
































 

 

 

 

8. Sector- keteninitiatieven (3.C.1/3.D.1): 
 
SIGHT Landscaping heeft zich in 2013 aangemeld als deelnemer van Duurzame 
Leverancier. Alle CO2 gerelateerde gegevens worden op deze site 
(www.duurzameleverancier.nl) gepubliceerd en zijn daarmee inzichtelijk voor derden 
(3.C.1) 
 
Overige MVO gerelateerde initiatieven zijn en worden gepubliceerd op www.fira.nl  
Het Fira platform is een digitaal register waar bedrijven hun MVO-prestaties 
(waaronder keteninitiatieven m.b.t. CO2-reductie) zichtbaar maken aan (potentiële)  
opdrachtgevers. FIRA verifieert de informatie zodat deze betrouwbaar is. Het FIRA 
platform bevordert hiermee transparantie. (3.D.1). In 2013 heeft SIGHT het certificaat 
“brons” behaald.  
 
Initiatieven zijn er onder andere op gericht CO2 uitstoot te reduceren. Ook kunnen zij 
bestaan uit maatregelen c.q. aanpassingen waarbij een verhoogde opname van CO2 
en fijnstof uit de omgeving wordt gerealiseerd.  
 
Zo is SIGHT Landscaping b.v. bijvoorbeeld jaarlijks actief betrokken bij de landelijk 
boomfeestdag. Tijdens deze dag worden in diverse gemeenten bomen geplant. 
SIGHT Landscaping b.v. stelt bomen beschikbaar die door scholieren uit betreffende 
gemeente geplant worden. Naast bomen stelt SIGHT Landscaping ook 
medewerkers, materieel en overige materialen  beschikbaar om het planten en het 
aanslaan van de bomen te optimaliseren. 
 
Wanneer  men inhoudelijke verdere informatie m.b.t. genoemde initiatieven verlangd, 
kan men contact opnemen met: 
 
 Commercieel Manager 0341-436 436 
 KAM coördinator  0341-436 436 
 
  

http://www.duurzameleverancier.nl/
http://www.fira.nl/


 

 

 
 

 

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



 

 

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

Overzicht ton CO2 per jaar 
 

 2012 2013     

Scope  2310,69 
 

    

Scope 1 
 

2036     

Scope 2  99     

Totaal ton CO2 2310,69 2135     

Gewerkte uren 691.646 544.864     

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

    

 
 


