutatie voorzieningen (1.277) 195

0000incidentele lasten (2.238) 236

0000schattingswijzigingen afschrijvingen 608 -

RESULTAAT (1.290) 635

Spaarnelanden werkt dagelijks aan een schone, 
leefbare en veilige stad. In 2015 werd zichtbaar hoe dit 
in toenemende mate plaatsvindt in afstemming met 
relevante sociale omgevingen. Door samen te werken 
met wijkraden, buurtbedrijven en bewonersinitiatieven 
levert Spaarnelanden een bijdrage aan een op partici-
patie gerichte samenleving. Nieuw beleid op het 
gebied van ‘inclusief ondernemen’ leidde in 2015 tot 
verdieping in de samenwerking met reïntegratie-
bedrijven en een geslaagde pilot met een zorginstelling 
voor de inschakeling van mensen met een beperking 
in het arbeidsproces. Deze maatschappelijke vernieu-
wingen leverden niet alleen kansen op voor betrokke-
nen, maar brachten ook beweging in het krachtenveld 
rondom Spaarnelanden.

In 2015 heeft een belangrijke transitie plaatsgevonden
op basis van de in 2014 ingezette koers naar een 
klantgerichte organisatie. Een belangrijk deel van de 
transitie had betrekking op de implementatie van
nieuwe, op beeldkwaliteit gebaseerde, overeenkomsten 
met de gemeente Haarlem. Daarnaast is hard gewerkt 
aan de implementatie van een kwaliteitssysteem en 
de meetbaarheid van de duurzaamheidsprestaties. 
De kroon op dit werk kwam eind 2015 met de bedrijfs-
brede toekenning van de ISO 9001:2015 norm aan 
Spaarnelanden en een geslaagde certificering voor 
de CO2-Prestatieladder op niveau 3.

De noodzakelijke te maken kosten voor herstructurering 
en kwaliteitsverbetering zorgen in 2015 voor een 
negatief resultaat. Dit verlies was bij de begrotings-
opstelling voorzien en wordt gedragen door in het 
verleden gevormde reserves. Hiermee blijft het 
geïnvesteerd vermogen van de gemeente Haarlem 

behouden. De balans ultimo 2015 is, als onderdeel van 
het kwaliteitsverbeteringsproces, flink opgeschoond. 
De mutaties die dit met zich meebracht zijn in het 
jaarresultaat verwerkt. 

In 2015 hebben drie aandeelhoudersvergaderingen en 
zeven vergaderingen van de Raad van Commissarissen 
plaatsgevonden. In twee gevallen gebeurde het dat 
een commissaris met afmelding vooraf de vergadering
niet kon bijwonen. Voor het overige waren alle com-
missarissen bij elke vergadering aanwezig. In deze 
vergaderingen zijn met de directie de jaarrekening 
2014, de rapportages 2015, de begroting 2016 en 
overige informatie besproken en besluiten genomen. 
De transitie van de organisatie in termen van kwaliteit 
en herstructurering en een integriteitsonderzoek 
hadden onze bijzondere aandacht. Integriteit is voor 
Spaarnelanden een kernwaarde. In 2016 zal het
integriteitsbeleid op ons advies door de directie verder 
worden verfijnd en daar waar nodig aangescherpt. 
Begin 2016 kwam de Raad van Commissarissen bijeen 
voor haar jaarlijkse zelfevaluatie.

De Raad van Commissarissen dankt de directie en haar 
medewerkers voor hun inzet voor Spaarnelanden nv.

De Raad van Commissarissen
De heer mr. drs. J.F.P. Houben, voorzitter
Mevrouw ir. A.M. Ottolini, lid
De heer ing. F. van Voorst Vader, lid

Haarlem, 12 mei 2016

7. Verslag van de Raad 
 van Commissarissen
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In 2015 heeft de Ondernemingsraad (7 leden) de vol-
gende instemming- en adviesaanvragen behandeld:

Instemmingaanvragen 
• Medewerker van de Maand
• Procesbeschrijving Minckelersweg
• Diagram overwerkvergoeding zaterdag 
 en eindejaarsuitkering
• Opleidingsplan 2015
 
Adviesaanvragen 
• Herontwerp Staf en Ondersteuning
• Transitiemanagement
• Begroting 2015 bespreken, geen advies 
 of instemming nodig van de OR.

Achterbanoverleg vergadering
In een poging het contact met de achterban te 
verbeteren heeft de Ondernemingsraad achterban-
overleggen ingepland. Deze vergaderingen werden 
slecht bezocht. 

Verkiezingen in 2015
Op 19 januari 2015 zijn de vierjaarlijkse or-verkiezingen 
gehouden. De voltallige raad heeft zich verkiesbaar 
gesteld. Aangezien er niemand anders van het 
personeel zich heeft aangemeld als verkiesbaar, zijn 
de verkiesbare Ondernemingsraadsleden opnieuw 
geacht te zijn gekozen. Graag had de Ondernemings-
raad gezien dat er verkiezingen zouden zijn geweest 
-  er valt dan immers iets te kiezen - anderzijds kun 
je ook zeggen dat het personeel tevreden is met 
de huidige raad.

De Vakbonden
De instemmingaanvraag  ‘Aanpassen regeling toelage 
Zaterdagrooster’ is nog in behandeling bij de directie. 
De Ondernemingsraad heeft aangegeven hier geen 
zeggenschap over te hebben omdat het hier volgens 
de raad gaat om het Sociaal Plan RATD van 2004.

Bovenstaande is behandeld door de vakbonden CNV en 
ABVA KABO op 8 juni 2015, hier is uitgekomen dat de 
Zaterdagregeling intact blijft, zoals destijds voorge-
steld en ingevoerd door HRM. De eindejaarsuitkering 
blijft ook intact zoals in een Directie Team Overleg al 
was bepaald en vastgesteld op 5 procentpunt voor 
alle medewerkers. Een eventuele 6 daagse werkweek 
wordt doorgeschoven naar een volgend CAO-overleg.

Ingekomen reacties personeel
In de rode brievenbussen van de Ondernemingsraad 
zijn er afgelopen jaar 5 formulieren binnengekomen. 
Al deze reacties zijn in behandeling genomen en er 
is afhankelijk van de vraag actie ondernomen of 
antwoord gegeven aan de inzenders. 
• Een vraag of er ook privé getankt kan worden 
 op het terrein.
• Een vraag of er contact met Connexxion opgenomen  
 kan worden i.v.m. lekkende gaskoppelingen op het  
 terrein van Connexxion (onze buren).
• Een vraag of er een zitvoorziening aan de waterkant  
 voor het personeel gemaakt kan worden.
• Een vraag of er met de werkkleding wat aan de 
 herkenbaarheid als bedrijf gedaan kan worden.
• Een vraag over vaccinatie. 

Vergaderingen
De Ondernemingsraad heeft in 2015 11 keer vergaderd 
en voerde eveneens 11 Overlegvergaderingen met de 
directie. Op 15 juni was er een algemene beschouwing-
overleg met de directie. Op 20 augustus was er een 
themabijeenkomst met de directie inzake Herontwerp 
Staf en Ondersteuning. In totaal waren er dus 24 
vergaderingen/ overleggen/ bijeenkomsten dit jaar.

Cursus
De Ondernemingsraad heeft in 2015 een cursus van 
een dag gevolgd onder leiding van cursusleider 
Bert de Velde Harsenhorst van cursuscentrum SBI.

8. Verslag van de 
 Ondernemingsraad
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9. GRI-index (G4 Core)

CODE OMSCHRIJVING

G4-1
Voorwoord van de hoogste beslissings-
bevoegde van de organisatie

Pagina 7

G4-3 Naam van de organisatie Spaarnelanden nv

G4-4
Voornaamste merken, producten 
en/of diensten

Pagina 10

G4-5 Locatie van het hoofdkantoor Minckelersweg 40, 2031 EM Haarlem

G4-6 Landen waar de organisatie actief is Nederland

G4-7 Eigendomsstructuur en rechtsvorm
Naamloze vennootschap, 100% eigendom 
van gemeente Haarlem.

G4-8 Afzetmarkten Zie hoofdstuk 1

G4-9 Omvang van de organisatie
233 medewerkers, omzet 37,1 miljoen euro. 
Zie verder verrkorte jaarrekening hoofdstuk 6.

Generieke standaardinformatie

Strategie en analyse

Organisatieprofiel

G4-10 Samenstelling medewerkersbestand

Op peildatum 31 december 2015:
• 233 medewerkers, waarvan 40 vrouw 
   en 193 man
• 212 fte
• 90% vast, 10% tijdelijk
ZZP-ers worden niet in ons systeem geregistreerd, 
percentage seizoensarbeid is niet te beantwoorden 
aan de hand van harde cijfers.

G4-11 Percentage werknemers onder CAO
Op alle 233 medewerkers is de Cao voor Afval en Milieu 
(Services) van toepassing, dus 100%.

G4-12
Omschrijving van de toeleveringsketen 
van de organisatie

Pagina 12

G4-13
Belangrijke organisatorische verande-
ringen tijdens de verslagperiode

Geen grote organisatieveranderingen geweest.

G4-14 Toepassing voorzorgsprincipe Hoofdstuk 3.3

G4-15
Externe principes die de organisatie 
onderschrijft

We onderschrijven niet officieel externe principes.

G4-16 Lidmaatschappen van verenigingen  

Werkgeversvereniging WeNB, NVRD, 
Bedrijf en Samenleving, IKH, MKB,
De Goede Zaak, De Normaalste Zaak,
MVO Nederland, Jinc
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G4-17 Scope van de jaarcijfers Zie hoofdstuk 6

G4-18
Totstandkoming inhoud en afbakening 
van het verslag 

Pagina 6

G4-19 Overzicht materiële onderwerpen Pagina 15

G4-20
Interne afbakening van de materiële 
aspecten

Pagina 14

G4-21
Externe afbakening van de materiële 
aspecten

Pagina 14

G4-22 Herformuleringen Niet van toepassing.

G4-23 Veranderingen in scope en afbakening 
Dit is het eerste jaarverslag in 
overeenstemming met G4 core.

G4-24 Lijst van betrokken stakeholders Pagina 14

G4-25
Uitgangspunten voor de selectie van 
stakeholders

Pagina 14

G4-26 Werkwijze stakeholderdialoog Pagina 14

G4-27 Uitkomsten stakeholderdialoog Pagina 16, 17

Stakeholderbetrokkenheid

G4-28 Verslagleggingsperiode 2015

G4-29 Datum vorige verslag juli 2015

G4-30 Verslagleggingscyclus jaarlijks

G4-31 Contactinformatie Afdeling Communicatie, 023 7517200 

G4-32
GRI-verslagleggingsniveau en 
GRI-tabel

Core, geen externe verificatie.

G4-33
Beleid ten aanzien van externe 
assurance

Externe verificatie vindt niet plaats voor 
het jaarverslag, wel audits en certificering 
voor ISO 9001:2015.

G4-34 Bestuursstructuur van de organisatie Hoofdstuk 5

G4-56 Kernwaarden en gedragscode

Spaarnelanden heeft verschillende 
gedragscode documenten:
• Huishoudelijk reglement Spaarnelanden, 
   onderdeel van ons Personeelshandboek, 
   hier staan ook gedragsregels in.
• Corporate Governance Code (op onze website 
   te vinden, de gedragscode maakt hier 
   onderdeel van uit).
• Omgevingsmanagementplan (onderdeel van 
   onze DDO-verplichtingen).
We hebben geen ethische kernwaarden benoemd 
in documenten, maar een en ander staat beschreven 
in bovenstaande documenten.

Ethiek en integriteit

Materiële aspecten en reikwijdte Rapportageprofiel

Governance
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DMA Managementbenadering
Spaarnelanden heeft hier nog geen beleid
voor vastgelegd. Is wel ambitie voor volgend jaar.

DMA Managementbenadering Pagina 12, 13

G4-SO4
Communicatie en training over beleid 
en procedures 

Hoofdstuk 5, Corporate Governance

DMA Managementbenadering
Zie voor veiligheid hoofdstuk 
5.3 Risicobeheer, pagina 48.

G4-PR2
Aantal incidenten waarbij niet is 
gehandeld in overeenstemming met 
regelgeving en codes 

Informatie niet bekend, ambitie is om dit 
volgend jaar op te nemen.

DMA Managementbenadering
Spaarnelanden kent een beleid voor
duurzame inzetbaarheid. Zie pagina 37.

G4-LA6

Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- 
en verzuimcijfers en het aantal 
werkgerelateerde sterfgevallen per 
regio en geslacht

Pagina 34

Sociaal: arbeidsomstandigheden en volwaardig werk

Sociaal: mensenrechten

Sociaal: maatschappij

Consumentengezondheid en -veiligheid

Anti-corruptie

Sociaal: productverantwoordelijkheid

Gezondheid en veiligheid 

DMA Managementbenadering Zie waardecreatiemodel pagina 12, 13.

G4-EC1
Directe economische waarden die zijn 
gegenereerd en gedistribueerd

Zie hoofdstuk 6.

DMA Managementbenadering In ontwikkeling, zie hoofdstuk 3.3.

Generieke standaardinformatie

G4-EN15 Directe broeikasemissies (scope 1) CO2, zie hoofdstuk 3.3, pagina 35.

Milieu

Economische prestaties

Economie

Emissies
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Familie De Ruijter

“Wat een fijne ver-
rassing vanmiddag! 
Twee mannen met 
veegwagen hebben 
de parkeerplaats 
achter ons huis aan-
gepakt en schoonge-
maakt. Het was daar 
flink vervuild. Harte-
lijk dank voor deze 
actie!” 

Carla Hoes- wijkraadlid

“Wat een geweldige verrassing 
bij thuiskomst. Super! 
Hierbij twee foto’s van het 
verschil en harde werken 
van de beide heren.” 

Familie De Boer

“Aan alle chauffeurs die de afgelopen 
jaren op dinsdagen aan het werk 
waren in de Scheepmakersdijk buurt. 
Hartelijk dank voor alle service! 
We zijn nu over opondergrondse 
containers.” (familie De Boer bracht 
een zak drop en een kaartje om te 
bedanken)

“Donderdag ochtend kwam 
een mevrouw J. Pelser een 
taart brengen voor de 
Planning omdat zij erg 
blij en dankbaar was 
haar autosleutels terug 
te hebben.” 

Gerard Koops

“Hartelijk dank voor 
de snelle reactie 
en services.” 

Aad van der Veldt

“Namens de 1150 leden van Tennisvereniging
Kontakt onze hartelijke dank voor het snoeien
van de coniferen rond ons tennispark. 
De werkzaamheden zijn tot volle tevredenheid 
uitgevoerd. Jullie betrokkenheid en inzet wordt 
door ons hoog gewaardeerd.” 

Mark

“Recent weer een bezoek gebracht 
aan het milieuplein om wat grofvuil 
af te leveren. Dit doe ik ongeveer drie 
keer per jaar. Ik word altijd zeer vrien-
delijk te woord gestaan en in de goede 
richting gewezen! Zeer hulpvaardige 
mensen! Dus hartelijk dank daarvoor.” 

Mientje Nahafahik

“Mijn complimenten voor de blazers.
Gisterochtend lagen er heel veel bladeren
langs de zijkant van de Helene Swarth-
straat. De straat is nu helemaal schoon. 
Bedankt daarvoor!”  

Gerard Duppen

“Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan 
een zeer goed voorstel voor de jubileum-
activiteiten van de Bavinck school.”

Ad Timmers

“Bedankt voor het goed vastzetten 
van de kleppen op de afrit van garage 
Kraaienhorst. Het is voor de omgeving 
prettig dat er geen lawaai meer is. 
Dank vooral aan de medewerkers 
met wagennummers 272 en 404.”

Tine Walberg

Over de proef afvalscheiding 
op basisschool Al Ikhlaas: 
“Ik heb vele jaren in het 
onderwijs gewerkt en dit 
vind ik nou een voorbeeld 
van een prima actie om 
kinderen meer bewust te 
maken van wat ze weg-
gooien en wat er opnieuw 
gebruikt zou kunnen 
worden! Gefeliciteerd, 
Spaarnelanden en NME! 
Veel succes met de proef 
en dat er maar veel 
scholen zullen volgen.” 
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