
 

SIGHT Landscaping beleidsverklaring Kwaliteit, Arbo en Milieu 
 
 
SIGHT Landscaping is een landelijk opererend groenbedrijf met een sterke regionale binding. Vanuit die betrokkenheid werken 
onze groene- en civiele medewerkers aan een grote diversiteit van integrale projecten in de buitenruimte. 
 
Missie 
SIGHT wil een innovatieve en stabiele partner zijn voor al haar stakeholders, dat voorop loopt in de branche. Dit bereiken wij 
door ons te richten op kwaliteit in advies, klantondersteuning en proactief meedenken om meerwaarde toe te voegen aan de 
corebusiness van onze opdrachtgevers. 
 
Visie 
Groen heeft een positief effect op de beleving en het welzijn van de mens. SIGHT wil in de veranderende samenleving graag 
bijdragen aan het maatschappelijk rendement. Dit doen wij door middel van onze integrale aanpak waar wij de verbinding 
maken tussen de “groene” buitenruimte en de beleving van haar gebruikers. 
 

Arbeidsomstandigheden (Arbo) en milieu 
 
SIGHT Landscaping streeft ernaar optimale arbeidsomstandigheden te creëren, die voldoen aan de Nederlandse Milieu- en 
Arbo- wetgeving, voor zowel eigen werknemers als de werknemers van onderaannemers, inleners en/of leveranciers. Dit doel 
wordt door SIGHT Landscaping onder andere bereikt door: 
 

- Letsel, ongevallen en schade terug te dringen naar 0 incidenten. De veiligheid van al onze werknemers staat voorop 
en is een integraal onderdeel van onze werkzaamheden. 

- Zo veel mogelijk nieuwe technologieën in te zetten om veiligheid en gezondheid te waarborgen en om de impact van 
haar activiteiten op het milieu waar mogelijk te minimaliseren. 

- Terugdringen van haar ziekteverzuim. Uitvoering van onze werkzaamheden wordt als zodanig uitgevoerd dat schade 
aan gezondheid van medewerkers en onderaannemers wordt voorkomen. 

- Een actief VGM beleid te voeren. 
- Constante monitoring o.a. door een verbeterde IT en diverse werkplekinspecties en interne audits.  

Kortom, SIGHT Landscaping streeft naar continue verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. 
 
Kwaliteit 
 
No nonsens 
De basis van ons handelen is vertrouwen. Wij vinden de afspraken die wij maken met al onze stakeholders zeer belangrijk. Wij 
doen wat we zeggen en maken onze beloftes waar. We communiceren eerlijk, transparant en duidelijk met onze stakeholders. 
 
Samen 
Samenwerking is de basis van ons bestaan. Dit komt tot uiting door het delen van kennis, ideeën, inzichten en inspiratie om tot 
innovatieve en duurzame werkwijzen te komen. In al onze activiteiten streven wij naar continuïteit en samenwerking. 
Binnen onze organisatie is iedereen gelijk en behandelen we elkaar met respect. We zoeken samen naar het beste resultaat 
voor al onze stakeholders. 
 
Proactief 
We weten wie onze klanten zijn en wat hen beweegt. We streven er naar om uitdagende en verassende mogelijkheden te 
bieden voor onze stakeholders en zijn ons bewust van de bijdrage die we kunnen leveren aan de doelstelling van hen. Wij 
stimuleren onze medewerkers om verrassende mogelijkheden te creëren. 



 

Innovatief 
We zijn ons ervan bewust dat de wereld om ons heen verandert. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij open staan 
voor veranderingen die bijdragen aan de continuïteit van onze organisatie. 
Wij zijn creatief, innovatief en wijken waar nodig af van de gebaande paden om zo de doelstellingen te verhogen. Nieuwe 
ideeën en innovaties bieden ons de gelegenheid om unieke wensen uit te voeren. Onze medewerkers denken actief mee in het 
ontwikkelen van nieuwe ideeën. Daarnaast krijgen onze medewerkers alle (noodzakelijke) opleidingen die bijdragen aan een 
betere kwaliteit en dienstverlening.  Alle medewerkers worden voortdurend geïnstrueerd en getraind, zodat het werk op 
gemotiveerde wijze wordt uitgevoerd. 
 

Duurzaamheid 
 
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn belangrijke aandachtspunten voor SIGHT Landscaping. We 
leggen de lat daarbij hoog. SIGHT stelt zichzelf heldere doelen op en hanteren een actief beleid op het gebied van; kwaliteit, 
veiligheid en milieu. Dat maakt SIGHT voor onze opdrachtgevers een integere en transparante zakenpartner. Voor onze 
medewerkers zijn we een aantrekkelijke werkgever. SIGHT heeft aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Waar mogelijk bieden we hen werk en zorgen voor begeleiding ‘on the job’. 
 

Certificeringen 
 
SIGHT staat borg voor een hoge werkstandaard. Dat beweren we niet alleen, maar dat tonen we aan met een groot aantal 
certificeringen. Zo weten opdrachtgevers en medewerkers dat SIGHT hun vertrouwen waard is. We spannen ons in om voor 
onze medewerkers de ‘Beste werkgever te mogen zijn’. 
 
Kwaliteit 
ISO 9001 
Groenkeur BRL Groenvoorzieningen 
Groenkeur BRL Dak- en Gevelbegroening 
Groenkeur BRL Boomverzorging 
ERBO Erkenningsregeling Bosaannemers 
SNA certificaat  
 
Veiligheid 
VCA** 2008/5.1 
Veiligheidsladder trede 3 
 
Milieu 
ISO 14001 
CO2 prestatieladder niveau 5 
NIWO - VIHB 
 
Sociaal 
FIRA 
PSO trede 3 
 
Overig  
Om onze klanten op alle niveaus te kunnen bedienen hebben wij onze medewerkers breed gecertificeerd. Denk hierbij aan 
certificeringen op het gebied van werken op veiligheidslocaties of kwetsbare natuurgebieden. Zo zijn diverse medewerkers 
gecertificeerd voor uitvoering Wet Natuurbescherming. Ook voor het uitvoeren van specialistisch boomonderhoud hebben wij 
European Tree Workers en een European Tree Technician in eigen dienst. 
Daarnaast is SIGHT Landscaping een erkend leerbedrijf met meerdere praktijkopleiders aangesloten bij SBB en ECABO. 


