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SAMEN MAKEN WE 
ONZE LEEFOMGEVING
MOOIER, GROENER 
EN SOCIALER
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Spaarnelanden in 2018 

Kerncijfers

We beheren...

4.876
fietsenrekken 

7
fietsenstallingen

1.148
speeltoestellen

2.416
afvalbakken

10.983 
straatnaamborden

1.867 
zitbanken

172 straatparkeermeters

7 openbare parkeergarages

4 bewonersparkeergarages

62.224 bomen

2,4 miljoen m2 gras

1,3 miljoen m2 groen
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Per inwoner is dat kilo (2017: 424 kilo)

van het afval wordt nu gescheiden 
(2017: 40%)

423
44,5%

67.650 ton afval
159.717 inwoners van Haarlem zorgden in
2018 voor ongeveer

Per inwoner is dat 

Zij scheidden van het afval

433
36%

7.322 ton afval
16.903 inwoners van Zandvoort zorgden in
2018 voor ongeveer

120.000
bezoekers aan het Milieuplein

378 
keer zout gestrooid tegen gladheid,
in totaal

ton. (2017: 22 keer, 1.069 ton)

20

meer cijfers...
We gaven
parkeerkaartjes uit

1,7 miljoen

kilo
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Over dit verslag
Met dit jaarverslag geven we inzicht in de prestaties van Spaarnelanden nv op de drie aspecten van duurzaamheid: 
milieu, mensen en economie. We doen dit aan de hand van de twee toonaangevende internationale richtlijnen 
voor niet-financiële verslaglegging: GRI Standards en Integrated Reporting. De beste elementen uit deze twee 
standaarden hebben we gecombineerd tot een verslag dat transparantie vooropstelt, dat de lange termijn in 
zicht houdt en dat gaat over de onderwerpen die er volgens onze stakeholders toe doen. In dit kader is een 
stakeholderdialoog opgezet. Dit is het niet-financiële jaarverslag van Spaarnelanden. Het financiële verslag 
verschijnt medio 2019.  

Inhoud Voorwoord Organisatie Prestaties 2018 GRI-index Complimenten



RvC

Spaarnelanden · Jaarverslag 2018 6

Leeswijzer
Na het voorwoord van onze directeur en het verslag van de RvC gaan we in hoofdstuk 3 in op Spaarnelanden en 
haar belanghebbenden. Dit hoofdstuk bevat onze missie, visie en strategie en een overzicht van de bedrijfs-
onderdelen en de structuur van onze organisatie. In § 3.3 beschrijven we hoe Spaarnelanden waarde toevoegt. 
Vervolgens geven we in § 3.4 een overzicht van onze stakeholders, de partijen die er belang bij hebben dat 
Spaarnelanden goed presteert. In § 3.5 gaan we in op de materiële thema’s: de meest relevante onderwerpen 
voor stakeholders en duurzame impact. § 3.6 is een samenvatting van de interviews waarin we onze belang-
hebbenden vroegen hoe Spaarnelanden het in hun ogen doet. In § 3.7 de vermeldenswaardige zaken op het 
gebied van mensen,veiligheid en milieu.

De kern van dit verslag bestaat uit drie hoofdstukken die de ontwikkelingen in 2018 beschrijven aan de hand 
van onze samenhangende, elementaire processen: verbinden, doen & adviseren, en bijdragen. In deze
hoofdstukken leggen we verantwoording af over onze prestaties in 2018, onze impact en de dilemma’s die
we in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Hoofdstuk 7 bevat het verslag van de Ondernemingsraad. Tot slot
maken we aan het eind van dit verslag de informatie compleet aan de hand van de GRI-index (volgens GRI
Standards, core).

We hebben dit verslag met veel plezier samengesteld. Bijzondere dank gaat uit naar onze medewerkers die hier 
hun bijdrage aan hebben geleverd, en natuurlijk naar al onze stakeholders die de tijd hebben genomen om ons 
inhoudelijke feedback te geven.

Inhoud Voorwoord Organisatie Prestaties 2018 GRI-index Complimenten



RvC

Spaarnelanden · Jaarverslag 2018 7

Hoe kunnen we bijvoorbeeld meer investeren in ecologisch 
beheer? In meer groen tegen de warmer wordende stad? Of 
wat zijn de mogelijkheden van waterstof als energiedrager? 
Hoe gaan we om met de toenemende druk van auto’s op de 
beschikbare ruimte? En hoe komen we tot een goede 
laadinfrastructuur voor elektrische auto’s? Laten we dit over 
aan commerciële partijen of moet dit beschikbaar blijven als 
openbare voorziening? Ik ben ervan overtuigd dat de keus op 
de laatste moet vallen. Geen concessiemodel dus, maar een 
situatie waarin de overheid zeggenschap houdt over 
exploitatie en beschikbaarheid. 

Spaarnelanden is de aangewezen partij om Haarlem en 
Zandvoort, nu en in de toekomst, te ondersteunen bij de vraag-
stukken die de leefomgeving betreffen; enerzijds door 
de programma’s van de gemeente uit te voeren, anderzijds 
door de gemeenten vanuit onze expertise en visie te 

adviseren. In dit jaarverslag kunt u lezen hoe we dit het 
afgelopen jaar hebben gedaan. 

In ons dagelijks werk boeken we goede resultaten. Zo groeide 
in Haarlem het afvalscheidingspercentage in 2018 van 40% 
naar 44,5%. Ook ons brede offensief tegen zwerfafval is 
succesvol. Extra afvalbakken, extra toezicht en extra voor-
lichting hebben hieraan bijgedragen. Ik ben trots dat de 
beeldkwaliteit in meer dan 90% van de 45.000 metingen op, 
of beter dan het gewenste niveau scoort. Ook onze bijdrage 
aan social return is met 6,6% ruim boven het doel van 5%. 
Verder boekten we ook goede resultaten bij het bomen-
beheer, bij het plaatsen van nieuwe parkeermeters en voor 
meer natuur in de stad. De ecologie in de stad kreeg een boost 
met 3 kilometer bloemenrijke bermen, 444 nieuwe bomen en 
een betere bescherming voor water- en weidevogels.

1. Voorwoord 

De openbare ruimte is het domein van Spaarnelanden;  het werkgebied waarin al onze activiteiten zich 
afspelen. Zo helpen we de inwoners van Haarlem en Zandvoort bij afvalscheiding, zorgen we voor meer 
natuur in de stad en maken we werk van duurzame mobiliteit. Nieuwe ontwikkelingen rond de leefbaar-
heid in ons werkgebied volgen we op de voet. En dat leidt tot allerlei afwegingen.

Onze leefomgeving vraagt om regie en betrokkenheid

Inhoud Voorwoord Organisatie Prestaties 2018 GRI-index Complimenten
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Bijzonder trots ben ik ook op enkele pilots die we in 2018 
startten. Ze vormen een veelbelovend opstapje naar een duur-
zamere samenleving en trekken zowel binnen als buiten de 
regio terecht veel aandacht. Met iZoof bijvoorbeeld lanceerden 
we elektrische deelauto’s en taxi’s in Haarlem. 
Green Collecting oogst ook bij Spaarnelanden intern veel 
waardering; onze medewerkers zien met eigen ogen dat 
de gezamenlijke inzameling van bedrijfsafval werkt en het 
vrachtverkeer in de binnenstad vermindert. Dergelijke 
projecten sterken mij in de overtuiging dat succesvolle 
voorbeelden zaken in beweging kunnen zetten en de weg 
vrijmaken voor grootschalige toepassingen. Ook de introductie 
van een nieuwe privé-leaseregeling voor onze medewerkers 
is in dit verband het vermelden waard. De regeling brengt 
elektrisch rijden binnen handbereik van onze medewerkers en 
zorgt er ook voor dat het onderwerp duurzame mobiliteit echt 
voor ze gaat leven. 

Achter de schermen blijven we uiteraard hard werken aan 
onze operational excellence. Zo hebben we bedrijfsbreed 
nieuwe ICT ingevoerd met ‘best of breed’-oplossingen voor 
alle werkprocessen. Met de data die dit oplevert kunnen 
we de kwaliteit van onze dienstverlening verder verbeteren. 

Robert Oosting
Directeur Spaarnelanden nv 
Haarlem

Wij zijn er kortom klaar voor om de schouders eronder te 
zetten en de belangrijke thema’s in ons werkgebied waar 
te maken. Samen met onze partners blijven we ons inzetten 
voor een fijne leefomgeving voor alle inwoners, bezoekers 
en ondernemers in Haarlem en Zandvoort!

Inhoud Voorwoord Organisatie Prestaties 2018 GRI-index ComplimentenRvC
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Spaarnelanden werkt dagelijks aan het onderhoud van de 
openbare ruimte en een schone leefomgeving. In de afgelopen 
jaren heeft het bedrijf een sociaal-maatschappelijk karakter 
verworven door inclusief te werken in nauwe samenwerking 
met partijen als de gemeente, wijkraden, reïntegratie-
bedrijven, buurtbedrijven en bewonersorganisaties.
De processen zijn de afgelopen jaren ingericht conform
ISO-normeringen en de CO2-footprint wordt jaarlijks gemeten. 
De veiligheid is geborgd middels VCA-certificering. Met de 
bedrijven in de omgeving wordt steeds meer samengewerkt 
en er bestaat regionaal en landelijk belangstelling voor een 
aantal duurzame initiatieven die Spaarnelanden ontwikkelt.

In 2018 is de toetreding van de gemeente Zandvoort een feit. 
Sinds 1 januari 2018 is de gemeente Zandvoort mede-eigenaar 
met 10% van de aandelen. De werkzaamheden in de openbare 
ruimte in Zandvoort zijn in de vorm van een verzelfstandiging 
in Spaarnelanden ingebracht. In 2018 brachten wij een 
werkbezoek aan de kustgemeente.  

Nieuwe strategie
In het eerste kwartaal van 2018 heeft de directie een update 
gegeven over de voortgang van de strategievorming.
We gingen daarbij in op trends en ontwikkelingen in de 
omgeving van Spaarnelanden en hoe deze voor 
Spaarnelanden relevant zijn.

De nieuwe strategie van Spaarnelanden legt de focus op een 
gezonde bedrijfsvoering én op innovaties binnen en buiten 
haar Domeindienstverleningsovereenkomst, nu en in de 
toekomst. In dat licht heeft Spaarnelanden in 2018 diverse 
initiatieven ontplooid om samenwerking met andere partijen 
te verkennen of op te zetten. De initiatieven zijn gericht op 
bundeling van activiteiten en/of start van nieuwe activiteiten. 
De RvC heeft deze verkenningen uitgebreid met de directie 
besproken, waarna in 2019 besluitvorming kan volgen. 
Samenwerking met en draagvlak bij gemeenten, bedrijven en 
burgers is voor Spaarnelanden essentieel om de strategische 
doelen te realiseren.

2. Verslag van de Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang 
van zaken bij Spaarnelanden. Daarnaast staat zij de directie met advies terzijde. De raad handelt daarbij 
in het belang van de vennootschap en alle belanghebbenden.

Inhoud Voorwoord Organisatie Prestaties 2018 GRI-index Complimenten

Social enterprise
Het personeelsbestand van Spaarnelanden vergrijst. 
Bovendien vraagt het werk in de operatie veel van 
medewerkers in fysieke zin. Een goed ouderenbeleid is daarom 
belangrijk voor een blijvende inzetbaarheid van medewerkers. 
De RvC heeft de directie daarom begin 2017 gevraagd om 
aanvullende maatregelen hiervoor. 

Dit heeft onder andere geleid tot de start van de Social 
Enterprise iZoof Electric Taxi. Hierover heeft in 2017 reeds 
besluitvorming plaatsgevonden. De Social Enterprise zet 
medewerkers van Spaarnelanden weer in hun kracht en 
brengt tegelijkertijd nieuw elan in de stad. Wie van de 
diensten van iZoof gebruikmaakt levert meteen een bijdrage 
aan schone lucht en sociaal ondernemen. De onderneming 
wordt gedreven in de dochtervennootschap Spaarnelanden 
Bedrijven B.V. Het advies van de RvC aan de directie is om de 
juridische structuur opnieuw uit te werken. De juridische 
structuur zal in 2019 geformaliseerd worden. 

RvC



Spaarnelanden · Jaarverslag 2018 10

Resultaat
In 2018 is een positief resultaat voor belasting van 201.000 
euro en na belasting van 146.000 euro behaald. Dit is in 
lijn met het positief begrote resultaat voor belasting van 
161.000 euro (na belasting 129.000 euro). Daarbij willen wij 
benadrukken, dat voor een organisatie met deze omvang 
het resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering relatief laag 
is. In lijn met onze bestendige gedragslijn en zorgvuldige 
overwegingen doen wij een voorstel tot dividenduitkering 
van 300.000 euro aan de aandeelhouders. Daarbij hebben 
wij er rekening mee gehouden dat de solvabiliteit na 
dividenduitkering hoger blijft dan 25% en de financiële 
meerjarenprognose de komende jaren een stijgende winst 
laat zien.

Vergaderingen van de raad en zijn commissies
In 2018 hebben 2 aandeelhoudersvergaderingen en 
5 vergaderingen van de Raad van Commissarissen 
plaatsgevonden. In deze vergaderingen zijn met de directie 
de jaarrekening 2017, de rapportages 2018, de begroting 2019 
en overige informatie besproken en besluiten genomen. 
De samenwerking met de gemeente Zandvoort, corporate 
governance structuur, de strategie voor de toekomst en 
de ontwikkeling van de managementstructuur hadden 
onze bijzondere aandacht. In maart 2019 is de Raad van 
Commissarissen bijeengekomen voor haar jaarlijkse 
zelfevaluatie. Naast deze vergaderingen hebben er ook 
deelcommissies plaatsgevonden met de RvC, waarin specifieke 
thema’s zijn behandeld zoals ontwikkeling van nieuwe 
initiatieven en juridische structuur.

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

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

Haarlem, 16 april 2019
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3.1 Profiel

3. Spaarnelanden en haar belanghebbenden

Missie 
Spaarnelanden wil de motor zijn voor een duurzame en 
plezierige leefomgeving voor burgers en bedrijven, nu en 
voor de toekomst. 

Visie 
Het gaat niet goed met de aarde. Te veel CO2-uitstoot zorgt 
voor opwarming van de aarde en het smelten van de 
poolkappen. De lucht bevat steeds meer schadelijke stoffen, 
zoals fijnstof en roet, die de luchtkwaliteit ernstig 
verslechteren en onze gezondheid bedreigen. Natuurlijke 
grondstoffen raken op. De daaruit voortvloeiende schaarste 
kan grote gevolgen hebben voor economieën, de wereldorde 
en het welzijn van grote groepen mensen. In een samenleving 
waarin zo veel op het spel staat is dringend behoefte aan 
partijen die werken aan oplossingen die mensen in staat 
stellen hun gedrag duurzaam te veranderen. 

Spaarnelanden is in 2005 ontstaan door het verzelfstandigen 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, en was tot 2018 100% eigendom van de gemeente Haarlem. Sinds 1 januari 2018 is 
de gemeente Zandvoort mede-eigenaar met 10% van de aandelen.

In de driehoek overheid, bedrijfsleven en burgers kan 
Spaarnelanden zo’n partij zijn. We zijn een semipublieke 
organisatie die als satelliet fungeert van de overheid. 
Vanuit die bijzondere positie zijn we als geen ander in staat 
om burgers te verbinden en duurzame initiatieven te 
stimuleren, faciliteren en organiseren.

Strategie
Spaarnelanden helpt de ontwikkeling naar duurzame en 
plezierige leefomgevingen te versnellen door te doen. In onze 
strategie hebben we daarom opgenomen dat innovatie de 
komende jaren een belangrijke plek in onze bedrijfsvoering 
krijgt. Voor innovatie is samenwerking met derden cruciaal. 
Daarom maken we onze organisatie dynamischer en minder 
hiërarchisch. We zetten in op meer onderlinge samenwerking, 
omwille van de beste oplossingen voor onze klanten. 
Daarnaast gaan we nieuwe strategische samenwerkings-
verbanden aan met externe partijen. 

Inhoud Voorwoord Organisatie Prestaties 2018 GRI-index Complimenten

In ons projectenportfolio geven we de hoogste prioriteit aan 
innovaties die uitgaan van bestaande techniek en die een 
duidelijk verband houden met onze kernactiviteiten. Daarbij 
geven we de komende jaren voorrang aan het ontwikkelen van 
duurzame mobiliteit. Tegelijkertijd houden we onze kern-
activiteiten van de best mogelijke kwaliteit, werken we aan 
draagvlak voor onze initiatieven en houden we onze 
omgeving en medewerkers aangesloten bij alle nieuwe 
ontwikkelingen.

RvC
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3.2 Organisatie 
In opdracht van gemeente Haarlem en gemeente Zandvoort verzorgen wij het beheer en onderhoud in de 
openbare ruimte. Onze taken omvatten afvalinzameling en reiniging, groenonderhoud en het onderhoud 
aan speeltoestellen en verhardingen. In Zandvoort zijn we daarnaast verantwoordelijk voor het onderhoud 
van het strand en de riolering, en in Haarlem beheren we de parkeeroplossingen in de stad. In onze
werkplaats onderhouden we bijzondere voertuigen: die van onszelf, en die van opdrachtgevers zoals 
de Veiligheidsregio Kennemerland. 

De primaire processen van Spaarnelanden waren in 2018 georganiseerd in vijf bedrijfsonderdelen:

Afval en Grondstof 
Spaarnelanden zamelt afval in van inwoners en bedrijven. 
We stimuleren afvalscheiding en helpen de stad bij het zo 
duurzaam mogelijk verwerken van grondstoffen. Ons 
moderne Milieuplein speelt hierbij een belangrijke rol, net 
als nieuwe middelen om restafval en grondstoffen gescheiden 
in te zamelen. Steeds meer Haarlemmers beschikken over een 
eigen duocontainer voor papier en PBD (plastic, blik en 
drinkpakken), of grondstoffencontainers op loopafstand. 
Dit onderdeel van Spaarnelanden zorgt ook voor reiniging van 
straten, afvalinzameling en reiniging bij evenementen, 
gladheidbestrijding en plaagdierbestrijding. 

Beheer Openbare Ruimte  
We onderhouden het groen en de speeltoestellen in de stad. 
Ook is dit onderdeel verantwoordelijk voor het klein onder-
houd van straten, straatmeubilair en verkeersmeubilair. Bij 
de uitvoering van deze activiteiten zijn de afspraken met de 
gemeente over de na te streven beeldkwaliteit leidend. 
Bijzonder zijn ook onze boomspecialisten. Dit team verzorgt, 

snoeit en controleert de vitaliteit en stabiliteit van de meer 
dan 60.000 bomen in de openbare ruimte van Haarlem. 
Zieke bomen en bomen die schade veroorzaken of een gevaar 
opleveren voor de omgeving worden verwijderd en vervangen. 

Parkeerservice  
Spaarnelanden is verantwoordelijk voor het 24-uurs-
management van zeven openbare parkeergarages en vier 
bewonersgarages in Haarlem. Daarnaast doen we het 
technisch beheer van de straatparkeermeters en de betaal-
palen van de Havendienst in de stad. We verzorgen de 
financiële afwikkeling van de parkeergelden en bemensen 
de bewaakte fietsenstallingen in het centrum van Haarlem 
en bij het station. Spaarnelanden werkt met een geavanceerd 
parkeermanagementsysteem dat zich snel kan aanpassen 
aan de nieuwste ontwikkelingen op parkeergebied.

Mobiliteit Service 
Onze werkplaats is een van de modernste, meest 
duurzame autogarages in de regio. Hier vindt onderhoud op 
maat plaats van bijzondere voertuigen zoals brandweer-
auto’s, veegwagens, inzamelwagens en elektrische voertuigen. 
Ook onderhouden we hier grasmaaiers, bladblazers en ander 
gereedschap. We richten ons op een toekomst van 
zero-emission voertuigen. We zijn op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen op dit gebied en onderzoeken hoe we deze 
kunnen inzetten voor een schonere omgeving.

Zandvoort
Spaarnelanden is in Zandvoort verantwoordelijk voor afval-
inzameling, reiniging, groenbeheer, riolering en het 
onderhoud van speeltoestellen en ‘verhardingen’, zoals 
verkeersborden en paaltjes. Het werken in Nederlands 
bekendste badplaats kent een eigen, seizoensgebonden 
dynamiek en brengt specifieke taken met zich mee. Zo houden 
we de boulevard vrij van zand, maken we het strand schoon 
en plaatsen we in het najaar stuifschermen op het strand. 

Inhoud Voorwoord Organisatie Prestaties 2018 GRI-index ComplimentenRvC
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Verbinden
Onze verbindende activiteiten zorgen voor een leefomgeving 
waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Zo faciliteren wij 
bijvoorbeeld schoonmaakacties in wijken, waarbij zoveel 
mogelijk bewoners meedoen. Essentieel is dat burgers, 
bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties met 
elkaar in gesprek blijven. Het helpt als een neutrale partij 
daarbij het voortouw neemt en als katalysator de beste ideeën 
en initiatiefnemers verbindt. Met elkaar gaan we op zoek naar 
wat wel en niet werkt. Dit zorgt voor begrip en realistische 
oplossingen met een breed draagvlak.

Doen & adviseren
Verbinding zorgt voor realisme en draagvlak, zodat we onze 
activiteiten op het gebied van ‘doen & adviseren’ goed kunnen 
uitvoeren. We willen in de uitvoering van onze kerntaken zo 
goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van alle partijen 
in onze omgeving. Zowel operationeel, als op tactisch en 
strategisch niveau. We zijn daarbij uitvoeringsorganisatie, 
gesprekspartner en adviseur. Spaarnelanden stelt haar 
expertise en daadkracht beschikbaar voor de gemeenschap en 
komt proactief met goede oplossingen voor de uitdagingen. 
Zo werkten we in 2018 nauw samen met de gemeente Haar-
lem en Parkeerservice rond een nieuw inspectieplan voor alle 
technische installaties in parkeergarages. 

Bijdragen
Door ons dagelijks werk voor de samenleving zien wij volop 
kansen om extra stappen te zetten op maatschappelijk gebied. 
Waar mogelijk grijpen we die kansen aan. We dragen ons 
steentje bij door initiatieven te steunen die de stad leuker, 
duurzamer en socialer maken en werkervaring te bieden aan 
mensen die ergens anders moeilijk aan de slag komen. 
Zo zetten we ons extra in om meer natuur in de stad te 
creëren (bloemrijke bermen, insectenhotels, diervriendelijke 
oevers). De activiteiten in het hoofdstuk ‘Bijdragen’ vergroten 
onze goodwill. Dit maakt het gemakkelijker om mensen te 
verbinden met onze maatschappelijke missie. Daarmee zijn 
we terug bij onze verbindende rol, en is de cirkel rond.

Doen & adviseren

participatiegoodwill

oplossingen - leefbaarheid - duurzaamheid

Bijdragen

Verbinden

Spaarnelanden · Jaarverslag 2018 14

3.3. Waardecreatie 
Als maatschappelijke onderneming creëert Spaarnelanden op zoveel mogelijk manieren waarde voor de 
lokale samenleving. Daarbij zetten we ons streven naar een duurzame en plezierige leefomgeving voor 
iedereen centraal. Onze aanpak draait om drie kernprocessen die een zichzelf versterkende cirkel vormen: 
Verbinden, Doen & adviseren en Bijdragen. 
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Spaarnelanden

BEDRIJFSMODEL

MISSIE
Motor voor een duurzame en plezierige 
leefomgeving voor burgers en bedrijven.

VISIE
Als satelliet van gemeenten bevorderen van 
samenwerking aan verduurzaming en leefbaarheid 
tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. 
Ontzorgen door te stimuleren, faciliteren en 
organiseren.

Doen & adviseren

participatiegoodwill

oplossingen - leefbaarheid - duurzaamheid

Bijdragen

Verbinden

Input

FINANCIEEL 
Eigen en vreemd vermogen

SOCIAAL / RELATIONEEL 
Netwerk met maatschappelijke partijen
Relatie met opdrachtgever en politiek

MENSELIJK 
298 medewerkers
Vrijwilligers en ambassadeurs

INTELLECTUEEL 
Externe oplossingen
Expertise van de organisatie

NATUURLIJK 
Brandstof voor voertuigen
Ingezameld afval

GEPRODUCEERD 
Inzamelmiddelen
Milieuplein
Gereedschap/garage
Voertuigen en gebouw
Control room parkeren
Systemen

Waarde gecreëerd

FINANCIEEL 
Positief resultaat 399.000 euro (cijfers 2017)
Verlaging maatschappelijke kosten

SOCIAAL / RELATIONEEL 
Aanpak maatschappelijke thema’s
Welzijn, betrokkenheid en cohesie
Goodwill en draagvlak
Netwerk van relaties

MENSELIJK 
Kansen voor mensen zonder werk 
Groei in competenties medewerkers 
Betekenis/zingeving 
(vrijwilligers)werk
Leefbaarheid lokaal

INTELLECTUEEL 
Intelligente oplossingen voor de stad 
Groei in expertise van de organisatie

NATUURLIJK 
Meer hergebruik van grondstoffen
Vermindering zwerfafval
Verbetering stadsecologie
Negatief: luchtemissies van onze voertuigen

GEPRODUCEERD 
Gescheiden afvalstromen
Restafval voor verbranding
Verduurzaming wagenpark
Prettige parkeergarages

Spaarnelanden · Jaarverslag 2018 15

Waardecreatie Spaarnelanden
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Stakeholderbetrokkenheid is een cruciaal onderdeel van een 
jaarverslag dat is samengesteld volgens de richtlijnen van 
het Global Reporting Initiative (GRI). Begin 2018 lieten we 
onderzoeken over welke onderwerpen onze belanghebbenden 
willen worden geïnformeerd. We vroegen hen welke thema’s 
zij van grote invloed achten op het duurzame succes van 
Spaarnelanden, en hoe wij op dat gebied presteren. We legden 
zeven vertegenwoordigers van stakeholdergroepen een lijst 
van 33 thema’s voor. De meeste thema’s zijn afgeleid van 
de topics van GRI Standards. Een kleiner aantal thema’s is  
specifiek voor de praktijk van Spaarnelanden geformuleerd. 

Duurzaamheid heeft economische, sociale en milieuaspecten. 
Per aspect konden respondenten vijf thema’s kiezen en 
rangschikken op relevantie. Dit leverde per thema een relevan-
tiegemiddelde op. De relevantie is in de materialiteitsmatrix 
(op de volgende pagina) weergegeven op de verticale as. 
De horizontale as laat de impact van de thema’s zien op de 
drie aspecten van duurzaamheid. De rangschikking op impact 
is gedaan door de directie van Spaarnelanden. 

De materialiteitsmatrix laat zien welke onderwerpen door 
Spaarnelanden en haar omgeving als ‘materieel’ worden 
beschouwd. Dit zijn dus thema’s die de stakeholders erg 
relevant vinden en/of volgens onze directie veel impact 
hebben op de duurzaamheid van de organisatie. In de matrix 
bevinden die thema’s zich boven en rechts van de groene lijn.

In dit kader zijn vertegenwoordigers geïnterviewd van de 
volgende stakeholdergroepen:
• Opdrachtgevers: gemeente Haarlem, Industrie Kring 
   Haarlem;
• Bestuur en inwoners Haarlem en Zandvoort: wethouder     
   Zandvoort, wijkraad Boerhaavewijk, wijkraad Vondelkwartier;
• Onze aandeelhouder: concerncontrol gemeente Haarlem;
• Medewerkers: de ondernemingsraad.

Spaarnelanden · Jaarverslag 2018 16

3.4 Onze belanghebbenden
Spaarnelanden onderhoudt over tal van thema’s contact met haar stakeholders. Onze belangrijkste 
stakeholders zijn onze medewerkers, onze opdrachtgevers en de mensen die in Haarlem en Zandvoort 
wonen en werken. We leggen ons oor voortdurend te luister bij wijkraden, maatschappelijke organisaties en 
politiek. Zo weten we zeker dat we op de goede weg zitten en breed draagvlak hebben voor onze 
activiteiten. 

Inhoud Voorwoord Organisatie Prestaties 2018 GRI-index ComplimentenRvC



Re
le

va
nt

ie
 v

oo
r s

ta
ke

ho
ld

er
s

Impact op economie, milieu en mens

Materialiteitsmatrix

Grondstoffen

Arbeidsomstandigheden

Kwaliteit kernactiviteiten

Milieu-impact keten

Opleiding medewerkers

Diversiteit

Non-discriminatie

Lokale gemeenschappen

Social return

Werkgelegenheid regio

Zichtbaarheid

Continuïteit
Spaarnelanden

Mensenrechten 
keten

Leefbaarheid stad

Laagste maatschappelijke
kosten

Gezondheid en 
veiligheid medewerkers

Duurzame, lokale
inkoop

Klimaatadaptatie

Investeren in
samenleving

Innovatie

Energiebesparing /
duurzame energie

Emissies

Spaarnelanden · Jaarverslag 2018 17

Inhoud Voorwoord Organisatie Prestaties 2018 GRI-index ComplimentenRvC



Materieel thema
Economie

Management approach Evaluatie management approach

GRI203 Investeren in de samenleving Pagina 14 en 15: waardecreatie 
Pagina 21: De Haarlemse 
Toegevoegde Waarde
Hoofdstuk 6: Bijdragen

Werkgelegenheid in de regio Geen structureel beleid op dit punt.

Innovatie
Pagina 7: Voorwoord
Pagina 34
‘Toekomstgericht ontwikkelen’

Kwaliteit van kernactiviteiten Kernactiviteiten worden 
grotendeels door afspraken in 
Domein Dienstverlenings-
overeenkomsten (DDO’s) op de 
gewenste kwaliteit gehouden.

Evaluatie vindt meerdere keren per 
jaar plaats door middel van in- en 
externe audits.

Spaarnelanden · Jaarverslag 2018 18

3.5 Materiële thema’s
Spaarnelanden stelt haar jaarverslag samen conform GRI Standards (core-optie). Op grond van deze richtlijn 
zijn gesprekken met stakeholders gevoerd en is een materialiteitsanalyse gedaan. Hieruit zijn tien thema’s 
naar voren gekomen die wij als materieel bestempelen: drie generieke GRI-thema’s en zeven thema’s die 
specifiek zijn voor Spaarnelanden. 
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Materieel thema
Milieu

Management approach Evaluatie management approach

GRI302 Energiebesparing / opwekken duurzame energie Pagina 24: CO2-footprint en 
CO2 Prestatielader

Evaluatie via de CO2 Prestatieladder

Grondstoffen: bevorderen recycling (gescheiden inzameling, 
voorlichting over materialen)

Spaarnelanden ondersteunt 
de gemeente Haarlem bij het  
Strategisch Plan Afvalscheiding. 
Zie pagina 32

Evaluatie SPA, pagina 33

Klimaatadaptatie: aanpassen van de openbare ruimte om voorbereid 
te zijn op hittestress en wateroverlast

Spaarnelanden ondersteunt 
Haarlem bij het maximeren van 
de hoeveelheid groen en bomen.
Zie pagina 40

Sociaal

GRI401 Arbeidsomstandigheden Meer informatie hierover in 
§ 3.7 Mensen, veiligheid en milieu.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek,
pagina 26

Lokale gemeenschappen, brug tussen stad en bevolking 
(sociale impact)

Pagina 27: Verbinden

Social return: kansen voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt

Pagina 39:
Doelstelling is om minstens 5% van 
de aanneemsom te besteden aan 
social return.

Social return wordt jaarlijks gemeten.

Spaarnelanden · Jaarverslag 2018 19
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“Spaarnelanden is steeds beter zichtbaar, en dat 
is een eerste vereiste voor een bedrijf. Jullie 
zichtbaarheid als adviseur kan beter. En blijf 
werken aan het uitdragen van jullie 
maatschappelijke karakter.”

“Spaarnelanden mag meer de confrontatie op-
zoeken met opdrachtgevers als het gaat om 
afvalscheiding en grondstoffen. Jullie zijn de 
experts, jullie hebben zelf goede ideeën over hoe 
je dat het beste in de praktijk brengt. Laat je niet 
vastleggen door het beperkende stramien dat door 
de opdrachtgever wordt opgelegd.”

“Dat we een maatschappelijk bedrijf zijn, blijkt uit het feit dat we inmiddels tientallen 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaringsplaatsen bieden. Via onze 
stichting De Stad Heeft Je Nodig betrekken we bovendien al 65 vrijwilligers bij ons 
werk voor de stad. Daarnaast zijn we innovatieve pilots gestart, zoals iZoof, Green 
Collecting en Stibat. Deze kleinschalige initiatieven bereiden de weg voor naar een 
duurzame samenleving en verheugen zich in een brede belangstelling. Door middel 
van proefprojecten zijn we in staat om uit te vinden wat wel en wat niet werkt. 
We zien dit als een nieuwe stijl van advisering; een vruchtbare werkwijze die ons 
uitstekend past.”

“We hebben een gemeenschappelijk belang, een leefbare stad. Dus pakken we 
duurzaam doen ook liefst in samenwerking met onze opdrachtgevers op. 
Confrontatie is in onze visie niet de manier om duurzame verandering tot stand 
te brengen. Dialoog des te meer. Deze feedback nemen we graag ter harte om te 
blijven prikkelen en tegelijkertijd in gesprek te blijven.”

3.6 Stakeholderdialoog
Tijdens de interviews met stakeholders was er ook tijd om stil te staan bij de prestaties van Spaarnelanden 
op belangrijke thema’s. We vroegen naar feedback voor verbetering. Spaarnelanden gebruikt deze 
informatie om waar nodig processen bij te sturen. Hieronder vermelden we hoe Spaarnelanden omgaat 
met de belangrijkste opmerkingen uit de gesprekken.

Feedback van stakeholders Respons van de directie

Spaarnelanden · Jaarverslag 2018 20
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“In sommige wijken heeft de gemeente een lagere 
beeldkwaliteit bepaald. Voor Spaarnelanden en 
haar medewerkers is het een uitdaging om dit aan 
bewoners uit te leggen. Hoe ga je hiermee om?”

“Voorlichting kan misverstanden over afval-
scheiding wegwerken. Afvalcoaches vervullen hier 
al een belangrijke rol in. Houd mensen bij de les en 
vertel wat er wel en niet in een afvalcontainer kan 
en wat er met het afval gebeurt.”

“Vrijwilligerswerk is mooi, maar er moet geen 
verdringing plaatsvinden van echte banen.”

“Partnerschap en samenwerking met opdracht-
gevers zijn heel belangrijk. Werk samen met 
opdrachtgevers en adviseer vanuit je praktijk-
ervaring over aanpak en prioriteiten. Werk ook 
samen met lokale aannemers, zoals in de gemeente 
Zandvoort gebruikelijk is.”

“Wij voeren uit wat de gemeente vanuit haar beleid heeft besloten. Dit leggen 
we ook uit in ons dagelijkse contact met burgers en wijkraden. Wel houden we 
zoveel mogelijk rekening met de manier waarop mensen hun leefomgeving beleven. 
Als daar ruimte voor is en we zaken in overleg anders kunnen invullen, zullen we 
dat zeker niet laten.”

“We hebben de voorlichting in wijken waar we de nieuwe manier van afvalinzameling 
invoerden op veel punten geïntensiveerd. Het aantal afvalcoaches is uitgebreid naar 
drie. Daarnaast hebben we zogenaamde adoptanten van grondstofstraatjes 
geïntroduceerd. Al veertien adoptanten houden vrijwillig een oogje in het zeil en 
lichten bewoners voor over een goed gebruik van de containers. Dit werkt geweldig 
goed. Bewoners die in eerste instantie afwijzend reageren op nieuwe inzamel-
middelen kijken er na een gesprek met een coach of adoptant anders tegenaan.”  

“Er zijn veel mensen die de behoefte hebben om op vrijwillige basis iets te doen voor 
de samenleving. Wij maken dit mogelijk met de stichting De Stad Heeft Je Nodig. 
Het gaat om werk dat de gemeenschap niet als volwaardige baan kan betalen, zoals 
de activiteiten van de wijkambassadeurs of de onbezoldigde schippers van het 
Spaarneveer. Dankzij de stichting wordt een kleine vergoeding mogelijk en bieden we
mensen groeikansen.” 

“In Zandvoort kan het niet anders dan dat we met lokale partijen intensief 
samenwerken. De badplaats heeft een internationale allure en kent zijn eigen 
dynamiek. Die draait om ondernemerschap en incidenten zo snel mogelijk verhelpen. 
Het netwerk van lokale aannemers speelt hierin een cruciale rol. Door samen te 
werken, investeren we in de kwaliteit van lokale ondernemers en in de regionale
economie. Ook is lokaal samenwerken een zeer relevant aspect van duurzaamheid.”

Feedback van stakeholders Respons van de directie
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“Social return past bij het werk van Spaarnelanden 
en dat pakken ze ook heel goed op. Wel zou de 
samenwerking met Paswerk/Werkpas beter 
kunnen.”

“We zijn deelnemingen van de gemeente en hebben dezelfde missie: mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt aan zinvol werk helpen. Binnen dit verband is 
samenwerking de aangewezen weg. In de praktijk blijkt het voor partijen in het 
sociale veld moeilijk om mensen te bemiddelen naar een werkplek bij Spaarnelanden. 
Daar werken we aan. Daarnaast hebben we onze mogelijkheden om mensen een 
werkervaringsplaats aan te bieden uitgebreid met de oprichting van onze eigen 
social enterprise iZoof.” 

“Jullie zijn heel actief met social return en 
innovatie. Beide zijn erg belangrijk voor de stad, 
maar zorgen ook voor relatief hogere kosten. 
Het is goed om op dat punt nog transparanter te zijn.”

“Het zou voor de verkeersdruk in de stad goed zijn 
als jullie wagens niet allemaal tegelijk in de 
ochtendspits de weg op gaan. Kunnen jullie het 
uitrijden spreiden over meerdere momenten?”

“Onze kostenstructuur is misschien zwaarder dan die van marktpartijen, maar de 
waarde die wij voor de gemeenschap toevoegen is ook vele malen hoger. We hebben 
hier in 2016 al eens uitgebreid over gerapporteerd onder de naam ‘De Haarlemse 
toegevoegde waarde’. Zie ook het schema over waardecreatie op pagina 11. In 2017 
heeft een adviesbureau de kosten uitgerekend die gepaard gaan met de uitvoering 
van onze contracten met de gemeente Haarlem. Wij zijn hier dus zeer transparant in. 
Verderop in dit jaarverslag doen we bovendien verslag van de benchmarks Afval 
en Schoon. Hieruit blijkt dat Spaarnelanden gemiddeld minder kosten maakt voor 
afvalinzameling en reiniging dan andere gemeentelijke onderhoudsbedrijven.”

“Het antwoord is ja. In reactie op deze vraag hebben we meer spreiding aangebracht 
in het tijdstip waarop we uitrijden. Dat gebeurt nu niet meer allemaal tegelijkertijd om 
7.15 uur. Onze veegwagens bijvoorbeeld gaan niet voor 9.00 uur een drukke weg op.”

Feedback van stakeholders Respons van de directie
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Duurzame inzetbaarheid
Spaarnelanden heeft te maken met een vergrijzend 
personeelsbestand. Mede in het kader van de duurzame 
inzetbaarheid van onze eigen medewerkers, die in sommige 
functies lichamelijk inspannend werk verrichten, hebben we 
een social enterprise opgezet: iZoof Public Drive. Deze sociale 
onderneming verbindt allerlei initiatieven op het gebied van 
duurzame mobiliteit in Haarlem. Drie medewerkers voor wie 
hun oude functie te zwaar werd, gaan verder bij iZoof. Een van 
hen rijdt inmiddels op een iZoof Electric Taxi, twee anderen 
zijn in opleiding.

Oudere medewerkers kunnen daarnaast sinds september 
gebruikmaken van het ‘generatiepact’. Dit stelt hen in staat 
om korter te werken door middel van een 80/90/100-regeling 
(80% werk, 90% loon en 100% pensioenopbouw). De regeling 
is afgesproken in de cao en wordt na twee jaar geëvalueerd.

26 collega’s erbij  
Op 1 januari verwelkomden we 26 nieuwe collega’s van de 
voormalige afdeling Reiniging & Groen van Zandvoort. Zij 
vallen onder de cao Grondstoffen, Energie en Omgeving (GEO). 
Met de nieuwe collega’s erbij telt onze organisatie nu 298 
medewerkers: 244 mannen en 54 vrouwen. 
De gemiddelde leeftijd is 46 jaar. In 2018 traden 24 collega’s
uit dienst, en 68 medewerkers in dienst. We hebben 
80 medewerkers ingehuurd. 

Gezondheid en ongevallen 
Het ziekteverzuim bij Spaarnelanden in Haarlem en Zandvoort 
bedroeg in 2018 iets minder dan 6,5%. Van dit percentage 
duurde het verzuim bij 1,2% korter dan een week, bij 2,1% 
duurde het een week tot zes weken, en bij 3,15% langer dan 
zes weken. De verzuimfrequentie was 1,6. We registreerden 
30 incidenten en (bijna) bedrijfsongevallen, waarvan 
17 bedrijfsongevallen. Daarvan leidden er vier tot kortdurend 
verzuim.
   

Nieuwe vaccinaties voor medewerkers
We zijn in 2018 een nieuwe vaccinatieronde gestart. Alle 
medewerkers die in aanraking komen met straatvuil krijgen 
de relevante vaccinaties. 57 personen kregen een eerste 
vaccinatie tegen hepatitis A en B. Na de herhalingsvaccinaties 
volgt een zogeheten titerbepaling. Als daaruit blijkt dat 
voldoende antistoffen zijn aangemaakt, is de medewerker een 
leven lang beschermd. 66 personen kregen een DTP-vaccinatie. 
Zij zijn voor tien jaar beschermd. 

Spaarnelanden · Jaarverslag 2018 23

3.7 Mensen, veiligheid en milieu 
Achter de schermen werken we hard aan de verduurzaming van onze bedrijfsvoering. Ook zorgen we dat de 
kwaliteit van onze activiteiten voortdurend verbetert en onze medewerkers goed, veilig en met plezier hun 
werk kunnen doen.
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Een beroepsopleiding voor wie dat wil 
Vanaf 2013 bieden we medewerkers de mogelijkheid om 
een erkende beroepsopleiding te volgen voor de sector Afval, 
Milieu en Beheer Openbare Ruimte (AMBOR). In 2018 is dit 
opleidingstraject afgerond: alle medewerkers die dat wilden 
hebben een mbo-diploma niveau 1, 2 of 3 gehaald. 

Elektrisch rijden en werken
We hebben nieuwe stappen gezet in de overgang naar 
elektrisch rijden en werken. Kapot of afgeschreven 
materieel zoals kettingzagen, grasmaaiers en bladblazers 
wordt vervangen door elektrisch gereedschap. Hetzelfde 
beleid geldt voor ons wagenpark: nieuwe wagens zijn 
elektrisch, tenzij dit technisch nog niet haalbaar is. In dat 
geval gebruiken we CNG of de schoonste diesel: Euro 6. 
Daarnaast zijn in 2018 de mogelijkheden verkend om 
traditionele diesel, bij wijze van tussenstap, te vervangen 
door synthetische (schonere) diesels.

We beschikten eind 2018 over twee elektrische bedrijfswagens 
en zes elektrische personenauto’s. Daarnaast is er in 2018 
uitvoerig getest met een door RAVO en Emoss ontwikkelde 
veegmachine. Zodra deze in productie wordt genomen starten 
we met de vervanging van veegmachines door elektrische. In 
onze werkplaats onderhouden we verder vijf auto’s van iZoof 
en de elektrische inzamelwagen van Stibat. Een deel van onze 
medewerkers is opgeleid tot onderhoudsmonteur van 
elektrische voertuigen en materieel.

We introduceerden een aantrekkelijke regeling voor de 
privélease van een elektrische auto. Medewerkers van 
Spaarnelanden kunnen zelf een contract afsluiten met een 

leasemaatschappij en de kosten aftrekken van het brutoloon. 
Dit belastingvoordeel brengt elektrisch rijden binnen hand-
bereik voor onze medewerkers. Vijftien medewerkers maken 
hier nu gebruik van, in 2019 volgen er meer. 

CO2-footprint en CO2 Prestatieladder
Spaarnelanden heeft in 2018 de hoogste trede van de CO2 
Prestatieladder behaald: niveau 5. In 2014 certificeerden we 
ons voor het eerst voor de CO2 Prestatieladder. Dankzij dit 
instrument hielden we de afgelopen jaren onze CO2-footprint 
en doelstellingen nauwkeurig bij. Dit vergroot het bewustzijn 
en helpt om weloverwogen beslissingen te nemen. Niveau 5 
gaat nog een stapje verder: het stelt niet alleen hoge eisen aan 
de duurzaamheid en transparantie van onze eigen organisatie, 
maar ook aan die van onze leveranciers en onderaannemers. 
Tezamen met de certificering voor ISO 14001 is dit een stevige 
basis om onze organisatie verder te verduurzamen. 

CO2-emissies
Onze werkzaamheden leidden in 2017 tot de volgende 
emissies:

De emissies in scope 1 en 2 worden door Spaarneladen zelf 
veroorzaakt uit direct en indirect energiegebruik. De emissies 
in scope 3 worden door derden veroorzaakt, maar wel als 
gevolg van activiteiten van Spaarnelanden. Ze zijn voor 92% 
afkomstig uit de verwerking van restafval.

Hoger brandstofverbruik
Spaarnelanden wilde haar CO2-footprint (in scope 1 en 2) eind 
2018 met 10% hebben verlaagd ten opzichte van het basisjaar 
2014. Dat is niet gelukt. De emissies in scope 1 stegen in 2017 
met 6% ten opzichte van 2016. De stijging is vooral te wijten 
aan een hoger brandstofgebruik. Zware vrachtwagens 
maakten meer kilometers doordat meer afval gescheiden is 
ingezameld. Deze lichte stijging van emissies weegt bij lange 
na niet op tegen de milieuwinst van afvalscheiding. 
Veegwagens maakten meer draaiuren en leverden meer
ondersteuning aan wijkteams. Het diesel-gebruik van 
personenwagens daalde wel sterk, van 66 ton CO2 in 2016 
naar 12 ton CO2 in 2017, doordat het wagenpark gedeeltelijk 
is vervangen door elektrische alternatieven. In scope 2 is 
1.550 ton CO2-emissie vergroend door middel van ‘Wind op 
Land’-certificaten (GvO). De resterende 24 ton CO2-emissies is 
vrijwel volledig afkomstig uit koeling en verwarming van ons 
hoofdkantoor.

CO2-emissies 2017
Scope 1 - direct 1.902 ton CO2

Scope 2 - indirect SPL 24 ton CO2

Scope 3 - indirect derden 20.769 ton CO2
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Ambities
De komende jaren zetten we vol in op het verduurzamen van 
onze organisatie en verscherpen van de ambities. 
De CO2-emissies in scope 1 komen vooral voor rekening van 
onze zware vrachtwagens en veegwagens, maar het blijkt 
lastig om ons brandstofgebruik te reduceren. In 2019 gaan 
we testen of we diesel kunnen vervangen door alternatieve 
brandstoffen. Synthetische brandstoffen kunnen een enorme 
emissiebesparing opleveren en ook de uitstoot van NOx 
en fijnstof reduceren. Personenwagens die nog op diesel of 
benzine rijden vervangen we door elektrische voertuigen. 
En door de overgang op elektrisch materieel verwachten we 
het gebruik van 2- en 4-takt brandstof met 60% te verlagen. 
De reductiemaatregelen in scope 1 moeten leiden tot een 
vermindering van 16,5% van de uitstoot in 2019. 
Spaarnelanden wil in 2019 extra zonnepanelen op haar 
gebouwen plaatsen. De emissies in scope 3 kunnen in 2022 
naar verwachting met 16% afnemen ten opzichte van 2016. 
Die verlaging zal te danken zijn aan het Strategisch Plan 
Afvalscheiding (SPA), waardoor de hoeveelheid restafval zal 
dalen van 41.194 ton in 2016 naar circa 32.635 ton in 2022.   

Veiligheid en kwaliteit 
Spaarnelanden werkt in de openbare ruimte. Dat stelt hoge 
eisen aan de kwaliteit en veiligheid van ons werk. We borgen 
dit met een geïntegreerd kwaliteits-, veiligheids- en milieu-
managementsysteem dat intern voor iedere medewerker via 
intranet toegankelijk is. Sinds 2015 zijn we ISO 9001 (kwaliteit) 
en sinds 2017 voor ISO 14001 (milieu) gecertificeerd. 
Alle operationele medewerkers beschikken over een VCA-
certificaat en Spaarnelanden heeft een VCA**-certificering. 

Dit houdt in dat we als hoofdaannemer andere bedrijven 
kunnen inschakelen, maar de regie houden over de veiligheid 
bij het werk. De opvolgingsaudits voor de certificeringen 
VCA**, ISO 9001 en ISO 14001 zijn succesvol verlopen. Verder 
zijn dit jaar voor alle units de Risico Inventarisatie & Evaluaties 
(RI&E’s) geactualiseerd.

Ook intern vinden audits plaats. Vijftien medewerkers 
vervullen naast hun werk de rol van interne auditor. Zij kijken 
waar we processen kunnen verbeteren en zetten hun 
bevindingen in het verbeterregister. Spaarnelanden heeft ook 
een risicoregister voor het uitvoeren van risicomanagement. 

Minstens tien keer per jaar neemt ieder uitvoerend team deel 
aan een veiligheidsoverleg. Hieruit volgt een rapportage over 
risico’s, oorzaken, gevolgen en urgentie. Na een ongeval volgt 
een intern onderzoek, waarbij we zoeken naar verbeterpunten. 

In Zandvoort zijn we gestart met de implementatie van 
ons kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagementsysteem 
(ISO 9001, VCA en ISO 14001). Risico’s en verbeteringen zijn in 
kaart gebracht en worden verwerkt in de registers. Ook is een 
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) voor Zandvoort 
opgesteld. De actiepunten hieruit zijn opgepakt. Zo is het 
terrein rond de milieustraat in de Kamerlingh Onnesstraat 
veiliger gemaakt door verbeteringen aan te brengen in het 
hekwerk en het voetpad. Ook kregen de medewerkers in 
Zandvoort de training ‘Veilig werken langs de weg’. De training 
is aangeboden in samenwerking met Paswerk. 

Werken in de openbare ruimte stelt hoge eisen aan de kwaliteit en veiligheid van ons werk.
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Benchmarks afval en reiniging
Uit de resultaten van de Benchmark Afval blijkt dat Haarlem 
gemiddeld beter scoort dan vergelijkbare gemeenten. 
Zowel in financieel opzicht als op het gebied van afvalcijfers. 
Ook de Benchmark Schoon laat goede resultaten zien: 
Spaarnelanden maakt bij straatreiniging bijna de helft minder 
kosten vergeleken met steden in dezelfde stedelijkheidsklasse. 
De benchmarks vergelijken de prestaties van gemeentelijke 
onderhoudsbedrijven en zijn een initiatief van de NVRD 
(Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement) 
en Rijkswaterstaat Leefomgeving. Peiljaar voor de onder-
zoeken was 2016. 

Privacybescherming en informatiebeveiliging 
Spaarnelanden heeft een functionaris gegevensbescherming 
aangesteld. De functionaris ziet toe op de naleving van de 
nieuwe Europese privacywetgeving: de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Ook zijn we dit jaar het 
certificeringstraject gestart voor ISO 27001 (informatie-
beveiliging). Het doel is om ons in 2019 te certificeren. 
Het certificaat toont aan dat de organisatie serieus met 
gevoelige informatie omgaat.  

Nieuwe werkkleding
Onze uitvoerende medewerkers hebben in de zomer een 
nieuw kledingpakket gekregen. Voor het eerst dragen al onze 
medewerkers, van reinigingsmedewerker tot hovenier, 
dezelfde werkkleding. Bij de samenstelling van het kleding-
pakket is gekeken naar draagcomfort, uitstraling en vooral 
veiligheid. Zo voldoet ieder kledingstuk aan de norm (NEN471) 
voor signaalkleding.  

Klachten en complimenten 
Sinds 2016 hebben we een register voor klachten over het 
gedrag van onze medewerkers. In 2018 kregen we 38 klachten, 
overwegend over rijgedrag en verbale agressie. Onze klachten-
coördinator analyseert iedere klacht op basis van hoor en 
wederhoor en bespreekt wat is voorgevallen met de directie, 
het team en de medewerker om herhaling te voorkomen. 
Bij de bespreking van klachten besteden we veel aandacht aan 
het inlevingsvermogen van onze medewerkers en de bron van 
het probleem.

Complimenten over ons werk krijgen we ook. Een selectie 
hiervan vertonen we op de tv-schermen in onze gebouwen. 
Zo zien onze medewerkers dat hun werk gewaardeerd wordt. 
Een bloemlezing van de complimenten vindt u achterin dit 
verslag.

Tevreden medewerkers
Uit het driejaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder onze 
(destijds) 281 medewerkers rolde een rapportcijfer 8,2 voor 
algemene tevredenheid. 156 medewerkers (56%) vulden het 
onderzoek in. Veel medewerkers zijn er trots op om bij 
Spaarnelanden te werken en voelen zich erg bij de organisatie 
betrokken. De inhoud van het werk waarderen ze gemiddeld 
met een 8,1. De tevredenheid onder medewerkers van de 
verschillende afdelingen en units is gevarieerd. De resultaten 
van het onderzoek zijn aanleiding om knelpunten en verbeter-
acties in kaart te brengen.    

Spaarnelanden · Jaarverslag 2018 26

Inhoud Voorwoord Organisatie Prestaties 2018 GRI-index ComplimentenRvC



Samen aan de slag voor een schone buurt
We ondersteunden in 2018 veertien schoonmaakacties. 
Samen met bewoners, scholen, woningcorporaties, 
wijkraden en Handhaving gingen onze wijkteams, afval-
coaches en ambassadeurs regelmatig aan de slag om een 
wijk op te ruimen. Bijkomend effect van zo’n intensieve 
aanpak is dat het opvalt: mensen worden zich meer bewust 
van het belang van een schone buurt. Het is mooi om te zien 
dat kinderen het fanatiekst aan de acties meedoen. Ze leren 
zo spelenderwijs om mee te helpen aan een schone 
leefomgeving.

Groenparticipatie  
Spaarnelanden maakt het inwoners van Haarlem al enkele 
jaren mogelijk om een boomspiegel te adopteren. Als vervolg 
daarop faciliteren we nu ook dat bewoners een groenstrook, 
bloembak of geveltuintje in hun straat kunnen adopteren. 
We zorgen er dan voor dat er met de betrokkenen een contract 
wordt opgesteld en leveren de benodigde materialen. 

Hotspot-overleg 
Een schone leefomgeving is in onze visie een zaak van een 
integrale aanpak. Net zoals in voorgaande jaren is hier in 2018 
veel aandacht aan besteed; zo voerden gebiedsverbinders, 
Handhaving en Spaarnelanden tweewekelijks overleg over de 
aanpak van hotspots in de wijken. Hotspots zijn plekken waar 
sprake is van overlast. Het overleg leidde tot concrete acties en 
intensivering van handhaving, schouwen en verwijderen van 
illegaal afval. Zo is overlast en illegaal (grof) afval op diverse 
locaties op verschillende manieren teruggedrongen.

Doen & adviseren

participatiegoodwill

oplossingen - leefbaarheid - duurzaamheid

Bijdragen

Verbinden
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Mensen voelen zich het liefst verbonden met hun omgeving. Dat is goed voor henzelf, én voor 
de omgeving, waarvoor ze automatisch beter gaan zorgen. Spaarnelanden is bij uitstek geschikt om 
betrokkenheid te stimuleren en partijen te verbinden. Door ons werk in de openbare ruimte komen 
we overal. En onze relatiemanagers staan in nauw contact met wijkraden, ondernemers, 
maatschappelijke organisaties en de handhavers en gebiedsverbinders van de gemeente.   

De impact van onze activiteiten op het 
gebied van verbinden:
•  Door slim samen te werken kunnen we maatschappelijke 
    thema’s effectiever oppakken.
•  Bewoners raken meer betrokken bij hun wijk en bij de stad.
•  Door vrijwilligers te mobiliseren kunnen maatschappelijke 
    kosten omlaag.
•  Partijen leren elkaar beter kennen, waardoor meer solidariteit 
    en wederzijds begrip ontstaan.
•  Samen zoeken naar de beste oplossingen neemt weerstanden 
    weg en leidt tot realisme en draagvlak.

Dilemma’s bij verbinden:
•  Partijen samenbrengen vergt veel inzet van onze organisatie, 
    maar levert niet direct inkomsten op.  Waar ligt de balans 
    tussen commercieel en sociaal ondernemen?
•  Een oplossing die de ene partij een verbetering vindt, kan 
    de ander als achteruitgang ervaren. Hoe maken we het zoveel 
    mogelijk partijen naar de zin? 

4. Verbinden in 2018 
Samen voor een duurzame en plezierige leefomgeving.
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65 vrijwilligers actief voor De Stad Heeft Je Nodig
In 2017 richtte Spaarnelanden een stichting op die vrijwilligers 
op een professionele manier verbindt met de activiteiten in 
de stad: De Stad Heeft Je Nodig. In 2018 konden we de 65ste 
vrijwilliger verwelkomen. Onder hen zijn 26 ambassadeurs. 
Dit zijn veelal buurtbewoners die regelmatig een wijkronde 
doen om te controleren of alles heel, schoon en veilig is. 
Ze staan in contact met het meldingensysteem van 
Spaarnelanden en de wijkteams en zijn herkenbaar aan de 
blauwe bodywarmer van de stichting. De stichting faciliteert 
ook de 25 schippers van het Spaarneveer in Schalkwijk. 
Zij krijgen een professionele opleiding en zorgen voor de 
bemensing van het pontje. 

Nieuw in 2018 zijn de vrijwilligers die de grondstofstraatjes 
in hun buurt in de gaten houden. Zij controleren onder meer 
of de containers voor gescheiden afval bij hoogbouw goed 
worden gebruikt door een straatje te ‘adopteren’. Sociale 
controle voorkomt bijplaatsingen van afval en houdt de buurt 
netjes. We hebben al veertien adoptanten kunnen werven. 

Al 26 ambassadeurs zijn als vrijwilliger actief in hun wijk.
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Voorlichting over afvalscheiding
In de SPA-wijken
Goede voorlichting is essentieel om de ambities ten aanzien 
van afvalscheiding tot een succes te maken. In 2018 hebben 
we hier, nog meer dan in 2017, uitgebreid aandacht aan 
besteed. In 2017 startten we met de uitvoering van het 
Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA) van de gemeente 
Haarlem in drie wijken (Meerwijk, Garenkokerskwartier en 
Vondelkwartier). In 2018 volgden Vogelenwijk en 
Ter Kleefkwartier. In Patrimoniumbuurt, Houtvaartkwartier, 
Haarlemmerhoutkwartier, Europawijk en Indische wijk kregen 
de bewoners van laagbouw al een duocontainer voor het 
aanbieden van papier en PBD. De ombouw van de restafval-
containers naar ‘grondstofcontainers’ bij de hoogbouw in deze 
wijken volgt later. Voordat de ombouw naar de grondstof-
containers in een wijk plaatsvond, informeerden we de 
wijkraad over de plannen. Ook konden bewoners tijdens een 
inloopbijeenkomst in hun wijk vragen stellen en de plannen 
voor hun wijk inzien. 

Bewoners kregen een folder in de bus over afval scheiden. 
Onze afvalcoaches waren in de wijken aanwezig om 
voorlichting te geven en deelden op aanvraag gft-bakjes uit 
aan bewoners van hoogbouw. Ook deelden ze dit jaar voor 
het eerst posters uit met foto’s van afval dat in de grond-
stoffencontainers thuishoort. De poster hangt al in 
verschillende flats. Bewoners van hoogbouw ontvingen 
nog een rol composteerbare gft-zakjes en een folder over 
het scheiden van gft en etensresten. 

Bij hoogbouw
Op basis van onze ervaringen in 2017 hebben we de voor-
lichting in 2018 op punten geïntensiveerd. Met name in de 
hoogbouwwijken waar we de nieuwe manier van inzamelen 
invoeren. Voorafgaand aan de inloopbijeenkomst laten we 
op www.wijscheidenafval.nl zien waar de containers 
precies komen te staan. Verder introduceerden we dit jaar 
een systeem met ‘adoptanten’ van grondstofstraatjes. 
Al veertien vrijwilligers zorgen dat het straatje met containers 
voor grondstoffen schoon blijft en zijn een vraagbaak voor 
flatbewoners. In december brachten we bij de grondstof-
straatjes in Meerwijk graffiti en stickers aan die 
verduidelijken welk afval in welke container moet. 
We introduceerden een meertalenkaart over afvalscheiding 
voor Pools-, Turks-, Arabisch- en Engelssprekende wijk-
bewoners. Ook maakten we flyers waarin we de inwoners 
van de startwijken bedankten voor één jaar afval scheiden.

Afvalcoaches helpen bewoners bij de overstap op 
een nieuwe manier van afvalinzameling.
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Voorlichting over afvalscheiding
In Haarlem
Ook buiten de wijken waar we het nieuwe systeem van 
inzamelen invoerden, gaven we voorlichting over afval-
scheiding. We informeerden Haarlemmers via sociale 
media, onze website en artikelen in het Haarlems Dagblad, 
huis-aan-huisbladen, wijkkranten en de Stadskrant van 
Haarlem. Ook gaven we net als andere jaren voorlichting over 
afvalscheiding op basis- en middelbare scholen. We kwamen 
op veertien scholen en gaven negen keer een rondleiding voor 
scholieren op ons Milieuplein. 
In het weekend van 7 oktober waren we met een informatie-
kraam aanwezig op het Mugfest, het duurzaamheidsfestival 
van de Groene Mug op de Grote Markt. Onze afvalcoaches 
gaven hier tips voor afvalscheiding, maar ook onze 
initiatieven rond elektrisch vervoer trokken veel belangstelling. 
Op 24 november waren onze afvalcoaches en de Groene 
Muggen van de gemeente Haarlem aanwezig in een van de 
filialen van Albert Heijn Vos. Hier promootten ze het gebruik 
van de juiste soort vuilniszakken. Door het gebruik van 
doorzichtige vuilniszakken voor plastic, blik en drinkpakken 
kunnen afvalverwerkers makkelijker controleren of het juiste 
PBD-afval in de zak zit.

Afvalcoaches en Groene Muggen promoten het gebruik van doorzichtige vuilniszakken. 
Die maken het makkelijker plastic, blik en drinkpakken te recyclen.   

In Zandvoort
Ook in Zandvoort moeten de percentages ten aanzien van 
afvalscheiding omhoog. Zandvoorters zijn gevraagd om mee 
te denken over mogelijkheden om afval meer gescheiden aan 
te bieden. Op basis van de bewonersavonden en de lessons 
learned in Haarlem is een plan gemaakt. Het plan heeft veel 
kenmerken van de Haarlemse aanpak, met de zogeheten 
grondstofstraatjes en adoptanten. Het betreft wel maatwerk.
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Doen en adviseren gaan bij al onze kernactiviteiten hand in hand. We zijn van oudsher 
sterk in het uitvoerende werk. Door onze ervaring in de praktijk bouwen we ook veel 
kennis op van leefbaarheid en duurzaamheid. Zo wint Spaarnelanden aan betekenis als 
kennis- en adviespartner voor haar opdrachtgevers. En zijn we steeds beter in staat om 
waardevolle oplossingen te creëren voor de leefomgeving van burgers en bedrijven.

De impact van deze activiteiten:
•  Onze inspanningen op het gebied van stadsreiniging, 
    afvalscheiding, parkeren en stadsecologie hebben positieve 
    impact op milieu, welzijn en economie.
•  Luchtemissies van broeikasgassen, roet en stikstof van onze 
     voertuigen dragen negatief bij aan het milieu.
•  Ons gebouw gebruikt energie. Dankzij zonnepanelen, 
    LED-verlichting en warmte-/koudeopslag houden we de 
    impact hiervan tot een minimum beperkt.
•  Onze oplossingen voor afvalscheiding zorgen ervoor dat 
    Haarlemmers hun bijdrage aan de circulaire keten zo goed 
    mogelijk kunnen leveren. 
•  We helpen de gemeente en het rijk om hun duurzame 
    ambities te realiseren. Onze manier van omgekeerd 
    inzamelen sluit aan bij het programma Haarlem Circulair, 
    en bij de landelijke ambities uit het programma Van Afval 
    Naar Grondstof (VANG).
•  Opleidingsmogelijkheden en initiatieven voor meer kwaliteit 
    in het werk zijn waardevol voor onze medewerkers.

5. Doen & adviseren in 2018
De beste oplossingen zijn geworteld in de praktijk.

•  Doordat het doen en het adviseren elkaar versterken neemt 
    de waarde van onze oplossingen voor de stad toe.
•  Financieel leidden onze activiteiten tot €399.000,- positief 
    resultaat (cijfer 2017). Onze resultaten komen ten goede aan 
    onze aandeelhouders: de gemeenten Haarlem en Zandvoort.

Dilemma’s bij de oplossingen die we bieden:
•  Het verschil tussen de uitvoerende en adviserende 
    organisatie is bij Spaarnelanden nog groot. We werken aan 
    onderling alignment en begrip, zodat beide onderdelen 
    elkaar zo goed mogelijk versterken.
•  Het detailniveau van de eisen aan ons werk door onze 
    opdrachtgevers houdt een omvangrijk apparaat van 
    controle en audits in stand. Dit geld had beter besteed 
    kunnen worden. 
•  Afspraken in het contract met de opdrachtgever over de 
    vereiste beeldkwaliteit wringen soms met nieuwe 
    ecologische inzichten of een efficiënte aanpak. 

•  Het plan voor afvalscheiding heeft als keerzijde dat er soms
    impopulaire maatregelen moeten worden genomen,              
    bijvoorbeeld woekeren met de ruimte en minder 
    ondergrondse containers voor restafval.
•  Meer afvalscheiding zorgt voor minder CO2-uitstoot als 
    gevolg van verbranding van restafval. Anderzijds maken onze 
    vrachtwagens door gescheiden inzameling meer kilometers. 
    Dit leidt tot meer uitstoot van CO2, NOx en fijnstof. 
• Om de expertise in onze organisatie te laten groeien is het 
    gezond als we voor meerdere opdrachtgevers kunnen werken. 
    De mogelijkheden in de overheidssector hiertoe zijn door  
    regelgeving beperkt. Daarom moeten we het zoeken in meer 
    commerciële omzet.
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Aan het werk in Zandvoort
Sinds 1 januari 2018 heeft Spaarnelanden er een nieuwe 
aandeelhouder en opdrachtgever bij: de gemeente Zandvoort. 
Alle taken in de openbare ruimte van Zandvoort, waaronder 
de afval- en grondstoffeninzameling, zijn verzelfstandigd en 
ondergebracht in de organisatie en processen van 
Spaarnelanden. Dit betekent een mooie uitbreiding van ons 
portfolio met interessante nieuwe activiteiten in Nederlands 
bekendste badplaats. Zandvoort heeft een uniek karakter dat 
om een eigen aanpak vraagt. Zo telt de gemeente bijzonder 
veel ondernemers: een meerderheid van de bevolking leeft in 
meer of mindere mate van het toerisme. Jaarlijks verwelkomt 
de badplaats ongeveer zes miljoen toeristen en dagjes-
mensen. Dit geeft het dorp ’s zomers een grootstedelijke 
dynamiek. 

Onze focus in het nieuwe werkgebied lag dit jaar op behoud 
van het serviceniveau. Dat is gelukt. Het aantal meldingen 
is gelijk gebleven ten opzichte van voorgaande jaren en het 
beeldkwaliteitsniveau is zelfs licht verbeterd. Daarnaast is 
de dienstverlening uitgebreid, onder meer door in de loop 
van het jaar een wijziging door te voeren in het meldingen-
systeem. Sindsdien hoeven Zandvoorters met een melding 
over afval niet meer eerst het klantcontactcentrum van 
Haarlem te bellen, maar kunnen ze rechtstreeks contact 
opnemen met Spaarnelanden. De volgende stap is de 
inrichting van het contractmanagement. We onderzoeken 
momenteel in overleg met Haarlem en Zandvoort welk 
sturingsmodel past bij een gemeente waar snelle service 
en korte lijnen voorop staan.

Digitaal inzicht in status containers
Spaarnelanden heeft in 2018 geïnvesteerd in een digitaal 
systeem dat alle ondergrondse containers monitort. 
Elke chauffeur werkt voortaan met een tablet waarop precies 
te zien is welke containers geleegd moeten worden. 
Aan de hand daarvan plannen ze een efficiënte route in, 
zonder tussenkomst van een afdeling Planning of teamleider. 
We kunnen ook beter anticiperen op pieken. 

Containers die in het weekend snel vol raken, worden 
nu eerder geleegd. Het systeem bevat per container ook 
informatie over de staat van onderhoud, keuringen en 
storingen. Onderhoud kan zo beter worden ingepland 
en afgestemd. De volgende stap is dat ook bewoners van 
Haarlem realtime kunnen zien of een container vol is.

Nederlands bekendste badplaats, met 6 miljoen bezoekers per jaar, vraagt om een eigen aanpak.

Spaarnelanden · Jaarverslag 2018 32

Inhoud Voorwoord Organisatie Prestaties 2018 GRI-index ComplimentenRvC



Evaluatie SPA
In 2018 hebben we de eerste resultaten geëvalueerd van het 
Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA). Het afvalscheidingsper-
centage in Haarlem steeg van 40% in 2017 naar 44,5% in 2018 
(waarvan 3% door nascheiding). We verwachten dat dit 
percentage de komende jaren verder stijgt omdat de SPA-
maatregelen in nog meer wijken zullen worden ingevoerd.

Uit de evaluatie blijkt dat gedragsbeïnvloeding een zaak is van 
drie pijlers: service, communicatie en handhaving. We hebben 
voor het vervolgtraject van SPA maatregelen voorgesteld die 
deze drie meer in balans brengen. Bijvoorbeeld de inzet van 
een extra afvalcoach en nog meer en duidelijker 
communiceren over wat wel en niet in de grondstofbakken 
thuishoort. Bij hoogbouw en bovenwoningen blijkt er veel 
potentieel te zijn voor inzameling van gft en PBD, mits de 
faciliteiten goed zijn. Hier zijn grondstofstraatjes met 
containers voor gescheiden stromen ingericht. Met name 
de inzameling van papier gaat goed; voor gft en PBD is dit nog 
niet overal het geval. 

Voorlopige resultaten van de Haarlemse methode voor 
afvalscheiding:
•  In de drie startwijken leverden de duocontainers gemiddeld 
    90 kilo papier en 34 kilo PBD per huishouden per jaar op. 
    Restafvalcontainers in wijken met duocontainers hoeven tot 
    25% minder vaak geleegd te worden.
•  Bewoners zijn tevreden over de duocontainer, ze waarderen 
    die gemiddeld met een 8,5.

•  Bij hoogbouw en bovenwoningen gaat de inzameling van 
    papier en karton boven verwachting goed: afhankelijk van 
    de wijk wordt 66 tot 96 kilo per huishouden per jaar 
    ingezameld.

Op basis van de evaluatie hebben we de gemeenteraad 
geadviseerd over een vervolgprogramma waarin de 
SPA-aanpak op punten is aangepast. De gemeenteraad heeft 
hiermee ingestemd.

Cijfers afvalscheiding
Inwoners van Zandvoort scheidden in 2018 gemiddeld 
36% van hun afval. De gemeente heeft de ambitie om 
de VANG-doelstelling van 70% in 2025 te halen door het 
scheidingspercentage stapsgewijs te verhogen. Dit zou dan 
in 2020 moeten uitkomen op 60% en in 2022 op 65%. 

Nascheiding bij afvalverbrander
Restafval van Spaarnelanden wordt voor nascheiding 
aangeboden bij een afvalverwerker. De nascheidingslijn is in 
2018 in bedrijf genomen en heeft als doel een nascheidings-
rendement te behalen van 20%. Helaas kampt deze installatie 
nog met tegenvallers waardoor in 2018 een teleurstellend 
resultaat is behaald van 5%. Voor het totale afvalscheidings-
percentage levert deze nascheiding een extra scheidings-
resultaat op van 3%. Dit percentage wordt berekend over 
de totale hoeveelheid huishoudelijk afval in Haarlem. Het 
overgebleven materiaal wordt door de verwerker verbrand 
met terugwinning van energie en warmte.

Aanpak zwerfafval
In samenwerking met de Gemeente Haarlem wordt een 
nieuw beleidsplan gemaakt voor de aanpak van zwerfafval 
in de stad. Vooruitlopend op het beleidsplan is een aantal 
concrete verbeteringen doorgevoerd. Zo is de samenwerking 
tussen Spaarnelanden en Handhaving geïntensiveerd. Tijdens 
drukke weekenden is naast bestaande veegwerkzaamheden 
de Groene Mug extra ingezet om zwerfafval op te ruimen en 
zonodig volle afvalbakken te legen. Daarnaast zijn er wekelijks 
extra inzamelrondes voor het legen van openbare afvalbakken 
op drukbezochte locaties. 

Ook zijn er in de binnenstad negen extra Big Belly’s geplaatst. 
Dit zijn duurzame persende afvalbakken die werken op 
zonne-energie. Dankzij het voetpedaal zijn deze nog 
eenvoudiger te openen. Ervaring van het afgelopen jaar leert 
dat er minder voertuigbewegingen nodig zijn door de vergrote 
capaciteit en het systeem op basis van volmeldingen. 
Dit alles leidde tot minder overvolle afvalbakken.

Verbetering vuiloverslagstation
In 2018 kreeg het vuiloverslagstation (VOST) een opknapbeurt. 
We repareerden het door stormschades beschadigde dak en 
moderniseerden de elektrische installatie. In 2019 krijgt de 
de hal een industriële betonvloer die beter bestand is tegen 
zwaar transport. Dankzij de maatregelen zijn de activiteiten 
van het VOST weer voor vijf jaar gegarandeerd. 
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Plaagdierbestrijding in Haarlem-Noord
Naast de gebruikelijke ongediertebestrijding hebben we in 
2018 gewerkt aan de rattenoverlast in Haarlem-Noord. In de 
Sint Bavostraat en Gijsbrecht van Aemstelstraat deden we 
proeven met onder meer rook, Ekoboxen en camera’s, en
hielden we nauw contact met bewoners en de wijkraad. 
De resultaten zijn nog niet naar volle tevredenheid. We blijven 
zoeken naar de beste oplossing voor het rattenprobleem in 
de wijk. 

Toekomstgericht ontwikkelen als strategie
De ontwikkelingen in de leefomgeving gaan uiterst snel. 
Innoveren is daarom een belangrijke nieuwe pijler van onze 
strategie. Om goed te kunnen innoveren, is enerzijds vrijheid 
nodig om snel en onbevangen te schakelen, en anderzijds een 
goede structuur om de kans op succes van innovaties te 
verhogen. Deze uitersten verenigen we door alle activiteiten 
op dit gebied te concentreren op een apart deel van ons 
terrein in Haarlem. Medewerkers uit alle onderdelen van het 
bedrijf worden hier regelmatig uitgenodigd om over nieuwe 
ontwikkelingen mee te denken. 

Tegelijkertijd onderzoeken we of we alle commerciële 
innovatieprojecten samen met onze commerciële activiteiten 
kunnen onderbrengen in één dochter-bv. Onze commerciële 
omzet bedroeg in 2018 ongeveer 10%. Dit is ruim onder het 
maximum van 20% voor overheidsbedrijven.

Pilot: Urban Control Room
Onze 24/7 bemande meldkamer voor parkeren en bollards in 
Haarlem is al jaren een van de modernste in zijn soort. In 2018 
investeerden we in certificering naar een Particuliere Alarm 
Centrale. Daarmee komt de weg vrij voor nieuwe technologie 
die de stad helpt om andere activiteiten goed te managen. 
Denk aan regievoering op klimaatmanagement, verkeers-
stromen en storingen. Bij wijze van proef startten we in 2018 
al met een voorproefje bij de afdeling Meldingen. 
Medewerkers kunnen hier ervaring opdoen met realtime 
informatie op beeldschermen over zaken als tijdelijke weg-
werkzaamheden, maaikaarten van grasvelden en een visueel 
overzicht van de vulgraad van onze containers. Op basis van 
deze eerste ervaringen werken we onze plannen voor de 
komende jaren uit om informatie uit de openbare ruimte in 
onze meldkamer samen te laten komen. Door bijvoorbeeld 
informatie over open bruggen en wegwerkzaamheden aan 
onze wagens door te geven, kunnen chauffeurs efficiëntere 
routes rijden en CO2-uitstoot verminderen. 

Haalbaarheidsstudie: Duurzame zone
De gemeente Haarlem voerde samen met Spaarnelanden 
en ondernemers een haalbaarheidsonderzoek uit naar een 
Duurzame Zone. Een dergelijke zone weert de meest 
vervuilende voertuigen en biedt ruimte voor meer duurzame 
mobiliteit. Het is een milieuzone zoals in andere grote steden, 
maar aangevuld met maatregelen die mensen meer 
duurzame alternatieven van vervoer bieden.

Verkenning proefproject met waterstof
Spaarnelanden werkt aan een plan om waterstof in te 
zetten als schone drager van energie. Bijvoorbeeld voor 
inzamelwagens, die te zwaar zijn om op een conventionele 
manier elektrisch te rijden. We werken een business case uit 
met de mogelijkheid dat waterstof eerder te realiseren valt 
dan gedacht. Dankzij de nabijheid van de Waarderhaven kan 
ons terrein aan de Minckelersweg uitermate geschikt zijn voor 
een Haarlemse waterstofinfrastructuur.
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Beeldkwaliteit goed
Afspraken over de kwaliteit van het werk dat we in opdracht 
van de gemeente uitvoeren zijn contractueel vastgelegd. 
Daarbij hoort ook een uitvoerige controle op de verrichte 
werkzaamheden. In 2018 zijn door een externe partij in totaal 
16.626 metingen verricht voor Afval & Grondstof en 29.138 
metingen voor BOR. Over het geheel genomen wordt er 
voldaan aan de beeldkwaliteitsniveaus van CROW. 
Het afwijkingspercentage komt gemiddeld uit op circa 8%. 
Er zijn echter afwijkingen op specifieke punten die de 
aandacht verdienen en waar de nodige beheersmaatregelen 
op zijn genomen.

In Zandvoort heeft een extern bureau begin 2018 de stand 
van zaken met betrekking tot de beeldkwaliteit getoetst. 
De beeldkwaliteit bevond zich bij de overname van het werk-
gebied door Spaarnelanden niet op het ambitieniveau van de 
gemeente, bleek uit dit onderzoek. In het centrum en op de 
boulevard streeft de gemeente naar kwaliteitsniveau A, in de 
rest van Zandvoort gemiddeld naar niveau B. Het uitvoerings-
plan van het MJOP (Meerjarenonderhoudsprogramma) heeft 
de komende jaren een gunstige uitwerking op het beeldkwali-
teitsniveau. Daarnaast probeert Spaarnelanden samen met de 
gemeente slimme oplossingen te bedenken om het 
beeldkwaliteitsniveau op ambitieniveau te brengen.  

Meer geld voor groenonderhoud
Spaarnelanden heeft meer geld gekregen voor het groen-
onderhoud in alle woonwijken van Haarlem. De gemeente 
heeft het ambitieniveau hier verhoogd van beeldkwaliteits-
niveau C naar niveau B. Hiervoor is €400.000 extra budget 
beschikbaar gesteld.   Samen met de gemeente zoeken we manieren om de beeldkwaliteit in Zandvoort te verbeteren.
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Parkeerservice en gemeente werken steeds 
beter samen 
Spaarnelanden is verantwoordelijk voor het beheer van de 
zeven openbare parkeergarages in Haarlem. Dit vraagt om 
intensief samenwerken met partijen als politie, brandweer 
en met name de gemeente Haarlem. Ons vierjarige contract 
met de gemeente voor dit domein is eind 2018 met twee jaar 
verlengd. Gezamenlijk is gekeken waar we de samenwerking 
verder kunnen verbeteren. Dit zit hem enerzijds in een andere 
inrichting van het contract. 

Zo zijn de contractafspraken nu nog gebaseerd op de meet-
latten van CROW, die veelal zijn ingestoken op beeldkwaliteit. 
Dit maakt ze minder geschikt voor parkeergarages, waar 
allereerst de veiligheid voorop moet staan. Verder zijn stappen 
gezet in het borgen van kennis in het werkproces en het 
verhelderen van elkaars verantwoordelijkheden. Ook hebben 
we een inspectieplan gemaakt voor alle technische installaties 
die we in parkeergarages voor de gemeente beheren. Aan de 
hand van dit naslagwerk kunnen we de gemeente beter 
adviseren over investeringsbeslissingen.

Verbeterplan voor het beheer van verhardingen
Een kuil in het wegdek, een ontbrekend bordje of verkeerd 
geplaatst paaltje: we handelen tal van incidenten af over 
wegdek en objecten in de openbare ruimte. Spaarnelanden is 
verantwoordelijk voor het klein onderhoud en fungeert tevens 
als ogen en oren van de gemeente, die zorg draagt voor het 
groot onderhoud. 

De praktijk liet de noodzaak zien om de informatievoorziening 
effectiever te organiseren. In 2018 is budget vrijgemaakt en 
een plan opgesteld om de gebiedsteams van de gemeente 
beter te ondersteunen. 

Nieuwe parkeermeters 
Om het groeiende aantal auto’s in Haarlem beter te 
verdelen over de beschikbare ruimte moderniseert de 
gemeente de parkeerdiensten. Dit leidde onder meer tot 
de keuze voor een nieuw type parkeerautomaat. In het 
najaar van 2017 zijn onze medewerkers in het centrum 
gestart met het vervangen van parkeerautomaten. 
Het karwei is in 2018 voltooid. In heel Haarlem kunnen 
automobilisten nu tot op de minuut nauwkeurig afrekenen 
met pin, contactloos of contant. 

Extra meldingen door aanhoudende droogte
De aanhoudende droogte in 2018 zorgde voor extra 
werkzaamheden. Stenen en tegels raakten in het droge 
zand hun steun kwijt en kwamen los te liggen. En ook de 
natuur had het zichtbaar zwaar. Vergeeld gras, slaphangende 
bladeren en losliggende tegels vormden voor zowel burgers 
als politiek aanleiding om een melding te doen of te 
informeren naar onze aanpak. Voor het wegdek bestond 
die uit het invegen van speciaal zand in de voegen. Nieuw 
aangeplante bomen gaven we extra water. Het overige groen 
is sterk genoeg om op eigen kracht van de droogte te
herstellen. Op 23 en 26 juli publiceerden we persberichten 
over onze aanpak op onze website. 

Meer bomen in beheer
Spaarnelanden had tot 2018 bijna 60.000 bomen in de 
openbare ruimte van Haarlem in beheer. Daar zijn dit jaar zo’n 
3.000 bomen bij gekomen. Het gaat om bomen op zowel open 
als afgesloten vastgoedterreinen van de gemeente, 
bijvoorbeeld bij volkstuinen, scholen en bedrijven. In 2018 is 
allereerst veel achterstallig (snoei)onderhoud verricht. Ook 
moesten 125 dode en in slechte conditie verkerende bomen 
worden verwijderd.  

In Haarlem wordt voor iedere gekapte boom een nieuwe 
geplant. In het afgelopen plantseizoen (van november 2017 
tot april 2018) hebben we in opdracht van de gemeente 444 
bomen geplant.  
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Doen & adviseren

participatiegoodwill

oplossingen - leefbaarheid - duurzaamheid

Bijdragen

Verbinden

Minder vrachtverkeer door Green Collecting
Spaarnelanden, SUEZ, Renewi en GP Groot hebben in samen-
werking met Transport en Logistiek Nederland en gemeente 
Haarlem het initiatief genomen om in de binnenstad van 
Haarlem het bedrijfsafval collectief in te zamelen. Onder de 
naam Green Collecting Haarlem wordt het bedrijfsafval in 
de binnenstad door één vrachtwagen opgehaald in plaats van 
vier. Het is een proef van een halfjaar die in oktober is gestart 
en in april 2019 wordt geëvalueerd. Green Collecting beperkt 
het aantal vervoersbewegingen fors, net als de uitstoot van 

CO2 en andere schadelijke stoffen. Dit leidde binnen een 
maand al tot 67% minder ritten met bedrijfsafvalwagens. 
Naar verwachting kunnen we hierdoor de CO2-uitstoot in 
Haarlem terugdringen met 10 ton per jaar.
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Spaarnelanden is een maatschappelijke onderneming. Onze activiteiten zijn erop gericht om 
de lokale samenleving te versterken. Bijvoorbeeld door onze eigen milieuvoetafdruk te 
verkleinen en bedrijven en bewoners te ondersteunen bij hun duurzaamheidsambities. 
Of door Haarlemmers met gratis compost te bedanken voor hun inspanningen om gft in te 
zamelen. Dit soort bijdragen leveren ons de goodwill op die we hard nodig hebben bij ons 
werk in de openbare ruimte.

De impact van wat we bijdragen:
•  Duurzame initiatieven van buurtbewoners krijgen 
    onze steun.
•  In de gesprekken met inwoners leren we hoe we onze rol nog 
    verder kunnen verbeteren.
•  We vergroten de kansen voor mensen met een afstand 
    tot de arbeidsmarkt.
•  Inwoners van Haarlem krijgen elk jaar gratis vier zakken 
    tuincompost.
•  We versterken het netwerk van maatschappelijke 
    organisaties in de stad.
•  We creëren goodwill en draagvlak bij stakeholders 
    voor duurzaam denken en doen.

6. Bijdragen in 2018
Wat we bijdragen versterkt onze lokale gemeenschap.

Dilemma’s bij onze bijdragen
•  Het is lastig om de waarde van onze impact tastbaar 
    te maken; maatschappelijke bijdragen zijn vaak niet in geld 
    uit te drukken.
•  We willen maatschappelijke initiatieven van anderen 
    niet beconcurreren, maar streven naar onderlinge versterking 
    door te verbinden.
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iZoof: onze bijdrage aan duurzame mobiliteit
We zien dat duurzame mobiliteit veel mensen bezighoudt. En 
terecht, want wegverkeer leidt tot uitstoot van CO2 en andere 
schadelijke stoffen en steden raken steeds verder verstopt met 
auto’s. Zo ook in Haarlem, de stad met het hoogste autobezit 
per vierkante kilometer en filestad nummer 1. We zien in onze 
omgeving een enorme behoefte aan schoon rijden en duur-
zaam deelvervoer, maar initiatieven komen moeilijk van 
de grond.  
Spaarnelanden wil de stad via duurzame mobiliteit meer 
ruimte en schone lucht geven en kwam in 2018 met een nieuw 
concept: iZoof Public Drive.

iZoof is een startup die allerlei vormen van duurzame 
mobiliteit verbindt. Het doel is te onderzoeken hoe we het 
best een gedragsverandering kunnen realiseren naar minder 
autobezit en meer delen. Onze visie op iZoof is dat dit het 
beste van de grond komt als we een combinatie aanbieden 
van elektrische taxi’s, car sharing, duurzame logistiek en 
mobility hubs aan de rand van de stad. iZoof is ook een social 
enterprise: een aantal mensen dat hier werkt heeft een 
afstand tot de arbeidsmarkt en de deelnemende bewoners
 en ondernemers zijn sterk betrokken bij de organisatie. 

De diensten van iZoof verkeren in verschillende stadia van 
ontwikkeling. We zijn voortvarend van start gegaan met iZoof 
Electric Taxi, iZoof Car Sharing en iZoof Sustainable Logistics. 
IZoof Mobility Hub verkeert nog in een verkennende fase. 
Inmiddels rijden er vijf elektrische taxi’s onder het iZoof-label 
en doen steeds meer mensen mee aan onze elektrische deel-
auto’s. Dit heeft in totaal 42.103 m2 ingenomen parkeerruimte 

bespaard. In haar korte bestaan in 2018 zorgde iZoof met 
elektrisch vervoer al voor een reductie van 21.450.892 gram 
CO2, 16.501 gram NOx en 4.950 gram fijnstof.

iZoof Public Drive won op 14 juni de prijs voor de beste 
presentatie en pitch op de Demoday van GO!-NH. 
Uit 21 initiatieven waren voor die dag de beste tien gekozen 
die mochten deelnemen aan de GO!-NH accelerator 
Duurzame Mobiliteit van de provincie Noord-Holland. 
iZoof Public Drive werd winnaar van de laatste tien finalisten.

Stiller en schoner werken in de stad
Spaarnelanden draagt bij aan een betere leefomgeving door 
bewust werk te maken van elektrisch vervoer. Dat is schoner 
en stiller. 
•   Stibat: sinds 2018 zamelen we batterijen in voor Stibat met 
     een elektrische vrachtauto. Jaarlijks bespaart deze 
     milieuvriendelijke manier van inzamelen 27 ton CO2.
•   Hulpvoertuigen binnenstad: speciaal in de binnenstad 
     gebruiken we zoveel mogelijk elektrische wagens en 
     elektrisch gereedschap. Zo gebruiken we de Glutton om 
     zwerfafval op te zuigen, en de Hoëdic voor onkruid-
     bestrijding met heet water.
•   Spaarnelanden kreeg de primeur en mocht de eerste 
     elektrische veegwagen in Nederland uitproberen van de 
     firma Ravo. Dit model is nog een proefexemplaar. 
     De resultaten van de test worden verwerkt tot een 
     productiemodel.
•   Bij een van onze vuilniswagens vervingen we de achter-
     belading door een elektrisch systeem. Het resultaat is 
     veelbelovend: het optillen en lossen van containers gaat 
     met aanzienlijk minder geluid gepaard. Een reguliere 
     belading werkt met een opgevoerd toerental bij het lossen 
      van de containers. Dat zort voor een aanzienlijke 
      CO2-uitstoot.

Spaarnelanden · Jaarverslag 2018 38

Inhoud Voorwoord Organisatie Prestaties 2018 GRI-index ComplimentenRvC



Social return helpt mensen verder 
Spaarnelanden is een inclusieve onderneming en investeert 
ieder jaar een percentage van de aanneemsom in mede-
werkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2018 bedroeg 
dit percentage 6,6%. Dat is ruim boven de contractafspraak 
met de gemeente Haarlem om 5% van de aanneemsom te 
besteden aan social return (SROI). Over het hele jaar genomen 
investeerden we in totaal € 2.033.678,- in SROI.

In 2018 konden we opnieuw veel mensen die al jaren moeilijk 
aan de slag komen betrekken bij ons werk voor de stad. 
Ze werken bij het groenonderhoud, reiniging, in onze 
werkplaats of als beheerder van de fietsenstalling bij het 
station. In totaal 35 mensen met een afstand tot de arbeids-
markt waren actief in de wijkteams. Het betreft Wajongers en 
statushouders die veelal na bemiddeling van Paswerk een plek 
in het wijkteam vonden. Ze maken buurten mooier door afval 
op te ruimen en reparaties te verrichten, en zijn een 
aanspreekpunt voor buurtbewoners. 

In samenwerking met Pasmatch geven we daarnaast 
invulling aan het project ‘50 banen in het groen’ van de 
gemeente Haarlem. Doel van dit project is om langdurig 
werklozen met bijkomende problematiek werkervaring op te 
laten doen. In 2018 zijn achttien mensen ingestroomd in onze 
unit BOR. Zeven van hen konden we na de proeftijd van drie 
maanden een contract aanbieden. Het project loopt in 2019 
door. Vier medewerkers die via een participatiebaan 
werkervaring bij ons opdeden, stroomden in 2018 door naar 
een reguliere baan bij Spaarnelanden. 

Vanuit de reclassering zijn doorlopend ongeveer vijftien 
mensen bij ons aan het werk onder leiding van een werk-
meester van de reclassering. Ook vanuit de Hartekamp Groep 
doet wekelijks een groepje van tien mensen vrijwilligerswerk 
voor Spaarnelanden. Het gaat om licht ondersteundend werk 
op het gebied van groenonderhoud en reiniging.

35 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn actief in onze wijkteams.
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Meer natuur in de stad
2018 was een goed jaar voor de natuur in Haarlem. Samen 
met de gemeente en Landschap Noord-Holland hebben we 
hard gewerkt aan de verbetering van het openbaar groen. 
Om Haarlemmers te informeren over onze initiatieven is 
een nieuwe website in het leven geroepen: 
www.natuurinjestad.nl.  

Er is drie kilometer aan berm ingezaaid met bloemenzaad 
en bollen. Bloemrijke bermen zijn een voedselbron voor bijen, 
vlinders en andere insecten. Door de bermen minder strak en 
in stroken te maaien, zien de bermen er wilder uit en krijgen 
insecten de kans om naar een andere plekje te verkassen. 
Op sommige plekken leidden de wildere bermen al tot de 
terugkeer van bijzondere planten en dieren. In het 
Reinaldapark bijvoorbeeld zagen we korenbloem, gele 
ganzenbloem, bolderik, knoopkruid en grote ratelaar. 
Begin oktober waren bijen, zweefvliegen en dagvlinders 
nog druk in de weer met het vinden van voedsel. Ook werden 
putters, houtduiven, kauwtjes en zelfs een fazant bij de 
bloeiende berm gesignaleerd. 

In diverse vaarten en vijvers in Haarlem zijn eenden-
trappetjes aangelegd. Jonge eendjes, kikkers en padden die 
door de beschoeiing het water niet meer uit konden, kunnen 
nu weer veilig het water verlaten. Om de laatste weidevogels 
die in de Hekslootpolder broeden te beschermen, zijn samen 
met vrijwilligers vossenrasters geplaatst. Met succes. In het 
voorjaar vlogen grutto’s, kieviten en tureluurs uit. Op de 
klutenplas werden nog niet eerder zo veel broedende kluten 
waargenomen. 

Verder zijn de oevers van de Delft de afgelopen jaren natuur-
vriendelijk ingericht. Dit water ligt achter het Pim Mulier 
stadion en bestaat al sinds de middeleeuwen. Er is een helling 
gemaakt zodat er nu planten onder, in en naast het water 

staan. Op het informatiebord op de oever valt te lezen dat 
ze het water zuiveren en vissen een schuilplaats bieden. 
Ook watervogels kunnen beter schuilen, voedsel vinden 
en makkelijker in en uit het water komen. 

We zaaiden drie kilometer aan berm in met zaad van wilde bloemen. 
Wilde bloemen zijn een belangrijke voedselbron voor bijen, vlinders en andere insecten.
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Klimaatadaptatie
De stedelijke omgeving is in de loop der tijd steeds meer 
versteend. Spaarnelanden helpt de gemeente om die trend te 
keren. Door meer groen in de stad wordt regenwater sneller 
afgevoerd en het riool ontlast. We stimuleren Haarlemmers 
om een geveltuintje aan te leggen. Ook door bermen minder 
te maaien dragen we een steentje bij; lange grassen zorgen 
voor meer verdamping. Ook in Zandvoort zijn waar mogelijk 
stukjes wegverharding langs voetpaden en bij rotondes 
verwijderd. Hier is helm geplant. 

Gratis aanhanger voor grofvuil
Inwoners van Haarlem kunnen bij Spaarnelanden voortaan 
gratis een aanhanger lenen voor het wegbrengen van hun 
grof huishoudelijk afval naar het Milieuplein. Het afval gaat 
vervolgens naar verwerkers, die het zoveel mogelijk recyclen 
en gebruiken voor nieuwe producten. De service is bedoeld 
voor particulieren. Op vertoon van een identiteitsbewijs en na 
betaling van € 50,00 borg kunnen zij drie uur lang een 
aanhanger gebruiken. De aanhangers zijn online te 
reserveren via www.spaarnelanden.nl/aanhanger. 
Met deze service stimuleert Spaarnelanden afvalscheiding.

Gratis leenrolstoelen in de Smedestraat
Gebruikers van een scootmobiel of ander hulpmiddel konden 
dit jaar in de fietsenstalling in de Smedestraat parkeren en 
een rolstoel lenen. In een rolstoel konden ze zich in de binnen-
stad gemakkelijker verplaatsen. Het betrof een initiatief van 
de gemeente, Paswerk en Spaarnelanden in het kader van het 
Haarlemse Jaar van de Toegankelijkheid. Onze medewerkers 
Parkeerservice reserveerden ruimte in de stalling, brachten 
tijdelijke voorzieningen aan en adviseerden over de huisregels 
en de communicatie met bezoekers.

Sociale bijdragen in Zandvoort 
Als maatschappelijk bedrijf dragen we graag ons steentje bij. 
Ook voor zaken die strikt genomen niet bij ons takenpakket
horen. Een kleine gemeenschap als Zandvoort heeft het 
bijkomende voordeel dat men gemakkelijk even bij elkaar 
aanklopt. We dachten geregeld met burgers mee over plannen 
om de leefomgeving te verfraaien en ruimden op verzoek van 
verenigingen of bedrijven zwerfafval op of plaatsten een hek 
of bloembak bij. BSO’s hielpen we aan afgeschreven of 
overtollige speeltoestellen die zo een tweede leven kregen. 

We steunden een tiental beach clean-ups. Burgers en 
bedrijven die de handen ineen sloegen om het strand te 
ontdoen van zwerfafval voorzagen we van prikkers en vuilnis-
zakken. Na afloop haalden we het afval op. Ook sponsorden 
we burgerinitiatief De Blauwe Loper. Over deze loper van 
gerecyclede petflessen kunnen mensen met een rolstoel, 
scootmobiel of rollator eenvoudig de vloedlijn bereiken. 

Spaarnelanden · Jaarverslag 2018 41

Inhoud Voorwoord Organisatie Prestaties 2018 GRI-index ComplimentenRvC

https://www.spaarnelanden.nl/aanhanger


Spaarnelanden · Jaarverslag 2018 42

7. Verslag van de Ondernemingsraad

Inhoud Voorwoord Organisatie Prestaties 2018 GRI-index ComplimentenRvC

Begin 2018 telde de Ondernemingsraad (OR) drie vacante zetels. Daarom vonden op 27 februari 2018 
tussentijdse verkiezingen plaats. De OR kwam in 2018 negen keer bijeen voor een regulier overleg, voerde 
negen overlegvergaderingen met de directie en overlegde eenmaal met de Raad van Commissarissen. 
Op 8 januari 2018 volgde de OR een cursus Beoordeling van een instemmingsaanvraag flexibele beloning.

Instemmingsaanvragen
De OR ontving negen instemmingsaanvragen van de directie. 

1. Regeling EV Privé
Reactie: de OR verzocht de directie om de korting voor de lagere 
loonschalen (tot K) te verhogen. De voorgenomen korting zou 
onvoldoende zijn om het doel van de regeling te bereiken:
elektrisch rijden stimuleren. De directie heeft de korting
verhoogd van 100 euro naar 200 euro per maand.

2. Generatiepact
Reactie OR: akkoord.

3. Schoon rijden
Reactie: nog in behandeling. De OR signaleert de noodzaak om 
draagvlak te creëren voor het track-and-trace-systeem door
medewerkers goed te informeren over het nut ervan.

4. Afschaffing flexibele bonussen
Reactie: de OR verzocht de directie om een afbouwregeling van 
drie jaar voor de betrokken medewerkers. De directie ging

hiermee akkoord, waarna de OR-leden instemden met
afschaffing van de, volgens hun informatie, mondelinge
overeenkomst. Dit leidde tot vragen van drie medewerkers.
Zij wezen de raad erop te hebben ingestemd met een
wijziging in hun contract. 

5. Wijziging kledingreglement
Reactie OR: positief. 

6. Uitbreiding fitnessregeling
Reactie OR: positief. 

7. Opleidingsbegroting 2018 en opleidingsplan
Reactie OR: akkoord.

8. Aanpassing personeelshandboek
Reactie: in behandeling. De OR heeft de directie verzocht om 
een uitbreiding van de vergoedingsregeling voor feestdagen.

9. Privacy reglement
Reactie OR: positief. 

Adviesaanvragen
De OR behandelde één adviesaanvraag.

1. Oprichting social enterprise
Reactie: positief. De OR wil opnieuw geconsulteerd worden als 
de opgerichte BV meer gaat behelzen dan het taxibedrijf en de 
initiatieven met deelvervoer.

Post van medewerkers in de OR-brievenbus
De OR behandelde vijf gele formulieren van medewerkers.
Hun vragen en opmerkingen hadden betrekking op:
•  De P90 Norm Duo-containers;
•  Een opstelplaats voor de controle van rem- en achterlichten;
•  Inentingen;
•  Toekenning van de regeling schadevrij rijden voor
    uitzendkrachten;
•  Uitbreiding van de fitnessregeling met vergoeding van
    yogalessen.
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GRI 102: General disclosures 2018:
Organizational profile

102-1 Name of the organization
Naam van de organisatie

Spaarnelanden nv

102-2 Activities, brands, products, and services
Activiteiten, merken, producten en/of diensten

Pagina 12

102-3 Location of headquarters
Locatie van het hoofdkantoor

Minckelersweg 40 
2031 EM  Haarlem

102-4 Location of operations
Locatie van vestigingen en activiteiten

Haarlem en Zandvoort, Nederland

102-5 Ownership and legal form
Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Naamloze Vennootschap, vanaf 1 januari 2018 10% eigendom van de gemeente Zandvoort
en 90% eigendom van de gemeente Haarlem

102-6 Markets served
Afzetmarkten

Zie hoofdstuk 3.2

8. GRI-index
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Organizational profile

102-7 Scale of the organization
Omvang van de organisatie

298 medewerkers

102-8 Information on employees and other workers
Informatie over werknemers en andere 
arbeidskrachten

Op peildatum 31 december 2018 had Spaarnelanden 298 medewerkers in dienst.
Zie verder pagina 23 en 39

102-9 Supply chain
Omschrijving van de toeleveringsketen van de 
organisatie

Pagina 14, 15

102-10 Significant changes to the organization and its 
supply chain
Belangrijke veranderingen in de organisatie en 
toeleveringsketen 

Pagina 7

102-11 Precautionary Principle or approach
Toepassing voorzorgsprincipe

Pagina 25 
Spaarnelanden hanteert de principes van ISO 14001 als het gaat om milieurisico’s.

102-12 External initiatives
Extern ontwikkelde principes die de organisatie 
onderschrijft

We onderschrijven niet officieel externe principes

102-13 Membership of associations
Lidmaatschap van verenigingen

Werkgeversvereniging WENB, NVRD, Bedrijf en Samenleving, IKH, MKB, De Goede Zaak, 
De Normaalste Zaak, MVO Nederland, Jinc en op basis van individueel lidmaatschap 
aangesloten bij beroepsvereniging Stadswerk.
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Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker
Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde 

Pagina 7, 8
Voorwoord

102-15 Key impacts, risks, and opportunities
Voornaamste gevolgen, risico’s en kansen

Pagina 27, 31 en 37

Ethics and integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of 
behavior
Kernwaarden, principes, standaarden en 
gedragscodes

Hoofdstuk 3.7

Spaarnelanden kent hiervoor verschillende beleidsdocumenten:
-   Huishoudelijk reglement Spaarnelanden (onderdeel van het 
     Personeelshandboek)
-   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.

102-17 Mechanisms for advice and concerns 
about ethics
Procedures m.b.t. ethische kwesties

Pagina 26
Klachtenregeling
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Governance

102-18 Governance structure
Bestuursstructuur

Spaarnelanden nv hanteert sinds 2012 de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners. 
De volgende documenten zijn van toepassing verklaard:
• Directiereglement
• Reglement Raad van Commissarissen
• Rooster van Aftreden
• Remuneratierapport
• Profielschets
• Regeling melding misstanden
• Klachtenreglement
• Gedragscode
• Compliance verklaring
• Treasury Reglement
• Privacy-regelement
Zie verder: www.spaarnelanden.nl/over-ons/corporate-governance

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op Spaarnelanden en wordt gevormd door:
• Mevrouw ir. A.M. Ottolini
• De heer F. van Voorst Vader
• De heer mr. drs. J.F.P. Houben (voorzitter)

102-21 Consulting stakeholders on economic, 
environmental, and social topics
Geraadpleegde stakeholders m.b.t. 
economische, milieu en sociale thema’s

Hoofdstuk 3.4
Onze belanghebbenden
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Stakeholder engagement

102-40 List of stakeholder groups 
Overzicht van betrokken stakeholders/
belanghebbenden

Pagina 16

102-41 Collective bargaining agreements
Percentage werknemers onder CAO

100% CAO Grondstoffen, Energie en Omgeving (voorheen CAO Afval en Milieu)

102-42 Identifying and selecting stakeholders
Identificatie en selectie van stakeholders/
belanghebbenden

Pagina 16
Net als voorgaande jaren streven we naar een stakeholderdialoog met 
vertegenwoordigers uit verschillende stakeholdergroepen: aandeelhouder; 
opdrachtgevers; bestuur, politiek en inwoners; medewerkers. 

102-43 Approach to stakeholder engagement
Werkwijze stakeholderdialoog

Pagina 16
De stakeholdergesprekken als voorbereiding op het jaarverslag vinden een keer per 
jaar plaats. We laten de gesprekken uitvoeren door een externe partij, op basis van een 
vragenlijst met vooraf vastgestelde thema’s.

102-44 Key topics and concerns raised
Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken/ 
uitkomsten stakeholderdialoog

Pagina 20, 21 en 22
Verslag van de stakeholderdialoog. 
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Reporting practice

102-45 Entities included in the consolidated financial 
statements
Ondernemingen die zijn meegenomen in de 
geconsolideerde jaarrekening en die niet onder 
dit verslag vallen

Het betreft hier alleen Spaarnelanden nv

102-46 Defining report content and topic Boundaries
Inhoud van het verslag en afbakening van 
de onderwerpen

Pagina 5, 6

102-47 List of material topics
Overzicht van materiële onderwerpen

Pagina 18, 19
Materiële thema’s

102-48 Restatements of information
Herformuleringen van informatie 

Geen wijzigingen ten opzichte van 2017.
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Reporting practice

102-49 Changes in reporting
Veranderingen in verslaglegging

Geen wijzigingen in verslagleggingsperiode. Materiële thema’s zijn geherformuleerd 
ten opzichte van 2017, aan de hand van GRI Standards en organisatiespecifieke topics.

102-50 Reporting period
Verslagleggingsperiode

2018

102-51 Date of most recent report
Datum van het meest recente verslag

Juli 2018

102-52 Reporting cycle
Verslagleggingscyclus

Jaarlijks

102-53 Contact point for questions regarding the 
report
Contactpunt voor vragen over het verslag

Afdeling Communicatie Spaarnelanden: 023 751 7200

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI 
Standards
Verslaggevingseisen volgens GRI Standards

Dit jaarverslag werd samengesteld conform de vereisten van GRI Standards: Core-optie.

102-55 GRI content index Vanaf pagina 42

102-56 External assurance
Externe controle

Externe verificatie vindt niet plaats voor het jaarverslag. Wel audits en certificering 
voor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en CO2 Prestatieladder.
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GRI 103: General disclosures 2017:

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary
Toelichting op de materiële thema’s

Pagina 18, 19

103-2 The management approach and its 
components
Managementbenadering en componenten

Pagina 18, 19

103-3 Evaluation of the management approach
Evaluatie van de managementbenadering

Pagina 18, 19

GRI 200: Economic topics
GRI 203: Indirect Economic Impacts / Investeren in de samenleving

203-2 Significant indirect economic impacts
Opvallende indirecte economische effecten

In 2016 verscheen het rapport ‘Haarlemse toegevoegde waarde’, over de indirecte 
economische impact.  

Werkgelegenheid in de regio

Percentage medewerkers wonend in Haarlem Informatie hierover is niet voorhanden. 

Innovatie (nieuwe oplossingen voor belangrijke ontwikkelingen)

Percentage van de omzet besteed aan innovatie 2018: niet bekend. Beleid is om vanaf 2019 een budget van 2% te hanteren.

Kwaliteit van kernactiviteiten

Aantal klachten 2018: 38
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GRI 300: Environmental topics
GRI 302: Energy 

302-1 Energy consumption within the organization Aardgas: 60.343 m3, Diesel: 508.938 liter, Benzine: 29.802 liter, CNG: 10.819 kilo, AdBlue: 11.988 liter, 
Benzine klein materieel: 10.860 liter. Elektriciteit grijs: 2.389.634 kWh, elektriciteit eigen 
zonnepanelen, direct toegepast: 83.151 kWh. Spaarnelanden koopt grijze stroom in, en verduurzaamt 
alle stroom met aankoop van groene stroom certificaten (Garanties van Oorsprong wind op land). 
Warmte Koude Opslag: 934 GJ (cijfers 2017)

Grondstoffen: bevorderen van recycling

Afvalstromen ingezameld per gewicht en soort Pagina 3 en 33

Klimaatadaptatie: aanpassen van de openbare ruimte om voorbereid te zijn op klimaatverandering

Maatregelen gerealiseerd tegen hittestress Spaarnelanden plant in opdracht van de gemeente Haarlem inboetbomen en houdt 
de bomenbalans op peil. Bomen dragen bij aan de vermindering van hittestress.

Maatregelen gerealiseerd tegen wateroverlast In opdracht van de gemeente Haarlem heeft Spaarnelanden op diverse locaties de 
verharding vervangen door groen (operatie Steenbreek), waarbij onder 
meer bij-vriendelijke bloemenmengsels zijn gebruikt.
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Lokale gemeenschappen, brug tussen stad en bevolking

Aantal bijgewoonde bijeenkomsten met 
inwonersvertegenwoordigers

187 bijeenkomsten met wijkraden, bewoners en vrijwilligersgroepen.

Social return: kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Percentage van de aanneemsom besteed 
aan social return

2018: 6,6%

GRI 400: Social topics
GRI 401: Arbeidsomstandigheden

401-2 Benefits provided to full-time employees that 
are not provided to temporary or part-time 
employees
Arbeidsvoorwaarden voor fulltime mede-
werkers die niet gelden voor tijdelijke en 
parttime medewerkers

Medewerkers die in vaste dienst zijn (fulltime of parttime), hebben recht op 
collectiviteitskorting, fitnessvergoeding en kunnen gebruikmaken van een fietsplan
en elektrische private-leaseregeling. Primaire arbeidsvoorwaarden zijn hetzelfde voor 
tijdelijke medewerkers via een uitzendbureau en medewerkers die in vaste dienst zijn.
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“Mail gehad van @spaarnelanden. 
De 18 januari gesneuvelde 
haagbeuk wordt tussen november 
2018 en april 2019 vervangen door 
een iep (Ulmus collumella). TOP!” 

“Ik wil graag het wijkteam dat op dit 
moment bezig is bij ons (West- en
 Oostkolk, Spaarndam) met onkruid-
bestrijding, een groot compliment 
geven. Ze doen hun werk uitstekend 
en zijn bereid om de bewoners te 
helpen en wat extra’s te doen. 
Vriendelijk en attent. Hulde!”

“Hierbij wil ik een dikke pluim geven aan de mensen 
van de plantsoenendienst die verschrikkelijk mooi 
werk hebben verricht in de Nederlandlaan, 
Zwedenstraat en in de Noorwegenstraat. 
Het is een plezier om naar buiten te kijken naar de 
plantsoenen. Heel blij dat deze bijzondere mensen 
zo mooi werk kunnen verrichten.”

“Een medewerker van de groenvoorziening heeft 
vanmorgen het gras gemaaid, waardoor een bootje 
dat daar lag onder het gras zat. Dit bootje heeft hij 
na het maaien helemaal schoongemaakt!”“Complimenten voor de mannen 

van de inzameling, omdat zij 
ondanks de storm de bakken 
hebben geleegd en ze tegen 
de muur of het hekwerk hebben 
gezet. Top!” 

“Even een enorme pluim voor de 
stratenmakers die de bestrating 
weer keurig hebben gefatsoeneerd. 
Het betreft de bestrating op Dever 
65 tot 76. Tevens dank dat deze 
mannen de gelegenheid kregen om 
wat verder te gaan dan de in eerste 
instantie verleende opdracht.” 

“Dankzij een snelle aanpak konden 
uw medewerkers mijn mobiel op 
8 februari uit de papierbak achter 
de Dekamarkt Amsterdamstraat halen 
voordat die leeggemaakt werd. 
Kanjers zijn de medewerkers van 
Spaarnelanden!!”

“Langs de weg in Schalkwijk 
zien wij inwoners op dit 
moment een en al prachtige 
klaprozen en andere veld-
bloemen groeien. Dat maakt 
de wijk weer een stukje 
mooier om in te wonen.”
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“Bij mijn thuiskomst merkte ik tot mijn verrassing op dat 
de paaltjes (bij de parkeergarage Klein Heiligland) weer zijn 
rechtgezet en de bestrating is hersteld. Supersnel dus. 
Dat had ik niet durven verwachten. De ingang naar onze 
parkeergarage ziet er nu dus weer fantastisch uit. Hartelijk 
dank voor deze snelle en zeer goede service!”
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“Mijn medebewoners en ik zijn erg 
blij met de extra afvalbak voor honden-
poep die jullie hebben geplaatst. 
Ik waardeer het zeer dat jullie met ons 
mee hebben willen denken en de moeite 
hebben genomen dit ook daadwerkelijk 
te realiseren.”

“Hierbij wil ik mijn dank uitspreken voor 
het opvangen en versturen van mijn 
pinpas die was achtergebleven in de 
parkeerautomaat van de Cronjé garage. 
Ik ben heel blij met deze correcte en snelle 
actie van de medewerkers die hieraan 
hebben meegewerkt GROTE KLASSE!!”

“Zojuist werden wij verrast door twee van 
jullie medewerker die met hun nieuwe 
machines het onkruid aan het weghalen 
zijn op de Gasthuisvest. Ze hebben ons 
zelfs laten zien dat er geen gif wordt 
gespoten, maar dat met stoom/heet 
water het onkruid wordt weggehaald! 
Wat een mooi apparaat. Ondanks de hitte 
werken zij aan één stuk door en maken zij 
de stad elke dag weer mooier en schoner. 
Onze complimenten voor jullie geweldige 
mensen, die zo goed werken om onze stad 
mooi te houden.”

“Onze geveltuin is een feit! 
Ik wil u en de mannen die 
het hebben gerealiseerd 
hartelijk bedanken! 
Geweldig dat jullie dit 
doen! Wij zullen er een 
mooie tuin van maken.”

“Een compliment voor de dames van de Klantenservice 
die mij snel hielpen met het vervangen van mijn verloren 
pas en het terugstorten van mijn geld toen ik mijn pas 
weer terugvond. Dank! Dit werkt nu eens echt goed. 
Ik ben onder de indruk van (de snelheid van) uw service!”

‘Ruim een jaar nadat het plein in 
gebruik is genomen, doet het mij 
goed te zien dat ondanks de 
mooie maar droge zomer het plein 
er gezellig en groen uitziet. Een 
compliment aan de medewerkers 
van Spaarnelanden. Het plein is een 
mooi visitekaartjes als je via 
de trein Zandvoort binnen komt”

“Hier in @gemeentehaarlem een ondergrondse 
container voor m’n deur gekregen en zou niet 
meer anders willen! Geen volle zakken een week 
op het balkon en niet ver lopen. @Spaarnelanden 
leegt hem tijdig dus er staan geen zakken naast. 
Ideaal!”

“Complimenten voor de snelle reacties op mijn 
Twitterberichten van overvolle vuilnisbakken! 
Met zijn allen kunnen we iets doen om de plastic 
soep wellicht iets terug te dringen.”

“Wij willen het wijkteam 
bedanken voor de straat die 
vanochtend helemaal 
schoongeveegd is. Alles ziet 
er tiptop uit!”
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Colofon
Inhoudelijk verantwoordelijk:                     Spaarnelanden, afdeling Communicatie
Samenstelling en tekstredactie:                     Intervolvement
Vormgeving:     Made in Haarlem
Fotografie:     Paul Vreeker

apr 2019
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