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Over dit verslag
Met dit jaarverslag geven we inzicht in de prestaties van Spaarnelanden nv op de drie aspecten van duurzaam-
heid: 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 (ook) 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 en uitgevoerd door consultancybureau Intervolvement Communicatie.  
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Leeswijzer
Na het voorwoord van onze directeur gaan we in hoofdstuk 2 in op Spaarnelanden en haar belanghebben-
den. Dit hoofdstuk bevat onze missie en visie en een overzicht van de bedrijfsonderdelen en de structuur van 
onze organisatie. In § 2.3 beschrijven we hoe Spaarnelanden waarde toevoegt. Vervolgens geven we in § 2.4 
een overzicht van onze stakeholders, de partijen die er belang bij hebben dat Spaarnelanden goed presteert. 
In § 2.5 gaan we in op de materiële thema’s: de meest relevante onderwerpen voor stakeholders en duurzame 
impact. § 2.6 is een samenvatting van de interviews waarin we onze belanghebbenden vroegen hoe 
Spaarnelanden het in hun ogen doet. In § 2.7 volgen enkele kerncijfers en § 2.8 bevat de vermeldenswaardige 
zaken op het gebied van mensen, veiligheid en milieu.

De kern van dit verslag bestaat uit drie hoofdstukken die de ontwikkelingen in 2017 beschrijven aan de 
hand van onze samenhangende, elementaire processen: verbinden, doen & adviseren en teruggeven. In deze 
hoofdstukken leggen we verantwoording af over onze prestaties in 2017, onze impact en de dilemma’s die 
we in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Tot slot maken we de informatie compleet aan de hand van de 
GRI-index (volgens GRI Standards, core) aan het eind van dit verslag.

We hebben dit verslag weer 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 ook dit jaar weer inhoudelijke feedback te geven.
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Onze eerste open dag werd 
meteen een groot succes!

In dit jaarverslag geven we u naast de gebruikelijke 
verslaglegging ook een beeldend inkijkje in onze 
open dag.

Eerlijk is eerlijk, we hadden geen idee hoeveel mensen er op 
onze eerste open dag af zouden komen. Op zondag 24 september 
stonden de kraampjes klaar, waren onze wagens keurig 
schoongespoten opgesteld en hadden onze medewerkers hun 
crew-outfit aangetrokken. Klaar om onze gasten te ontvangen. 

Toen de poort van ons terrein openging stroomde het al meteen 
lekker vol. Een aangenaam zonnetje deed de rest. Het werd 
een prachtige dag om met inwoners in contact te komen, 
om te laten zien wat we allemaal doen én om van zoveel mogelijk 
mensen te horen wat ze van ons werk vinden. Samen gaan we 
voor een duurzame en prettige leefomgeving! 

OPEN DAG
2017
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Deze manier van verbinden werkt, en we doen dat niet 
alleen met onze 254 medewerkers maar in toenemende 
mate ook met mensen die een afstand hebben tot de 
arbeidsmarkt. In 2017 besteedden we 5,5% van onze
omzet aan social return. 

We zijn een maatschappelijk betrokken bedrijf en hebben 
daarom ook in 2017 weer veel bijgedragen aan de 
duurzaamheidsambities van de stad en haar inwoners. 
We adviseerden de gemeente over grondstoffeninzameling 
en onkruidbestrijding, gaven Haarlemmers voorlichting over 
afvalscheiding en ondersteunden Bijenvereniging Schoteroog, 
waarvan ik afgelopen zomer het eerste potje honing mocht 
ontvangen. En met de oprichting van de stichting 
De Stad Heeft Je Nodig, bouwden we verder aan een sociaal 
en inclusief Haarlem.

In alle opzichten staat Spaarnelanden nu voor duurzame en 
plezierige leefomgevingen: van milieuvriendelijk werken tot 
circulariteit en sociale participatie. Je leest hierover meer in dit 
jaarverslag, dat we zo langzamerhand een echt 
duurzaamheidsverslag kunnen noemen.

Gemeente Zandvoort
Naast al deze ontwikkelingen stond 2017 ook in het teken van 
de aanstaande uitbreiding van ons portfolio met een nieuwe 
klant, opdrachtgever en aandeelhouder. Sinds 1 januari 2018 
is de gemeente Zandvoort voor tien procent aandeelhouder 
van Spaarnelanden en kwamen de 26 collega’s van de afdeling 
Reiniging en Groen bij Spaarnelanden in dienst. Dit betekent 
veel voor ons. We kunnen veel van elkaar leren en gaan 
Zandvoort zo goed mogelijk ondersteunen bij haar ambities 
op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.  

1. Voorwoord 

Elke dag weer vind je ons in de haarvaten van de stad. In ons werk voor een prettige en duurzame 
leefomgeving verbinden we veel mensen, organisaties en bedrijven.

Met liefde voor onze leefomgeving
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Kostenstructuur
In 2017 maakten we samen met een adviesbureau de kosten 
transparant die samenhangen met de uitvoering van 
de Haarlemse DDO’s. We zijn met onze opdrachtgever in 
gesprek over deze analyse, die van substantiële betekenis is 
voor de hoogte van onze opdrachtsom. In de zomer van 2017 
startten we de bouw van een nieuw ICT-landschap volgens 
het principe van een best-of-breed oplossing. Dit wordt in het 
voorjaar van 2018 stapsgewijs geïmplementeerd. En we 
maakten eind 2017 een begin met de formulering van
onze nieuwe strategische visie, die we in juni 2018 hopen 
vast te stellen.

Vooruitblik
Onze nieuwe visie en strategie vormen ons antwoord op de 
noodzaak dat we werk maken van duurzaamheid, klimaat-
adaptatie en nieuwe vormen van mobiliteit. Spaarnelanden 
slaat daarom de komende jaren nadrukkelijker de weg in 
van innovatie. Als bedrijf van de overheid zijn wij bij uitstek 
in staat om de brug te slaan tussen overheidsbeleid en het 
bedrijfsleven. Met name rond smart-city en mobiliteit wordt 
de wereld dermate complex, dat regie vanuit een neutrale, 
maatschappijgerichte partij de komende jaren essentieel is.

Robert Oosting
Directeur Spaarnelanden nv 
Haarlem

Wij plaatsen ons bedrijf in het hart van de ontwikkelingen en 
werken achter de schermen al aan maatschappelijke
innovaties. Zoals aan iZoof, dat duurzame 
mobiliteitsoplossingen voor de steeds complexer wordende 
stad ontwikkelt. Denk hierbij aan elektrische deelauto’s en 
een inclusief, elektrisch taxibedrijf.

Dit vraagt om uiterste flexibiliteit en het vermogen om buiten 
de bestaande kaders innovatief te zijn, zowel in termen van 
geld als in termen van doe-kracht. Deze nieuwe kwaliteiten 
staan nu nog haaks op de vaak ambtelijke manier van 
werken die van ons gevraagd wordt. De komende tijd zet 
Spaarnelanden daarom in op versterking van haar 
innovatiekracht. Groei en leiderschap van onze mensen horen 
daar ook bij. Tegelijkertijd bewaken we de kwaliteit die onze 
opdrachtgevers van ons gewend zijn.
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Zoveel innovatiekracht!

Het gaat wat ver om Spaarnelanden een hightech-bedrijf 
te noemen. Maar als je goed kijkt... elektrische wagens, 
een innovatieve onderhoudsgarage, de nieuwste snufjes in 
parkeergarages. Veel oplossingen voor een duurzame en 
leefbare stad passen we hier toe.

OPEN DAG
2017
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2.1 Profiel

2. Spaarnelanden en haar belanghebbenden

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

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

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 in 2017 100% eigendom van de gemeente Haarlem. Sinds 1 januari 2018
is de gemeente Zandvoort mede-eigenaar met 10% van de aandelen.
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Dit bereiken we via ons dagelijks werk in de publieke ruimte, 
en door met nieuwe oplossingen te komen voor de 
maatschappelijke thema’s van de toekomst. Bij dat laatste is 
onze unieke maatschappelijke positie van groot belang. 
We zijn een satellietorganisatie van de overheid en dat geeft 
ons bedrijf een semi-openbaar karakter. Deze bijzondere 
positie trekt tal van partners aan, die zich net als wij willen 
inzetten voor deze thema’s. Binnen al deze samenwerkings-
verbanden stimuleren, faciliteren en organiseren wij de 
duurzame ontwikkeling. Overal waar we kunnen, 
ondersteunen we mensen om hun invloed op de 
leefomgeving zo duurzaam mogelijk te maken.
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2.2 Organisatie 
In opdracht van de gemeente Haarlem (en vanaf 1 januari 2018 ook voor de gemeente Zandvoort) verzorgen 
wij het beheer en onderhoud in en om de stad: van afvalinzameling en groenbeheer tot parkeeroplossingen 
voor de stad. Ook onderhouden we bijzondere voertuigen: ons eigen wagenpark en dat van andere 
opdrachtgevers, zoals de Veiligheidsregio Kennemerland. 

De primaire processen van Spaarnelanden waren in 2017 georganiseerd in vier bedrijfsonderdelen: 

Afval en Grondstoffen  
Zamelt afval in van inwoners en bedrijven. Spaarnelanden 
stimuleert daarbij afvalscheiding en creëert waarde voor de 
stad met haar continue proces om grondstoffen zo duurzaam 
mogelijk te laten verwerken. Daarbij speelt ook ons moderne 
milieuplein een belangrijke rol, net als nieuwe inzamel-
methoden. Zo ontwikkelden we een dynamisch 
volmeldsysteem, waarmee we met zo min mogelijk voertuig-
bewegingen een hoge servicegraad kunnen bieden. 
Dit onderdeel van Spaarnelanden zorgt ook voor reiniging van 
straten, inzameling en reiniging bij evenementen, 
gladheidsbestrijding en plaagdierbestrijding. 

Integraal Beheer Openbare Ruimte  
Onderhoudt het groen en speeltoestellen in de stad. Ook zorgt 
dit onderdeel voor onderhoud van straten, straatmeubilair en 
verkeersmeubilair. Deze activiteiten pakt Spaarnelanden 
op een integrale manier aan, waarbij de voorgeschreven 
beeldkwaliteit leidend is. Bijzonder is ook ons team van 
boomspecialisten, dat verantwoordelijk is voor het beheer 
van de bijna 60.000 bomen in Haarlem.
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Parkeerservice  
Verantwoordelijk voor het 24uurs-management van 7 
openbare parkeergarages en enkele bewonersgarages, 
het beheer van straatparkeren en van 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 
Gespecialiseerd in het onderhoud van bijzondere voertuigen. 
De werkplaats van Spaarnelanden is een van de modernste, 
meest duurzame garages in de regio. Hier vindt onderhoud op 
maat plaats voor bijvoorbeeld brandweerauto’s, veegwagens, 
afvaltrucks en grasmaaiers. Sinds november 2017 is 
Spaarnelanden regionaal Emoss-steunpunt geworden voor 
het beheer en onderhoud van elektrische voertuigen.
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Social Resources Management

Corporate Governance
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Jong geleerd, oud gedaan

Wat is er nou leuker dan een potje vuilniszakgooien? Of een 
speurtocht over het terrein doen, en een wedstrijdje afval scheiden 
toe? Krijgen kinderen meteen iets mee over de samenleving van 
de toekomst, die circulair en duurzaam is. En ja, stiekem staken 
niet alleen de jonge deelnemers hier iets van op...

OPEN DAG
2017
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Verbinden
Onze verbindende activiteiten zorgen voor een leefomgeving 
waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Essentieel is dat 
burgers, bedrijven, gemeente 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 solidariteit, en voor 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. 

Teruggeven
Door ons dagelijks werk voor de samenleving ontstaat ook de 
nodige expertise om extra stappen op maatschappelijk gebied 
te kunnen zetten. We geven terug wat we hebben gekregen 
en dragen bij op het gebied van kennis, werkgelegenheid en 
initiatieven die de stad leuker, duurzamer en socialer maken. 
De activiteiten in het hoofdstuk ‘Teruggeven’ maken ons 
beter zichtbaar en vergroten de goodwill. Daardoor wordt 
het gemakkelijker om meer 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

Teruggeven

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



Spaarnelanden

BEDRIJFSMODEL

MISSIE
Motor achter een duurzame en prettige 
leefomgeving voor iedereen.

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

Teruggeven

Verbinden

Input

FINANCIEEL 
Eigen en vreemd vermogen

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

MENSELIJK 
254 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
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
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Waardecreatie Spaarnelanden
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Spaarnelanden heeft begin 2018 onderzoek laten uitvoeren 
naar wat stakeholders belangrijke, relevante thema’s vinden 
voor de duurzaamheidsambities van Spaarnelanden. Op basis 
van 33 thema’s hebben we zeven stakeholdervertegen-
woordigers gevraagd welke thema’s het meest van invloed 
zijn op hun oordeel over Spaarnelanden. De thema’s zijn voor 
het grootste deel afgeleid van de topics in GRI Standards. Een 
klein aantal thema’s is specifiek voor de praktijk van 
Spaarnelanden geformuleerd. 

Per aspect van duurzaamheid (economie, milieu, sociaal) 
konden respondenten vijf thema’s kiezen en rangschikken op 
relevantie voor hun oordeel over Spaarnelanden. 
Deze rangschikking leverde een puntentelling op, op een 
schaal van 1 (laag relevant) tot maximaal 5 (hoog relevant). 
Door gemiddelden per thema te nemen, verkregen we de 
materialiteit voor stakeholders, in de grafiek weergegeven 
door de verticale y-as. 

De x-as is geeft volgens de methode van GRI Standards de 
impact weer op aspecten van duurzaamheid. Hiervoor heeft 
de directie van Spaarnelanden per aspect de bijbehorende 
thema’s gerangschikt. 

Materieel zijn de thema’s die of hoog relevant zijn voor 
stakeholders, of een hoge impact op de aspecten van 
duurzaamheid hebben. Deze zijn in de tabel hierna 
geadresseerd.

Geïnterviewde stakeholders:
• Opdrachtgevers: gemeente Haarlem, Industrie 
   Kring Haarlem.
• Bestuur en inwoners Haarlem en Zandvoort: wethouder  
   Zandvoort, wijkraad Boerhaavewijk, wijkraad Vondelkwartier.
• Onze aandeelhouder: Concerncontrol gemeente Haarlem.
• Medewerkers: ondernemingsraad.
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2.4 Onze belanghebbenden
Spaarnelanden onderhoudt over allerlei thema’s contact met haar stakeholders. Uiteraard zien we onze 
opdrachtgevers als belangrijke stakeholdergroep. Ook met inwoners en maatschappelijke organisaties in 
Haarlem en Zandvoort houden we nauw contact voor feedback, ideeën en draagvlak. Tot slot vormen 
uiteraard ook onze medewerkers een belangrijke stakeholdergroep.



Re
le

va
nt

ie
 v

oo
r s

ta
ke

ho
ld

er
s

Impact op economie, milieu en mens

Materialiteitsmatrix

10

5

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
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Materieel thema
Economie

Management approach Evaluatie management approach

GRI203 Investeren in de samenleving (indirecte economische impact) Pagina 13 en 14 
Pagina 21
(Haarlemse toegevoegde waarde)

Werkgelegenheid in de regio Geen structureel beleid op dit punt.

Innovatie (nieuwe oplossingen voor belangrijke ontwikkelingen) Pagina 7: nieuw beleid is in de maak 
voor eind 2018.

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.
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Materiële thema’s
Dit is het eerste jaar dat Spaarnelanden haar jaarverslag samenstelt conform GRI Standards (core-optie). 
Uit de stakeholdergesprekken en materialiteitsanalyse komen 10 thema’s naar voren die wij als 
materieel bestempelen: 3 generieke GRI-thema’s en 7 specifiek voor Spaarnelanden. Omdat de methode 
van GRI Standards relatief nieuw is, hebben we voor de meeste van de materiële thema’s op dit moment 
nog geen adequate management approach (structureel beleid). Spaarnelanden onderzoekt in 2018 voor 
welke thema’s beleid nodig is, met als doel om in 2019 hierover te rapporteren in het jaarverslag.
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Materieel thema
Milieu

Management approach Evaluatie management approach

GRI302 Energiebesparing / opwekken duurzame energie Pagina 31

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

Doelstellingen over afvalscheiding 
liggen buiten de invloedssfeer van 
Spaarnelanden. Gemeente Haarlem 
stelde het Strategisch Plan 
Afvalscheiding vast: zie pagina 32.

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

Pagina 7: nieuw beleid is in de maak 
voor eind 2018.

Sociaal

GRI401 Arbeidsomstandigheden Meer informatie hierover in 
hoofdstuk 2.8, Mensen, veiligheid 
en milieu.

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

Pagina 13, Hoofdstuk 3 ‘Verbinden 
in 2017’

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

Pagina 37
Doelstelling is om minstens 5% van 
de aanneemsom te besteden aan 
social return.

Social return wordt jaarlijks gemeten.
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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 opzoeken 
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. 

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?

Dat we een maatschappelijk bedrijf zijn, blijkt uit tal van initiatieven, zoals de 
wijkteams, vrijwilligersprojecten en ambassadeurs. Willen we meer als adviseur 
impact hebben, dan moeten we investeren in kennis en capaciteit. Dat kost tijd 
en geld. Daar gaan we werk van maken, stap voor stap.

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.

Wij voeren uit wat de gemeente vanuit haar beleid heeft besloten. Dit leggen we 
ook uit in ons dagelijks contact met burgers en wijkraden. Wel houden we zoveel 
mogelijk rekening met de beleving van mensen. Waar we iets extra’s kunnen 
betekenen, zullen we dat niet laten. Bijvoorbeeld een berm extra kort houden om 
het zicht bij een gevaarlijk kruispunt te verbeteren. 

2.5 Stakeholderdialoog
Tijdens de interviews met stakeholders was er ook ruimte 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. Hoe Spaarnelanden omgaat met de 
belangrijkste opmerkingen uit de gesprekken, vermelden we in de tabel hieronder. 
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Partnerschap en samenwerking met opdrachtgevers 
zijn heel belangrijk. Werk samen met opdracht-
gevers en adviseer vanuit je praktijkervaring over 
aanpak en prioriteiten. Werk ook samen met lokale 
aannemers, zoals in de gemeente Zandvoort 
gebruikelijk is.

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

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.

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.

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 zo snel mogelijk incidenten verhelpen. 
Het netwerk van lokale aannemers speelt hierin een cruciale rol. Lokaal samenwerken 
is een zeer relevant aspect van duurzaamheid (zie materialiteitsmatrix). Door samen 
te werken, investeren we in kwaliteit van lokale ondernemers en economie. 

Er zijn veel mensen die iets voor de samenleving willen betekenen. Wij kanaliseren die 
behoefte via de stichting De Stad Heeft Je Nodig. Het gaat hierbij om werkzaam-
heden die de gemeenschap niet als volwaardige banen kan betalen. Dankzij de 
stichting wordt een kleine vergoeding mogelijk en bieden we groeikansen. Het gaat 
hierbij om taken als wijkambassadeur en onbezoldigd schipper op het Spaarneveer. 
De rest van het werk bij Spaarnelanden bestaat uit volwaardige banen.  

We zijn beide een deelneming van de gemeente en staan bovendien voor hetzelfde 
belang: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan zinvol werk helpen. 
Binnen dit grote verband kan samenwerken alleen maar de aangewezen weg zijn. 

Hadden we maar 10 afvalcoaches! Ze zijn erg waardevol om de overgang naar afval 
scheiden te begeleiden. Bewoners die in eerste instantie afwijzend reageren op 
nieuwe inzamelmiddelen kijken er na een gesprek met zo’n coach anders tegenaan. 
We breiden onze voorlichting de komende tijd uit met filmpjes over wat er met het 
ingezamelde materiaal gebeurt.
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Jullie zijn heel actief met social return (vrijwilligers, 
werk voor mensen met een afstand tot de arbeids-
markt) en innovatie. Beide zijn erg belangrijk voor 
de stad. Ze zorgen ook voor relatief hogere kosten. 
Het is goed om op dat punt nog transparanter te 
zijn.

We hebben hier in 2016 al eens uitgebreid over gerapporteerd onder de naam 
‘De Haarlemse toegevoegde waarde’. Want hoewel onze kostenstructuur misschien 
zwaarder is dan die van marktpartijen, is de waarde die wij voor de gemeenschap 
toevoegen ook vele malen hoger. We zullen deze cijfers actualiseren en structureel in 
onze rapportages opnemen. Zie ook het schema over waardecreatie op pagina 14.

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

Onze wagens gaan dagelijks om 7.15 uur de weg op, zodat ze voor de avondspits weer 
terug zijn. We gaan kijken of we meer rekening kunnen houden met de verkeersdrukte 
in de spits.

Spaarnelanden · Jaarverslag 2017 21

Inhoud Voorwoord Organisatie Prestaties 2017 Governance Jaarcijfers RvC OR Complimenten



Spaarnelanden in 2017 

2.7 Kerncijfers

We beheren...

1.146
speeltoestellen

11.000 
straatnaamborden

3
begraafplaatsen

383
parkeermeters

7
parkeergarages

1,5
miljoen parkeertickets uitgegeven

11.928
kerstbomen ingezameld

4.859
fietsenrekken 

7
fietsenstallingen

1.855 
zitbanken

4
bewonersparkeergarages

59.356 
bomen

2,2 
miljoen m2 gras

109
hectare groen

Spaarnelanden · Jaarverslag 2017 22

Inhoud Voorwoord Organisatie Prestaties 2017 Governance Jaarcijfers RvC OR Complimenten



59
boomspiegels door Haarlemmers 
geadopteerd

104 
keer overleg gehad
met wijkraden, parkmanagement
en participatie-/vrijwilligersgroepen

Per inwoner is dat 

Zij scheidden

kilo (2016: 426 kilo)

van het afval (2016:38%)

424

40%

67.622 ton afval
159.234 inwoners van Haarlem zorgden voor:

115.000
bezoekers aan het Milieuplein
(2016: 100.000)

1.069 
keer zout gestrooid tegen gladheid,
in totaal

ton. (2016: 32 keer, 717 ton)

22

meer cijfers...

49 
audits uitgevoerd, waarvan 
27 extern.
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Aanpak ziekteverzuim
Het verzuimbeleid van Spaarnelanden is gericht op preventie 
en interventie. Zo zetten we ontbijtsessies in om teamleiders 
bewust te maken van hun rol op dit gebied, hoe ze signalen 
kunnen opvangen en mensen sneller kunnen laten terugkeren 
op de werkvloer.

In het voorjaar organiseerden we voor alle medewerkers een 
bijeenkomst over een gezonde leefstijl, met workshops over 
koken, slapen en bewegen. Daarnaast vonden diverse acties 
plaats in het kader van dynamisch actief kantoorwerk. Om 
beweging te stimuleren hebben we bijvoorbeeld enkele 
kantoorfietsen geplaatst.

Gezondheid en welzijn
Het ziekteverzuim daalde in 2017 van 8,7% naar 6,4%. 
De verzuimfrequentie bedroeg 1,5. In de meeste gevallen (70%) 
duurde het verzuim korter dan een week. In andere gevallen 
waren medewerkers een tot zes weken ziek (23%) of langer 
dan zes weken (7%). 

Opleidingen
In 2013 startte Spaarnelanden een traject dat medewerkers 
de mogelijkheid bood om een erkende beroepsopleiding 
te volgen voor de sector Afval, Milieu en Beheer Openbare 
Ruimte (AMBOR). In 2017 konden we het eerste deel van dit 
traject afronden: alle daaraan deelnemende medewerkers 
hebben een mbo-diploma niveau 1 of 2 gehaald. Inmiddels zijn 
verschillende medewerkers doorgegaan met een 
mbo-opleiding niveau 3. 
   
Nieuwe ICT
Er is bedrijfsbreed nieuwe software ingevoerd. Het betreft 
geavanceerde ‘best of breed’-oplossingen voor alle processen 
die de bedrijfsvoering aanmerkelijk verbeteren. Dit zorgt voor 
meer kwaliteit in het werk en meer eigenaarschap bij onze 
medewerkers. Onze medewerkers volgden een training om 
met de nieuwe software te leren werken. Ook kreeg elke 
medewerker toegang tot een digitaal portaal voor de eigen 
HR-zaken. 

Proef met ‘zelfsturende’ chauffeurs
In het vierde kwartaal is een proef gestart die chauffeurs meer 
eigenaarschap geeft over hun werk. De chauffeurs beslissen 
zelf over de aanschaf van een voertuig en bepalen en plannen 
zelf de routes die ze rijden. We verwachten dat dit meer 
kwaliteit in de bedrijfsvoering oplevert en meer werkplezier 
voor de chauffeurs.

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, waaronder de afval- en 
grondstoffeninzameling in Zandvoort zijn verzelfstandigd 
en ondergebracht in de organisatie en processen van 
Spaarnelanden. Dit betekent veel voor Spaarnelanden: 
in de eerste plaats een uitbreiding van ons portfolio met 
interessante nieuwe activiteiten in Nederlands bekendste
badplaats én 26 nieuwe collega’s. De overgang van de 
26 medewerkers van de voormalige afdeling Reiniging en 
Groen van Zandvoort is in 2017 zorgvuldig voorbereid. Ook 
worden voorbereidingen getroffen om het kwaliteits-, 
veiligheids- en milieumanagementsysteem van Spaarnelanden 
in Zandvoort in te voeren.
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2.8 Mensen, veiligheid en milieu 
Achter de schermen werken we hard aan 
kwaliteitsverbetering. Ook zorgen we dat 
Spaarnelanden haar werkzaamheden
verduurzaamt en dat onze medewerkers zo goed 
en veilig mogelijk hun werk kunnen doen.



Minder CO2-uitstoot
De activiteiten van Spaarnelanden hebben in 2017 gezorgd 
voor 1.925 ton CO2-uitstoot, vergelijkbaar met de uitstoot van 
241 huishoudens. Spaarnelanden wil haar CO2-footprint eind 
2018 met 10% hebben verlaagd ten opzichte van het basisjaar 
2014. De emissies worden voor 89% veroorzaakt door ons 
wagenpark en dan hoofdzakelijk door voertuigen die diesel 
verbruiken. Daarnaast gaat het om emissies door het gebruik 
van gas op onze locaties en om (indirecte) emissies die 
vrijkwamen bij warmte- en koudeopslag. 

Spaarnelanden heeft de ambitie om in 2018 het gebruik van 
fossiele brandstoffen verder terug te dringen door de inzet van 
synthetische brandstoffen en elektrische voertuigen. We staan 
nu op de derde trede van de CO2-prestatieladder. Door onder 
meer elektrisch vervoer in te zetten willen we in 2018 de vijfde 
en hoogste trede bereiken. Tegen 2030 wil Spaarnelanden 
emissievrij zijn.

Ongevallen
In 2017 registreerden wij 38 (bijna) ongevallen en incidenten. 
Ongevallen met blijvend letsel of een ziekenhuisopname tot 
gevolg melden we bij de arbeidsinspectie. Dat is in 2017 één 
keer voorgevallen.

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 afdeling Kwaliteit is uitgebreid naar drie fte. Er vinden 
jaarlijks zowel externe als interne audits plaats. 
Spaarnelanden beschikt over een team van vijftien 
medewerkers die naast hun werk de rol van interne auditor 
vervullen. Zij kijken waar processen kunnen worden verbeterd 
en zetten hun bevindingen in het verbeterregister. 
Naast verbetermanagement heeft Spaarnelanden ook een 
risicoregister voor het uitvoeren van risicomanagement. 

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

Klachten en complimenten
Sinds 2016 hebben we een register voor klachten over het 
gedrag van onze medewerkers. In 2017 kregen we 44 klachten, 
overwegend over rijgedrag en verbale agressie. Onze 
klachtencoördinator 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.

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.
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Ongevallen 2014 2015 2016 2017

Totaal aantal (bijna)ongevallen 29 28 31 38

Aantal werknemers (inclusief tijdelijke medewerkers) 239 238 255 306

Aantal gewerkte uren 327.600 326.230 432.373 501.992

Ongevallen met een verzuim van 1 dag tot minder dan 15 kalenderdagen 3 1 1 2

Ongevallen met verzuim van 15 kalenderdagen of meer 
alsmede blijvende arbeidsongeschiktheid

 0 2 1 2

Ongevallen met een dodelijke afloop 0 0 0 0

Aantal arbeidsongevallen met verzuim (4+5+6) 3 3 2 4

Frequentiegraad (IF) = het aantal ongevallen met verzuim (7) 
maal 1.000.000 gedeeld door het aantal gewerkte uren (3)

9,15 9,19 4,62 7,96

Aantal verzuimdagen t.g.v. ongevallen 4 59 29 96

Gemiddelde verzuimduur = aantal werkdagen verzuim (9) 
gedeeld door het aantal verzuimongevallen (7)

1,33 19,66 14,5 24

Personeelsverloop 2014 2015 2016 2017

Totale bezetting jaareinde (eigen medewerkers) 224 236 250 254

In dienst getreden dat jaar 14 23 36 29

Uit dienst getreden dat jaar 15 24 22 25

Inhuur medewerkers per 31/12 105 100 80 87

1.

2.

3.

4.

 
5.

6.

7.
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9.

10.

11. 

12.

13.

14.
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Doen jullie dat ook?

Vuilcontainers legen, straten vegen 
en plantsoenen onderhouden. Daar kent 
iedereen Spaarnelanden natuurlijk van. Maar 
dat we ook zout strooien, omleidingsborden 
plaatsen, parkeergarages beheren en 
straatnaambordjes ophangen? Nooit geweten!

OPEN DAG
2017
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Stichting voor vrijwilligerswerk opgericht
Op 3 mei 2017 heeft Spaarnelanden stichting 
De Stad Heeft Je Nodig opgericht. Doel van de stichting is om 
de stad met de hulp van vrijwilligers leuker, mooier en 
leefbaarder te maken. Vrijwilligerswerk versterkt de 
binding van de inwoners met hun leefomgeving. Door als 
vrijwilliger op te treden vergroten mensen ook hun kansen op 
de arbeidsmarkt.

Inmiddels verzorgt de stichting de bemensing van het 
Spaarneveer. De 22 vrijwilligers houden het fiets- en voetveer 
over het Spaarne in de vaart. Ook zijn via de stichting veertien 
‘ambassadeurs’ in Schalkwijk actief, die onze medewerkers 
hebben opgeleid om hier als de ogen en oren van 
Spaarnelanden te fungeren. Ze melden zaken als losse 
stoeptegels en zwerfvuil, en zijn het aanspreekpunt voor 
buurtbewoners met vragen over afval en de inzameling van 
grondstoffen. Eind 2018 willen we 40 ambassadeurs in 
Haarlem hebben aangesteld. 

Haarlemmers betrekken bij omgekeerd inzamelen 
In drie wijken voerden we - in opdracht van en in nauwe 
samenwerking met de gemeente Haarlem - een nieuwe 
manier van inzamelen in: het ‘omgekeerd inzamelen’. Dit is de 
uitvoering van het Strategisch Plan Afvalscheiding, dat door 
de gemeente werd vastgesteld. De nieuwe methode maakt het 
aanbieden van waardevolle grondstoffen zoals papier en plastic 
gemakkelijker dan het wegbrengen van restafval. Om dit tot 
een succes te maken, besteedden we uitgebreid aandacht aan 
goede informatie voor bewoners over de praktische invulling 
van de veranderingen. Voordat de wijzigingen in een wijk 
plaatsvonden, bespraken we de plannen met de wijkraad. 
Daarna nodigden we bewoners uit voor een inloop-
bijeenkomst. Daar konden ze de plannen bekijken, vragen 
stellen en suggesties doen. 

Doen & adviseren

participatiegoodwill

oplossingen - leefbaarheid - duurzaamheid

Teruggeven

Verbinden
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Door ons werk in de openbare ruimte komen we overal in de stad. Zo onderhouden we op een 
natuurlijke manier contacten met inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen en leggen 
we zoveel mogelijk verbindingen. Verbinden is voor Spaarnelanden dan ook een belangrijke pijler in 
het creëren van maatschappelijke waarde. Het zorgt voor draagvlak en participatie voor ons werk 
aan duurzaamheid en leefbaarheid.

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? 

3. Verbinden in 2017 
Samen voor een duurzame en plezierige leefomgeving.

Inhoud Voorwoord Organisatie Prestaties 2017 Governance Jaarcijfers RvC OR Complimenten



Lid van De 99 van Zuid-Kennemerland
Spaarnelanden is een van de partners geworden van 
‘De 99 van Zuid-Kennemerland’. Een regionaal netwerk van 
werkgevers die werk maken van een inclusieve arbeidsmarkt. 
Het netwerk wil rond dit onderwerp kennis delen, diversiteit 
op de werkvloer bevorderen, en belemmeringen hiervoor 
wegnemen.

Actief bij Mooi Meerwijk 
Op 22 november 2017 vond de actie Mooi Meerwijk plaats. 
In Meerwijk was sprake van bovengemiddeld veel zwerfafval. 
In de wijk werd bovendien ‘omgekeerd inzamelen’ ingevoerd, 
waar veel bewoners nog aan moesten wennen. Om dit een 
goede start te geven, werkten op de actiedag Spaarnelanden, 
het Buurtbedrijf, Dock, Pré Wonen, Elan Wonen, buurtvaders 
en de kinderen van de Al Ikhlaas school samen voor een 
gezamenlijke schoonmaakactie van de wijk. Spaarnelanden 
was aanwezig met het wijkteam, haar ambassadeurs en 
afvalcoaches, die bewoners uitleg gaven over de 
veranderingen in de afvalinzameling.

Afvalcoaches informeren bewoners 
Uit de zwerfafvalsubsidie van het Afvalfonds konden we twee 
afvalcoaches aanstellen. Afvalcoaches controleren locaties met 
nieuwe afvalcontainers op zwerfafval. Ze zijn vooral actief in 
de wijken waar we het nieuwe systeem van omgekeerd 
inzamelen invoeren. Hier geven ze bewoners voorlichting 
over afval en grondstoffen, en het belang van gescheiden 
inzamelen. Ook in het nieuwe pand voor statushouders 
aan de Dijkzichtlaan hielden de afvalcoaches een 
informatiebijeenkomst over afval scheiden. 

Relatiemanagement versterkt de banden
Spaarnelanden onderhoudt goede contacten met wijkraden 
en sociaal maatschappelijke organisaties. In 2017 hebben we 
ook de banden aangehaald met zakelijke netwerken op 
het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. 
Zoals ondernemingsverenigingen, gemeente Haarlem en 
Industriekring Haarlem. Ook onderhouden we nu nauwere 
banden met woningcorporaties, met focus op de 
problematiek van stadswijken.

Voor het eerst een open dag
Op zondag 24 september organiseerde Spaarnelanden voor 
het eerst een open dag. Er waren onder andere 
demonstraties, presentaties, een puzzeltocht en de 
mogelijkheid om een proefrit te maken met een elektrische 
auto of mee te rijden met de schillenboer. Jong en oud kregen 
zo een inkijkje in onze keuken en zagen wat we doen om 
Haarlem leefbaar, schoon en veilig te houden.

Spaarnelanden · Jaarverslag 2017 29

Inhoud Voorwoord Organisatie Prestaties 2017 Governance Jaarcijfers RvC OR Complimenten



Spaarnelanden · Jaarverslag 2017 30

Trotse Spaarnelanders

In weer en wind zijn ze druk aan het werk voor een leefbare stad. 
En als het zo uitkomt staan ze iedereen graag te woord. 
Onze medewerkers zijn trots op hun werk en vertellen daar
graag over. Complimenten en fijne reacties uit het publiek... 
daar doen we het voor!

OPEN DAG
2017
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Doen & adviseren

participatiegoodwill

oplossingen - leefbaarheid - duurzaamheid

Teruggeven

Verbinden
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Doen en adviseren gaan bij al onze kernactiviteiten hand in hand. We zijn van oudsher 
sterk in het doen. En met onze ervaring in de praktijk hebben we ook veel kennis 
van leefbaarheid en duurzaamheid opgebouwd. Zo krijgt Spaarnelanden betekenis 
als kennis- en adviespartner van onze opdrachtgevers. En creëren we waarde voor de 
leefomgeving van burgers en bedrijven.

De impact van deze activiteiten:
•  Onze inspanningen op het gebied van stadsreiniging, afval-   
    scheiding, 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 duurzaamheid 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.

4. Doen & adviseren in 2017
De beste oplossingen zijn geworteld in de praktijk.
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•  Doordat het doen en het adviseren elkaar versterken neemt 
    de waarde van onze oplossingen voor de stad toe.
•  Financieel leidden onze activiteiten in 2017 tot 399.000 
    euro positief resultaat. Dit komt onze 100% aandeelhouder, 
    de gemeente Haarlem, ten goede. Door de operationele 
    kosten laag te houden, bespaarden we 3 miljoen euro voor 
    de gemeenschap sinds 2015. 

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 we een zo groot 
    mogelijk synergie-effect kunnen realiseren.
•  Het detailniveau van de eisen aan ons werk houdt een 
    omvangrijk apparaat van controle en audits in stand.

•  Het plan voor afvalscheiding heeft als keerzijde dat er 
    soms impopulaire maatregelen moeten worden genomen. 
    Bijvoorbeeld woekeren met de ruimte, minder ondergrondse 
    containers voor restafval.
•  Om de expertise in onze organisatie te laten groeien is het 
    gezond als we voor meerdere opdrachtgevers kunnen werken 
    en ervaring opdoen. De mogelijkheden in de overheidssector 
    hiertoe zijn door regelgeving beperkt. Daarom moeten we 
    het zoeken in meer commerciële omzet.



Audits in 2017
Er zijn vier audits gedaan voor ISO9001, ISO14001, VCA en 
CO2-prestatieladder. Daarnaast voerden we 22 interne audits 
uit ten behoeve van ISO9001. Daarbij houden interne 
auditoren audits ter voorbereiding op de externe audit 
ISO9001. Tot slot zijn er 23 externe audits uitgevoerd 
door een auditbureau in opdracht van de gemeente Haarlem 
in het kader van DDO’s, bestaande uit procestoetsen, systeem-
toetsen en resultaattoetsen.

Strategisch Plan Afvalscheiding voor 
omgekeerd inzamelen
In opdracht van en in nauwe samenwerking met de gemeente 
Haarlem verzorgen we de implementatie van het Strategisch 
Plan Afvalscheiding. Dit plan voorziet erin dat in 2022 68% 
van het huishoudelijk afval in Haarlem wordt gescheiden en 
er dan per inwoner niet meer dan 130 kg restafval per jaar is. 
Ter vergelijking: in 2016 werd er per Haarlemmer nog 265 kg 
restafval ingezameld. In 2017 daalde dit met 5%, naar 255 kg. 
Het scheidingspercentage lag in 2016 op 38%. In 2017 steeg 
dit naar 40%.

Centraal in het plan staat de methode van ‘omgekeerd 
inzamelen’. Dit betekent dat inwoners gemakkelijker aan of 
nabij huis waardevolle grondstoffen gescheiden kunnen 
aanbieden. Voor restafval neemt het voorzieningenniveau 
juist af. 
 
De implementatie van bovenstaande verandering betrof in 
2017 de uitrol van duocontainers in de eerste wijken en 
pilotprojecten voor bronscheiding in de hoogbouw. 

De eerste wijken die in 2017 overgingen op omgekeerd 
inzamelen, waren het Vondelkwartier, Garenkokerskwartier/
Hasselaersbuurt en Meerwijk. Bij de daarvoor geschikte laag-
bouwwoningen kwamen in totaal 2.629 duocontainers voor 
papier en plastic, blik en drinkpakken (PBD). Een deel van de 
ondergrondse restafvalcontainers in deze wijken bouwden we 
om tot containers voor PBD, papier, gft, glas en textiel. 

Voor de inzameling van gft-afval en etensresten testten we in 
de startwijken drie verschillende inzamelmiddelen. Het ging 
in totaal om 7 ondergrondse containers, 110 rolcontainers op 
standaard en 26 semi-ondergrondse containers. 
We werkten met leveranciers samen om twee soorten 
containers te voorzien van beluchtingstechnieken. 
Hierdoor nemen vocht en geuroverlast af. In 2018 volgt een 
definitieve evaluatie, waarna er een besluit wordt genomen 
over de aanpak van gft-inzameling in de rest van Haarlem.

In december 2017 hebben we op basis van de eerste 
ervaringen met omgekeerd inzamelen verkend waar nog 
maatwerkoplossingen nodig zijn.

Het plaatsen van nieuwe inzamelmiddelen leidt niet 
automatisch tot het gebruik ervan. Daar is meer voor 
nodig. Daarom ging de nieuwe manier van inzameling in het 
Garenkokerskwartier feestelijk van start met inzet van een 
schillenboer. Op zaterdagochtenden ging de schillenboer met 
paard en wagen door de wijk om gft- en etensresten op te 
halen. In alle drie de wijken was ons promotieteam aanwezig 
om vragen over afval scheiden te promoten. Verder kregen de 

bewoners van hoogbouwwoningen een gft-starterspakket 
thuisbezorgd, met informatie en composteerbare gft-zakjes. 
Ze konden ook een gft-bakje voor in de keuken opvragen.
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Inzameling van piepschuim succesvol
Piepschuim is een waardevolle grondstof. Onze verwerker 
maakt er korrels van voor de isolatie van spouwmuren en 
vloeren. Sinds mei 2017 kunnen inwoners van Haarlem 
piepschuim gescheiden aanbieden op ons Milieuplein. 
In 2017 zamelden we meer dan 6 ton piepschuim in. 
Dit overtreft ruimschoots de verwachting van 5 ton per jaar.

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 2017 zijn in dat kader 15.517 metingen 
verricht. Bij 6% daarvan voldeed de beeldkwaliteit niet aan het 
ambitieniveau van de opdrachtgever. Dit percentage ligt onder 
de grens van 10% die in het contract is afgesproken. 
Het areaal is op de beeldmeetlatten van CROW gemiddeld op 
‘kwaliteitsniveau B’ onderhouden.

Zwerfafval, graffiti, volle afvalbakken, onkruid en aanslag op 
straatmeubilair… Sommige afwijkingen komen telkens terug. 
Het weer, een milieuvriendelijke werkwijze, en de dynamiek 
in de stad maken het een uitdaging om binnen de 
afgesproken beeldmeetlatten te blijven. Zo hadden we in 2017 
te maken met een veelpleger van graffiti, tegen wie aangifte
is gedaan. Ook andere gemeenten ervaren dat het moeilijk is 
om de kwaliteitseisen te halen. In het derde kwartaal namen 
we deel aan een bijeenkomst met CROW en andere 
gemeenten om tot werkbare oplossingen te komen.

Zoektocht naar milieuvriendelijkste 
onkruidbestrijding
In 2017 hebben we opnieuw veel energie gestoken in het 
zoeken naar de beste milieuvriendelijke bestrijdingsmethode 
van onkruid. De gemeente Haarlem is een van de koplopers in 
milieuvriendelijke onkruidbestrijding en verbood al in 2012 het 
gebruik van chemische middelen. Daardoor kent de stad wel 
een buitensporige onkruidgroei. 

In 2017 deden we een proef met vier aannemers die het 
onkruid op verhardingen in hun wijk ieder op hun eigen wijze 
te lijf gingen. De effectiefste methode bleek heet water 
(met een Wave-machine) in combinatie met, bij nat weer, 
mechanisch borstelen en vegen. Voor 2018 hebben we de 
onkruidbestrijding na een Europese aanbesteding gegund aan 
een aannemer die het onkruid op deze manier gaat bestrijden 
in alle wijken behalve het centrum, waar we het zelf doen. 
Na de proef hebben we twee hand-waves (Hoëdics)
aangeschaft. Hiermee gaan we het onkruid geluidloos en 
bijna 100% elektrisch bestrijden met kokend water. 

Nauwere samenwerking met Handhaving
We werken intensiever samen met de handhavers van de 
gemeente Haarlem. Vier keer per week rijden we gezamenlijk 
langs hotspots en plekken waarover meldingen 
binnenkwamen. Hotspots zijn locaties waar veel zwerfafval en 
dumping van afval naast afvalcontainers voorkomt. Sinds 2015 
zien we een dalende trend in het aantal hotspots. Wel vonden 
in oktober nog handhavingsacties plaats in de Transvaalbuurt, 
Patrimoniumbuurt en Frans Halsbuurt, waar juist meer
hotspots ontstonden. 

In 2017 deelde Handhaving 75% meer bekeuringen en 50% 
meer boetes uit dan in 2016. We bekijken daarnaast welke 
maatregelen de situatie kunnen verbeteren, zoals extra 
containers plaatsen, meer legen, vaker schouwen of (meer) 
inzet van de wijkteams. 
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Meer afvalbakken in parken
In het Frederikspark en de Haarlemmer Hout hebben we extra 
rolemmers neergezet. Vooral in de zomerweekenden bleek 
hier het aantal afvalbakken niet toereikend. 

Meer Big Belly’s in Haarlem
In de Generaal Cronjéstraat hebben we 7 Big Belly’s geplaatst. 
Big Belly’s zorgen voor een duurzame, efficiënte en intelligente 
vorm van afvalinzameling. Dankzij een perssysteem dat werkt 
op zonne-energie kan er vijf keer meer in dan in een gewone 
prullenbak. Via de ingebouwde software zien we wanneer de 
afvalbak vol is. Zo hoeven we de bakken alleen te legen als dat 
nodig is en besparen we tijd en brandstof.

Asbaktegels tegen zwervende peuken
Haarlemse ondernemers konden in 2017 kosteloos een 
asbaktegel bij ons aanvragen. In totaal plaatsten we er 48, 
vooral bij horecaondernemingen. Dit scheelt veel veegwerk 
en de ondernemer kan de asbak eenvoudig legen. 

Meer PBD-containers waar nodig
Op verzoek van bewoners plaatsten we op twaalf plekken in 
Haarlem extra PBD-containers. Het gaat om tijdelijke 
bovengrondse containers in wijken waarin nog geen 
‘omgekeerd inzamelen’ is ingevoerd.

Beheer van objecten in de openbare ruimte 
versus gebruik
Paaltjes, bordjes, bloembakken. Spaarnelanden onderhoudt tal 
van objecten in de openbare ruimte. Soms moet een paaltje 

weg of juist erbij, soms is een verkeerssituatie onduidelijk. 
De praktijk in 2017 laat de noodzaak zien om dit beter te 
organiseren. Vanaf 2018 gaan we een deel van het taakstellend 
budget aanwenden om de gebiedsteams van de gemeenten 
sneller en efficiënter te bedienen. Tegelijkertijd werken we aan 
een heldere visie op dagelijks beheer en onderhoud.

Ondersteuning bij invoering modern parkeren 
Om het groeiende aantal auto’s in Haarlem beter te verdelen 
over de beschikbare ruimte moderniseert de gemeente de 
parkeerdiensten. We ondersteunden de gemeente hierbij met 
onder meer een presentatie over de huidige technische 
mogelijkheden op het gebied van parkeerservices. Dit leidde 
tot de keuze voor parkeerautomaten waar inwoners en 
bezoekers van Haarlem tot op de minuut nauwkeurig kunnen 
afrekenen, contant, met pin, of contactloos. In het najaar 
vervingen we in het centrum in totaal 78 automaten op straat. 
In december volgden 80 automaten in de rest van Haarlem. 
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Van vroeger naar toekomst

Wauw, met paard-en-wagen werd vroeger al groenafval 
ingezameld. En kijk nou, die schillenboer rijdt tegenwoordig 
gewoon weer rond. Zin in een ritje op de kar? Of een proefritje 
in een elektrische auto? Wat is onze wereld toch veranderd...
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Schillenboer promoot gft-inzameling
In januari startten we een pilot om het scheiden van gft-afval 
in de Vijfhoek en de Leidsebuurt te promoten. Bewoners van 
deze buurten hebben geen ruimte voor een eigen 
gft-rolcontainer. 

Om ze toch de gelegenheid te geven hun 
gft-afval gescheiden in te leveren, hebben we gft-bakjes en 
composteerbare zakjes voor in de keuken uitgedeeld. 
Daarnaast hebben we op enkele plekken in de wijken 
gft-rolcontainers geplaatst. Bewoners konden hun gft-afval 
in de rolcontainers kwijt, of inleveren bij een ouderwetse 
schillenboer, die op vooraf aangekondigde momenten 
met paard en wagen door de straten reed.

De pilot is in het najaar van 2017 zeer positief geëvalueerd. 
Uit een enquête die 75 huishoudens invulden blijkt dat 95% 
van de respondenten door de schillenboer gft gingen 
scheiden. Ze waardeerden de pilot gemiddeld met een 8,7. 
De pilot is beëindigd; de schillenboer rijdt niet meer door 
de straten, maar de gft-rolcontainers zijn blijven staan.
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Spaarnelanden is een maatschappelijke onderneming. Al onze activiteiten creëren duurzame 
waarde, die we direct aan de lokale samenleving teruggeven. Bijvoorbeeld door onze eigen 
milieuvoetafdruk te verkleinen en bedrijven te ondersteunen bij hun duurzaamheidsambities. 
Ook helpen we duurzame initiatieven uit de wijken tot bloei te komen. Teruggeven draagt bij 
aan goodwill. Een essentieel ingrediënt om partijen te kunnen verbinden.

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.

5. Teruggeven in 2017
Wat we bijdragen versterkt onze lokale gemeenschap.
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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.
• Scholen willen graag het goede voorbeeld geven rond afval 
   scheiden. Hoe kan Spaarnelanden ze daarbij helpen als ze 
 klant zijn bij een andere afvalinzamelaar?



Gratis compost voor de tuin
In maart konden Haarlemmers weer vier zakken gratis 
tuincompost ophalen. Het is een typisch voorbeeld van 
een ‘door Haarlemmers, voor Haarlemmers’-actie, want de 
compost is gemaakt van in Haarlem aangeboden gft-afval en 
etensresten. Iedere volle gft-rolemmer van 140 liter levert 
15 tot 20 kilo compost op.
  
Broodcontainers bij moskeeën
Onze pilot om bij vier moskeeën in Schalkwijk 
broodcontainers te plaatsen heeft niet gewerkt. De containers 
zijn weer weggehaald.

Knelpunten bij afvalscheiding op scholen
Vanwege het succes op basisschool Al Ikhlaas breidden we de 
proef met afvalscheiding op basisscholen in 2016 uit met de 
Molenwiek en de Beatrixschool. In 2018 is alleen de Al Ikhlaas 
doorgegaan met afval scheiden. Op de andere scholen verliep 
de proef minder succesvol. Hier speelt mee dat scholen niet 
verplicht zijn om afval te scheiden en, net als bedrijven, een 
eigen afvalinzamelaar kiezen. Al Ikhlaas is klant bij 
Spaarnelanden, maar voor de andere scholen moesten we 
afspraken maken met commerciële inzamelaars. 

Afval prikken met scholieren
Het wijkteam van Schalkwijk heeft samen met kinderen van 
basisschool De Wadden het zwerfafval rond de school 
opgeruimd. Samen zwerfafval prikken zorgt ervoor dat 
kinderen meer oog krijgen voor het belang van een 
schone omgeving.

Recycling voor het goede doel
Ook in 2017 deden we weer mee aan de inzamelactie van 
Wecycle. Haarlemmers die hun afgedankte elektrische 
apparaten en spaarlampen op het Milieuplein brachten, 
konden via de website van Wecycle punten sparen. Dit leverde 
een cheque op van duizend euro voor het Vogelhospitaal aan 
de Vergierdeweg.

Social return boven doelstelling
Spaarnelanden is een inclusieve onderneming en heeft zelf  
als doelstelling om 5% van de aanneemsom te investeren in 
medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Ook in 2017 konden we in samenwerking met re-integratiebe-
drijven en reclassering opnieuw veel mensen die al jaren 
moeilijk aan de slag komen, betrekken bij ons werk voor de 
stad. Ze werken bij het groenonderhoud, op onze ICT-afdeling 
en als beheerder van fietsenstallingen. Daarnaast waren in 
2017 in totaal 50 mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt actief in de wijkteams. Wijkteammedewerkers 
maken buurten mooier door afval op te ruimen en reparaties 
te verrichten, en zijn een aanspreekpunt voor buurtbewoners. 
Vijf wijkteamleden stroomden in 2017 door naar een reguliere 
baan. Bij vier van hen ging het om een aanstelling 
bij Spaarnelanden. 

In september 2017 gaven we klantmanagers van het UWV een 
rondleiding in onze organisatie. De klantmanagers weten nu 
precies welke mogelijkheden Spaarnelanden biedt. We hopen 
zo de instroom van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt te verhogen.  

Spaarnelanden besteedde in 2017 5,5% van de aanneemsom 
voor de gemeente Haarlem aan social return. Dat ligt ruim 
boven de contractafspraak van 3% (2017).

Steun voor bijen 
Imkervereniging Haarlem vond een geschikte plek voor 
beginnende imkers om bijen te leren houden in het 
Schoterooggebied. Samen met de gemeente en de vereniging 
maakte Spaarnelanden het terrein weer aantrekkelijk voor 
bijen, padden en andere dieren. In de zomer ging Bijenstand 
Schoteroog officieel open en in juli overhandigde de 
vereniging het eerste potje Waarderpolderhoning aan onze 
directeur Robert Oosting. Spaarnelanden zal de vereniging 
belangeloos blijven ondersteunen bij het onderhoud van 
het gebied.     
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Groen en sociaal taxibedrijf in oprichting
In 2017 hebben we voorbereidingen getroffen voor iZoof. 
Onder deze naam ontwikkelen we samen met onze partners 
verschillende duurzame en sociale oplossingen op het gebied 
van mobiliteit en bereikbaarheid in onze regio. Daarbij gaat 
het bijvoorbeeld om een groen en sociaal taxibedrijf, met 
100% elektrische auto’s. Mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt kunnen taxichauffeur worden bij iZoof, net als 
medewerkers van Spaarnelanden die fit hun pensioen willen 
bereiken. Zo vergroten we ook de duurzame inzetbaarheid en 
arbeidsmobiliteit in onze organisatie.

Experimenteren met deelauto’s
We hebben twee pilots voorbereid met elektrische 
deelauto’s, in het Ramplaankwartier en op de Middenweg. 
In beide gevallen gaat het om initiatieven van burgers. 
Spaarnelanden zal zorgen voor de laadpalen en de elektrische 
auto’s, die de bewoners met elkaar gaan delen. De pilot 
heeft tot doel: minder auto’s op straat en verbetering van
de luchtkwaliteit.

Elektrisch rijden en werken 
We hebben nieuwe stappen gezet in de overschakeling op 
elektrisch rijden en werken. Zo schaften we vijf nieuwe 
Gluttons aan. Dit zijn geluidsarme elektrische 
(zwerf)afvalzuigers voor de reiniging van de stad. Onze vracht-
wagens voor het inzamelen van afval in rolemmers zijn voor-
zien van elektrische achterbelading. Onze bedrijfspersonenwa-
gens rijden inmiddels elektrisch. In samenwerking met Emoss 
onderzoeken we de mogelijkheden om dit uit te breiden naar 
de zwaardere voertuigen. Er is een proef voorbereid met een 
elektrische veegmachine, die we in 2018 gaan testen. 
In november zijn we servicepartner geworden van Emoss, die 
onze medewerkers in de garage heeft opgeleid om de 
elektrische voertuigen en apparaten te onderhouden. 

Nieuw gereedschap voor vrijwilligers 
We hebben de vrijwilligers die de omgeving van de 
Meerwijkplas schoonhouden voorzien van nieuw gereedschap. 
Steeds meer mensen sluiten zich aan bij het vrijwilligersteam. 
Daarom werd het hoog tijd voor nieuw materiaal.

Milieuvriendelijke inzameling van batterijen
Spaarnelanden zamelt lege batterijen in de regio Haarlem, 
Amsterdam en de kop van Zuid-Holland vanaf januari 2018 in 
met een elektrisch voertuig. Het voertuig legt dagelijks zo’n 
175 kilometer af en zamelt batterijen, e-waste en lampen in 
bij zo’n 4.000 winkeliers, scholen en bedrijven. Dit initiatief 
is een samenwerking tussen Spaarnelanden en Stibat, die in 
opdracht van producenten en importeurs zorgdraagt voor de 
duurzame verwerking van accu’s en batterijen. 

Green Collecting voor Haarlemse binnenstad   
Onder de naam Green Collecting Haarlem namen we het 
initiatief voor een unieke samenwerking tussen inzamelaars 
van bedrijfsafval. Bedrijfsafval wordt sinds de liberalisering 
van de markt door verschillende bedrijven ingezameld. 
Daardoor rijden elke week verschillende inzamelwagens 
door de stad. Om dit te stroomlijnen bereidden we in 2017 een 
proef voor. Onder neutrale vlag gaat Spaarnelanden tijdens de 
proef namens alle inzamelaars het restafval, papier en karton 
in de binnenstad van Haarlem ophalen. Dit moet leiden tot 
minder vrachtverkeer, meer veiligheid en minder uitstoot van 
schadelijke stoffen. Green Collecting Haarlem is ontstaan uit 
de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. De proef gaat in 
september 2018 van start en duurt een halfjaar. Het betreft 
een unieke samenwerking tussen GP Groot, Renewi, 
Spaarnelanden, SUEZ, Transport en Logistiek Nederland en de 
gemeente Haarlem.

Verkenning grondstoffenhub
In samenwerking met bedrijven in de Waarderpolder en de 
gemeente onderzoeken we de haalbaarheid van een 
grondstoffenhub. Doel van zo’n grondstoffenhub is een 
duurzame en circulaire Waarderpolder, waar energie uit 
hernieuwbare bronnen komt en producten en grondstoffen 
zoveel mogelijk worden hergebruikt. In januari 2018 
presenteerden de deelnemers tijdens een bijeenkomst bij 
Spaarnelanden de eerste conclusies. 
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OPEN DAG
2017
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Wat doen jullie voor bloemen en 
bijen?

De natuur en de mens. In de stad kunnen ze niet zonder elkaar. 
Groenspecialisten van Spaarnelanden beschermen bomen 
tegen ziektes, onderhouden oevers en zorgen voor een 
bloemenzee in elke berm. Stadsecologie is in de moderne stad 
niet meer weg te denken.
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6.1 Code Goed Bestuur
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 (2013)

6. Corporate governance en risicomanagement
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Voor het jaarverslag dient Spaarnelanden nv op grond van 
de Code Goed Bestuur een aantal rapportages op te leveren. 
Deze rapportages zijn in de diverse paragrafen van dit 
jaarverslag opgenomen. Hieronder staat nog verplichte 
informatie uit de Code die niet elders in het
jaarverslag is verwerkt.

• De afdeling Business Control is verantwoordelijk voor 
   oplevering van het Financieel Jaarverslag. 

• De hoofdlijnen van de governancestructuur van 
   Spaarnelanden nv worden elk jaar, mede aan de hand van 

   de principes die in deze code zijn genoemd, in een apart  
   hoofdstuk in het jaarverslag uiteengezet en toegelicht. In dat 
   hoofdstuk geeft Spaarnelanden nv expliciet aan in hoeverre 
   zij de in deze code opgenomen bepalingen opvolgt en zo 
   niet, waarom en in hoeverre het daarvan afwijkt. De 
   desbetreffende informatie wordt ook gepubliceerd via de  
   website van Spaarnelanden nv. In het jaar 2017 is niet 
   afgeweken van de Corporate Governance.

• De Directie verklaart dat de interne risicobeheersing- en  
   controlesystemen adequaat en effectief zijn. Voorbeelden 
   hiervan zijn het meer-handtekeningensysteem op facturen, 
   een roulatiesysteem in de buitendienst, het niet naar de 
   toekomst doorschuiven van lasten (een schone balans), een 
   hard beleid op het gebied van integriteit en transparantie 
   in de uitvoering.

• Alle besluiten waarbij tegenstrijdige belangen van leden van 
   de Directie spelen worden onder gebruikelijke condities 
   genomen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het 
   jaarverslag, met vermelding van het tegenstrijdig belang en 
   de verklaring dat Artikel 10 van het Directiereglement
   is nageleefd. In 2017 is geen sprake geweest van besluiten 
   met tegenstrijdige belangen. 

• Spaarnelanden nv heeft een klachtenreglement vastgesteld. 
   Dit reglement is gepubliceerd op
   www.spaarnelanden.nl onder Corporate Governance. 
   De klachten die zowel van burgers als eigen medewerkers 
   ontvangen over het gedrag van medewerkers worden 
   geregistreerd en volgens het proces Klachtenafhandeling 
   afgehandeld. In 2017 zijn in totaal 44 klachten behandeld. 

• Al onze processen zijn ingericht en gecertificeerd volgens 
   ISO 9001: 2015 en ISO 14001: 2015.

• Besluiten waarbij tegenstrijdige belangen van een 
   medewerker van Spaarnelanden nv spelen die van materiële 
   betekenis zijn voor Spaarnelanden nv of de desbetreffende 
   medewerker, behoeven goedkeuring van de Directie. 
   Spaarnelanden publiceert transacties, waar deze besluiten 
   betrekking op hebben, in het jaarverslag met vermelding van 
   het tegenstrijdig belang en de verklaring dat bovenstaande 
   artikelen zijn nageleefd. In 2017 hebben zich geen gevallen 
   in die zin voorgedaan.



Spaarnelanden · Jaarverslag 2017 41

6.2 Corporate Governance
Wijzigingen in de samenstelling Raad van 
Commissarissen
In het verslagjaar hebben zich geen wijzigingen in de 
samenstelling van de Raad van Commissarissen
voorgedaan. Indien in het Directieteam niet de vereiste 
overeenstemming wordt bereikt conform het 
Directiereglement, wordt door de betreffende 
portefeuillehouder aan de Raad van Commissarissen om 
een advies gevraagd. In het verslagjaar heeft zich een 
dergelijke situatie niet voorgedaan. Conform de vereisten 
heeft de Directie in het eerste kwartaaloverleg 2018 het 
Financieel Jaarverslag over 2017, waarvan het bestuursverslag, 
de jaarrekening en de overige gegevens onderdeel uitmaken, 
ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. 

Conform Artikel 18 van de Statuten wordt de jaarrekening 
vastgesteld door de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders. De samenstelling van de Raad van 
Commissarissen wijkt niet af van de nagestreefde situatie. 
Naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is voldaan 
aan de onafhankelijkheidsvereiste. In 2017 zijn geen besluiten 
genomen waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de 
Raad van Commissarissen spelen.

Herziening Corporate Governance
Per 1 januari 2018 zijn de activiteiten op gebied van reiniging 
en groenbeheer in de gemeente Zandvoort verzelfstandigd en 
opgenomen in Spaarnelanden. De gemeente Zandvoort is 
vanaf dat moment voor 10% aandeelhouder in 
Spaarnelanden. 
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Met de toetreding van de gemeente Zandvoort als 
aandeelhouder is de Corporate Governance eind 2017 herzien. 
De aangepaste regelingen worden gepubliceerd op de 
website. Het gaat om de volgende regelingen:
- Regeling melding misstanden
- Directiereglement
- Reglement Raad van commissarissen
- Gedragscode

Beloning Commissarissen
De beloning commissarissen bedraagt € 24.954,- en betreft 
de bezoldiging van drie commissarissen. De vergoeding voor 
de leden van de Raad van Commissarissen is in 2017 als volgt 
vastgesteld door de Aandeelhouder:
Voorzitter € 10.764,-
Lid € 7.095,-
De bedragen zijn bruto per jaar en worden jaarlijks 
geïndexeerd volgens de door het CBS voor het jaar 
vastgestelde indexcijfer voor de contractuele loonkosten 
voor de overheid.

Achtergrond leden commissarissen
Informatie over de leden van de Raad van Commissarissen 
is te vinden op www.spaarnelanden.nl
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BALANS per 31 december
(voor resultaatbestemming in €1.000)

2017 2016

ACTIVA

vaste activa   28.687  25.409

materiële vaste activa 28.385 25.391  

financiële vaste activa 302 18

vlottende activa 7.739 5.224

voorraden 504 496

vorderingen en overlopende activa 3.791 3.243 

liquide middelen  3.444   1.485  

totaal activa  36.426  30.633 

2017 2016

PASSIVA

eigen vermogen 10.969 10.870

voorzieningen 1.533 2.377

schulden op lange termijn 15.342 10.759

schulden op korte termijn 8.582 6.627 

totaal passiva 36.426 30.633

7. Verkorte Jaarrekening
Hieronder staat een samenvatting van de jaarrekening. Een volledig exemplaar 
is beschikbaar via onze website www.spaarnelanden.nl en is gepubliceerd na 
goedkeuring in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
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WINST- EN VERLIESREKENING over 
(in €1.000)

2017 2016

BEDRIJFSOPBRENGSTEN  36.695  35.253

gemeente Haarlem publieke taken 32.843 31.542

bedrijfsafval 1.728 1.848 

overige bedrijfsopbrengsten 2.124 1.863 

BEDRIJFSLASTEN 36.298 34.079

kosten uitbesteed werk en andere 
externe kosten

12.127 10.403

personeelskosten 12.914 12.489

afschrijvingen op materiële vaste activa 2.881 2.791 

overige bedrijfskosten 8.376 8.396 

BEDRIJFSRESULTAAT 397 1.174

financiële baten en lasten (282) (277)

RESULTAAT VOOR BELASTING 115 897

RESULTAAT VOOR EN NA NORMALISATIE
(in €1.000)

GENORMALISEERD RESULTAAT 115 791

mutatie voorzieningen - (746)

incidentele lasten - (200)

incidentele baten - 1.052

vennootschapsbelasting 284 -

RESULTAAT NA BELASTING 399 897
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8. Verslag van de Raad van Commissarissen

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 en dat te doen in nauwe 
samenwerking met partijen als de gemeente, wijkraden, reïn-
tegratiebedrijven, buurtbedrijven en bewoners-
organisaties. 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 samen-
gewerkt en er bestaat regionaal en landelijk belangstelling 
voor een aantal duurzame initiatieven die Spaarnelanden 
ontwikkelt.

In 2017 hebben wij een bestuurlijke bijdrage mogen leveren in 
de verbinding die is gelegd met de inmiddels nieuwe 
opdrachtgever én aandeelhouder, de gemeente Zandvoort. 
We zijn verheugd met de toetreding van Zandvoort en het feit 
dat de dynamische omgeving van de internationale badplaats 
nu deel uitmaakt van het werkgebied van Spaarnelanden. 
Onze advisering aan de directie spitste zich toe op een 
zorgvuldige en duurzame overgang van Zandvoortse 
medewerkers en daarbij behorende overgang van activiteiten. 

In de meer juridisch-bestuurlijke zin hebben wij focus gelegd 
bij de totstandkoming van de nieuwe corporate governance.
Wij zien dat duurzaamheid steeds meer gewoongoed is in de 
bedrijfsvoering van Spaarnelanden. De manier waarop het 
strategische project inzake afvalscheiding in Haarlem is 
opgepakt is van betekenis voor de ontwikkeling van de 
onderneming als kennispartner. Het bedrijf toont ook haar 
duurzame ambities door in 2017 enkele innovatieve projecten 
te initiëren, die regionaal en landelijk aandacht krijgen. In onze 
advisering aan de directie zien wij er op toe dat er 
voldoende alignment is tussen deze nieuwe ontwikkelingen 
en de bestaande operationele basis van het bedrijf.

In 2017 is een positief resultaat na belasting van 399.000 euro
behaald, waarvan 115.000 uit gewone bedrijfsuitoefening. 
Dit is in lijn met het begrote resultaat voor belasting van 
113.000. Daarbij willen wij benadrukken, dat voor een 
organisatie met deze omvang het resultaat uit gewone 
bedrijfsuitvoering relatief laag is. Conform bestendige 
gedragslijn doen wij een voorstel tot dividenduitkering van 
300.000. Het is een compliment waard dat Spaarnelanden in 
een jaar van implementatie van een nieuw ICT-landschap, 
de verzelfstandiging van activiteiten in Zandvoort en de start 

van het Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA) in Haarlem het 
jaar afsluit met een positief bedrijfsresultaat. In 2017 hebben 
3 aandeelhoudersvergaderingen en 5 vergaderingen van de 
Raad van Commissarissen plaatsgevonden. In deze 
vergaderingen zijn met de directie de jaarrekening 2016, 
de rapportages 2017, de begroting 2018 en overige informatie 
besproken en besluiten genomen. De samenwerking met 
Zandvoort, corporate governance structuur, de strategie voor 
de toekomst en de ontwikkeling van de management-
structuur hadden onze bijzondere aandacht. 
In maart 2018 is de Raad van Commissarissen bijeengekomen 
voor haar jaarlijkse zelfevaluatie. Naast deze vergaderingen 
hebben er ook deelcommissies plaatsgevonden met de Raad 
van Commissarissen waarin specifieke thema’s zijn behandeld 
en een sessie over strategie.

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

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

Namens de aandeelhouder, de gemeente Haarlem, houdt de Raad van Commissarissen 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.
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9. Verslag van de Ondernemingsraad

Instemmingaanvragen
De or behandelde zes instemmingsaanvragen.

1.  Aanbesteding wagenpark
Reactie: de or stemde in, maar verzocht om de wagens waar 
mogelijk te laten testen door de medewerkers die erop gaan 
rijden. Dit verzoek is toegekend.

2. Afschaffen flexibele waardering
Reactie: De or stemde niet in, tenzij er een afbouwregeling van 
drie jaar komt voor de betrokken medewerkers. De bestuurder 
stemde hiermee in.

3. Directiereglement
Reactie: De or stemde in met de aanpassing van dit reglement 
(als gevolg van het feit dat Zandvoort per 1 januari 2018 voor 
tien procent aandeelhouder is geworden van Spaarnelanden). 

4. Lease-regeling management
Reactie or: geen (bindende) instemming or, maar een zaak voor 
het Georganiseerd Overleg.

5. Opleidingsbegroting/plan 2017
Reactie or: akkoord, geen wijzigingen nodig.

6. Aangepast personeelshandboek 2017
Reactie or: akkoord na doorgevoerde correcties.  

Adviesaanvragen
De or behandelde vijf adviesaanvragen.

1. Certificering parkeercentrale
Advies or: positief.

2. Plaatsen Modems Veegmachines
Advies or: positief, onder voorwaarde dat het veegmachine 
modem niet voor andere zaken wordt gebruikt dan waarvoor 
het bedoeld en aangeschaft is. Het veegmachinemodem kan 
ook voor andere monitorfuncties worden gebruik. Hiervoor 
moet dan wel eerst advies van de ondernemingsraad worden 
gevraagd.

In 2017 telde de ondernemingsraad (or) acht leden. Zij kwamen twaalf keer bijeen in 
een regulier overleg en overlegden tienmaal met de directie. Op 28 februari volgden 
de or-leden een cursus van een dag. 

3. Aanbesteding ICT-landschap
Advies or: positief, maar de or wil per deelonderwerp over IT-op-
lossingen geconsulteerd worden.

4. Aankoop pand Ir. Lelyweg 45
Advies or: Loopt nog.

5. Samenwerking gemeente Zandvoort
Advies or: positief. 

Vragen van medewerkers via de OR-brievenbus
De or beantwoordde vijf vragen van medewerkers. Ze hadden 
betrekking op: 
•   Het verschil in beloningen en vergoedingen tussen Paswerk 
     en Spaarnelanden.
•   De regeling schadevrij rijden voor medewerkers 
     Parkeerservice.
•   Het faciliteren van ontspanningsactiviteiten voor personeel 
     in de pauze, zoals een pooltafel.
•   De uitbreiding van de voorzieningen in de droogruimte.
•   Verzoek voor aanschaf van nieuwe auto’s, borstels en 
     zoutstrooiers voor de gladheidsbestrijding.
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GRI 102: General disclosures 2017:
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 10

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, Nederland

102-5 Ownership and legal form
Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Naamloze Vennootschap, tot en met 31 december 2017 100% eigendom van 
de gemeente Haarlem

102-6 Markets served
Afzetmarkten

Zie hoofdstuk 2.2

10. GRI-index (Core)

CODE OMSCHRIJVING
Generieke standaardinformatie
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Organizational profile

102-7 Scale of the organization
Omvang van de organisatie

254 medewerkers, omzet 36.426.000 euro. Zie verder verkorte jaarrekening hoofdstuk 7.

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

Op peildatum 31 december 2017 had Spaarnelanden 254 medewerkers in dienst.
Informatie over samenstelling personeelsbestand is niet voorhanden en wordt 
in 2018 opgeleverd. 

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

Pagina 13 en 14

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

Pagina 6

102-11 Precautionary Principle or approach
Toepassing voorzorgsprincipe

Pagina 25 
Spaarnelanden hanteert de principes van ISO14001 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 6, 7
Voorwoord

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

Pagina 28, pagina 31, pagina 36

Ethics and integrity

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

Pagina 25

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 25
Klachtenregeling

Governance

102-18 Governance structure
Bestuursstructuur

Pagina 40
Corporate governance
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Stakeholder engagement

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

Pagina 15

102-41 Collective bargaining agreements
Percentage werknemers onder CAO

100% CAO voor Afval en Milieu

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

Pagina 15
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 15
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 19, 20, 21
Verslag van de stakeholderdialoog. 

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

Hoofdstuk 2.4
Onze belanghebbenden 

Governance
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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 3

102-47 List of material topics
Overzicht van materiële onderwerpen

Pagina 17
Materiële thema’s

102-48 Restatements of information
Herformuleringen van informatie 

Geen wijzigingen ten opzichte van 2016.

102-49 Changes in reporting
Veranderingen in verslaglegging

Geen wijzigingen in verslagleggingsperiode. Materiële thema’s zijn geherformuleerd 
ten opzichte van 2016, aan de hand van GRI Standards en organisatiespecifieke topics.

102-50 Reporting period
Verslagleggingsperiode

2017

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

Juli 2017

102-52 Reporting cycle
Verslagleggingscyclus

Jaarlijks
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Reporting practice

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 46

102-56 External assurance
Externe controle

Externe verificatie vindt niet plaats voor het jaarverslag. Wel audits en certificering 
voor ISO9001:2015 / ISO14001:2015

GRI 103: General disclosures 2017:

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

Pagina 17

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

Pagina 17

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

Pagina 17



Spaarnelanden · Jaarverslag 2017 52

Inhoud Voorwoord Organisatie Prestaties 2017 Governance Jaarcijfers RvC OR Complimenten

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.  Informatie zal in 2018 worden geactualiseerd

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

Werkgelegenheid in de regio

Percentage medewerkers wonend in Haarlem Informatie hierover is niet voorhanden en wordt in 2018 opgeleverd. 

Innovatie (nieuwe oplossingen voor belangrijke ontwikkelingen)

Percentage van de omzet besteed aan innovatie 2017: niet bekend. Beleid is om vanaf 2019 een budget van 2,5% te hanteren.

Kwaliteit van kernactiviteiten

Aantal klachten 2017: 44

Grondstoffen: bevorderen van recycling

Afvalstromen ingezameld per gewicht en soort Zie schema pagina 32.
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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.

Lokale gemeenschappen, brug tussen stad en bevolking

Aantal bijgewoonde bijeenkomsten met 
inwonersvertegenwoordigers

2017: 104 bijeenkomsten met wijkraden, ondernemersvertegenwoordigers 
en vrijwilligersgroepen.

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

Percentage van de aanneemsom besteed 
aan social return

2017: 5,5%

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. 
Primaire arbeidsvoorwaarden zijn hetzelfde voor tijdelijke medewerkers via 
uitzendbureau en medewerkers die in vaste dienst zijn.
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“Door een zeer vriendelijke werk-
nemer van Spaarnelanden is 
graffiti bij ons op school op een 
heel nette wijze schoongemaakt. 
Heel veel dank voor jullie hulp.” “Hartelijke dank voor de verfrissing 

van het Houtmanpad, wat een 
ruimte!! Voorafgaande contact was 
prettig en duidelijk. Fijn dat jullie 
samen met de bewoners dit mooie 
historische plekje Haarlem in het 
groen verzorgen.” 

“Wat een topdag was het gistermiddag met de 
open dag. Je kreeg een tas met pen en info en zelfs 
nog 2 muntjes om te eten en te kunnen drinken. 
Wauw!!! Goede info om bij Snuffelmug mijn oude 
computer zoals beeldscherm te brengen. En goede 
info over bomen die evt. gevaar brengen omdat ze 
schever staan (VTA controle). In alle rust heb ik de 
hele route kunnen bekijken. Mijn complimenten!”

“Bij deze wil ik u graag bedanken voor de goede service. 
Zowel het afsluiten als het opzeggen van het 
abonnement is super snel geregeld. Parkeergarage 
Houtplein is licht, overzichtelijk en schoon. De afgelopen 
3 jaar heb ik met vertrouwen en een veilig gevoel in 
de garage geparkeerd. Mijn dank daarvoor.”

“Hartelijk dank en hulde voor de 
mannen van Spaarnelanden voor 
het legen van de verstopte 
papierbakken aan de Zaanenlaan 
op Tweede Kerstdag!”

“Op het Emmaplein lag een 
aantal stoeptegels los. Na mijn 
melding is het meteen 
veiliggesteld. Erg snel! Klasse 
en dikke duim.”

“Heel hartelijk dank voor het snelle 
regelen van de nieuwe afvalpas 
voor mijn moeder. Dit noem ik 
nu Service met een hoofdletter S. 
Mede namens mijn moeder wens 
ik u allen hele fijne feestdagen en 
een heel gelukkig en gezond 2018.”

“Op zondagochtend 12 feb gingen 
mijn man en ik in de vroege ochtend 
op de fiets naar een tennishal. 
We troffen zeer goede begaanbare 
wegen en fietspaden. Daarvoor 
geven we graag een compliment aan 
de gladheidsbestrijding. 
De medewerkers van Spaarnelanden 
hebben hard gewerkt en dat 
waarderen we enorm.”

“Ongelooflijk veel dank voor 
de drie medewerkers van 
Spaarnelanden. Ik was zo 
stom om mijn autosleutel in 
de metaalcontainer te laten 
vallen. Een van de heren zag 
de sleutel in de diepte liggen, 
de ander daalde onmiddellijk 
af in de container! Als ieder-
een zo aardig was, was het 
hier een paradijs!” 
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“Ik ben heel blij dat de heg voor mijn 
huis is gesnoeid. Met mijn 85 jaar kan 
ik dat niet meer zelf. Als ik in mijn stoel 
zat, dan keek ik tegen een “groene muur” 
aan. Nicolette, bedankt voor je 
betrokkenheid. Ed, bedankt voor het 
regelen. De buurtbewoners en ik vinden 
het er veel beter uitzien. Ik hoop dat 
de cake die ik voor jullie heb gebakken 
smaakt!” 

“Heel hartelijk bedankt voor het 
opnieuw inplanten van het perk naast 
mijn huis. En ook nog eens zo 
gevarieerd! Geweldig hoor. Dank u wel 
collega’s van Spaarnelanden. Ik vind 
het heel fijn! Bedankt!” 

“Onderwerp: Mijn held! Gisteren 
avond heb ik mijn fiets gevonden 
bij de stationskelder op de vloer en 
niet boven in het rek, waar ik hem 
in had geplaatst. Helaas was het 
voorwiel helemaal stuk en kon ik de 
fiets niet gebruiken. Ik heb hem dus 
achter gelaten bij de medewerker die 
er was. Toen ik terug ging heb ik Jur 
ontmoet. Hij had netjes een briefje 
van zijn collega gekregen en was aan 
het wachten op de mevrouw ‘met het 
Franse accent’. Hij had ondertussen 
mijn fiets gerepareerd en ik kon hem 
gewoon halen en meteen mee weg 
fietsen! Wat een mooie verrassing was 
dat! Ik ben hem heel dankbaar en wil 
jullie dat laten weten. Hij verdient wel 
een extraatje.”

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

“Ik wil hierbij de mannen bedanken 
van reiniging die vanmorgen mijn 
fiets niet op slot vonden voor mijn 
deur. Zij belden aan om het tegen 
mij te zeggen (wagen 41) hartstikke 
lief van ze.” 

“Complimenten voor het 
wijkteam! Ouderwets met 
emmertje zout en schep de 
Prinses Beatrixdreef in Parkwijk 
weer stukken begaanbaarder 
gemaakt. En zwaar werk, maar 
leuk de persoonlijke benadering. 
Ze maakten een zoutpad voor de 
wandelaars die er liepen.”

“Wij willen jullie bedanken voor de snelle 
service van onze invalideplaats 
(Mari Andriessenplein). Jullie hebben deze 
met spoed dezelfde dag nog geregeld! 
Wij zijn zo blij. Dank jullie wel.” 

“Complimenten voor alle medewerkers met 
betrekking tot de snelheid en efficiency van het 
schoonmaken van de feestlocaties in de wijk na 
Koningsdag. Er is hard, goed en snel gewerkt! 
Een dikke pluim dus!”

“Probleemloos van Spaarndam naar 
Haarlem station gefietst met deze 
sneeuw. Goed werk Spaarnelanden!” 
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Colofon
Inhoudelijk verantwoordelijk:                     Spaarnelanden, afdeling Communicatie
Samenstelling en tekstredactie:                     Intervolvement
Vormgeving:     Made in Haarlem
Fotografie:     Paul Vreeker

juli 2018
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