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Rapportage VHG MVO Wijzer
Aardoom Hoveniers B.V.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Aardoom Hoveniers B.V. een
belangrijk aandachtspunt. Vanzelfsprekend hoort het afleggen van verantwoording
over de impact van het bedrijf op 'People, Planet en Profit' bij Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen. Met deze rapportage geeft Aardoom Hoveniers B.V. u
inzicht in de MVO-activiteiten die het bedrijf ontplooit. Ook aandachtspunten op het
gebied van MVO-aspecten zijn opgenomen. Zo weet u precies waar wij staan.
19 april 2012

Score: 97%.

Colofon
De VHG MVO wijzer is een initiatief voor Branchevereniging VHG en gerealiseerd met
een financiële bijdrage van Productschap Tuinbouw
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People (12 vragen)
Onderwerp: Arbeidsvoorwaarden

Beloont u uw medewerkers minimaal volgens de CAO?
Uw antwoord: Ja, wij belonen onze medewerkers beter dan de CAO
Onderwerp: Arbeidsvoorwaarden

Past u de werktijden conform de CAO toe?
Uw antwoord: Ja, onze werktijden zijn volgens de CAO en deze afspraken hebben wij
op papier vastgelegd.
Onderwerp: Werkoverleg

Wordt er regelmatig werkoverleg gehouden, waarbij uw
medewerkers inspraak hebben op beslissingen?
Uw antwoord: Ja, er is regelmatig werkoverleg
Onderwerp: Functioneringsgesprekken

Houdt u functioneringsgesprekken waarin u onder andere prestatie
en beloning bespreekt?
Uw antwoord: Ja, minimaal 1 keer per jaar met elke medewerker
Onderwerp: Ziekteverzuim

Heeft u inzicht in het ziekteverzuim van uw medewerkers?
Uw antwoord: Ja, wij hebben inzicht in het ziekteverzuim en nemen (preventieve)
maatregelen om dat naar beneden te brengen
Onderwerp: Scholing medewerkers

Krijgen uw werknemers de gelegenheid zich door middel van
scholing verder te ontwikkelen?
Uw antwoord: Ja, we sturen actief op ontwikkeling van onze medewerkers door middel
van scholing
Onderwerp: Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Heeft u functies binnen uw bedrijf voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt?
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Uw antwoord: Ja, wij streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van
onze samenleving. Daar horen ook mensen bij met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Bij werving en selectie zoeken wij dan ook actief naar mensen uit deze groepen.
Onderwerp: Aanbieden werkervaringsplekken

Levert uw bedrijf een bijdrage aan het opleiden van nieuwe
arbeidskrachten door werkervaringsplekken aan te bieden?
Uw antwoord: Ja, wij bieden regelmatig werkervaringsplekken aan
Onderwerp: Respect

Behandelt u alle medewerkers met respect en op een gelijkwaardige
manier?
Uw antwoord: Ja, we behandelen alle medewerkers met respect en gelijkwaardig en
we zien er op toe dat onze medewerkers dat onderling ook doen
Onderwerp: Veiligheid

Zijn uw machines voorzien van de juiste veiligheidsvoorzieningen?
Uw antwoord: Ja, al
veiligheidsvoorzieningen.

onze

machines

zijn

voorzien

van

de

juiste

Onderwerp: Veiligheid

Zorgt u ervoor dat bij de uitvoer van gevaarlijke werkzaamheden
veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen worden
gebruikt?
Uw antwoord: Ja, verstrekken persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast letten
we er goed op dat de persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt
Onderwerp: Veiligheid

Heeft u bedrijf een VCA certificaat?
Uw antwoord: Ja

Planet (10 vragen)
Onderwerp: Voldoen aan milieuwetgeving

Heeft u inzicht in of uw bedrijf voldoet aan de milieuregels?
Uw antwoord: Ja, wij hebben inzicht en voldoen aan alle milieuregels
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Onderwerp: Milieuzorg

Heeft u structureel aandacht voor milieuzaken (=milieuzorg)?
Uw antwoord: Ja, wij hebben structureel aandacht voor milieuzaken
Onderwerp: Aanschaf machines en werktuigen

Kiest u bij de aanschaf van nieuwe machines en werktuigen voor
milieu- en medewerkervriendelijke varianten?
Uw antwoord: Ja, wij kiezen hier altijd voor bij de aanschaf van nieuwe machines en
werktuigen
Onderwerp: Energie: verbruik en kosten

Heeft u inzicht in uw energieverbruik en -kosten?
Uw antwoord: Ja, wij weten precies hoeveel energie we jaarlijks verbruiken en hoeveel
dat ons kost.
Onderwerp: energiebesparende maatregelen

Neemt u energiebesparende maatregelen?
Uw antwoord: Ja, bij vervanging van apparatuur, nieuw- of verbouw nemen we
energiebesparende maatregelen
Onderwerp: Vervoer: autokilometers

Heeft u inzicht in de voor uw bedrijf gemaakte autokilometers en
probeert u dit terug te dringen?
Uw antwoord: Ja, wij hebben inzicht in de voor ons bedrijf gemaakte kilometers en zijn
continu bezig deze terug te dringen
Onderwerp: Brandstoffen

Gebruikt u minder milieubelastende brandstoffen en smeermiddelen
voor machines, werktuigen en transportmiddelen?
Uw antwoord: Ja, wij gebruiken voor een aantal machines, werktuigen en
transportmiddelen een minder milieubelastende brandstof
Onderwerp: afval op uw bedrijfslocatie

Scheidt u afval zoveel mogelijk bij de bron?
Uw antwoord: Ja, wij zorgen er voor dat wij ons afval altijd bij de bron scheiden
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Onderwerp: afval op uw bedrijfslocatie

Streeft u naar preventie en hergebruik van afval?
Uw antwoord: Ja, wij werken actief aan afvalvermindering. Ook proberen wij zoveel
mogelijk te hergebruiken.
Onderwerp: CO2 footprint

Heeft u een CO2 footprint uitgerekend?
Uw antwoord: Ja
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CO2 Footprint
Vraag
Elektriciteitsverbruik
(excl groene stroom)

Verbruik groene stroom
(met SMK keurmerk)

Verbruik groene stroom
(zonder SMK keurmerk)
Aardgasverbruik (oa
voor verwarming
kantoor ed)
Verbruik propaangas in
flessen
Verbruik butaangas in
flessen
Verbruik diesel voor
materieel
Verbruik benzine voor
materieel
Verbruik
alkylaatbenzine voor
materieel
Verbruik benzine door
eigen wagenpark en
lease wagenpark

Verbruik diesel door
eigen wagenpark en
lease wagenpark

Verbruik LPG door
eigen wagenpark en
lease wagenpark

Hoeveelheid
0

Eenheid

Conversiefactor

Scope

kWh

455 gram CO2/kWh

26342

kWh

Indien windkracht of
waterkracht 15 gram
CO2/kWh
Indien zonne2
energie of
elektriciteit uit
stortgas: 80 gram
CO2 / kWh

0

kWh

455 gram CO2/kWh

2

4472

M3 aardgas

1,825 kg/m3
aardgas

1

0

M3 propaangas

0

M3 butaangas,
indien onbekend
liter propaangas

2790

Liter diesel
Liter benzine

1000

Liter benzine

22201000

Liter benzine,
indien niet
bekend autokm
benzine

10000

Liter diesel,
indien niet
bekend autokm
diesel

0

Liter LPG, indien
niet bekend
autokm LPG

1,530 kg CO2/liter
propaangas
7,47 kg CO2/ m3
butaangas
1,58 kg CO2/ liter
butaangas
3,135 kg CO2/liter
diesel
2,780 kg CO2/liter
benzine
2,15 kg CO2/liter
benzine
2,780 kg CO2/liter
benzine
indien autokm: 215
gram CO2/ autokm
benzine
3,135 kg CO2/liter
diesel
Indien autokm
diesel: 205 gram
CO2/ autokm diesel
1,860 kg CO2/liter
LPG
Indien autokm LPG:
200 gram CO2/
autokm LPG
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2

1

1

1
1
1

1

1

1

Vraag
Aantal zakelijke
kilometers (ex woon
werk verkeer) met privé
auto
Zakelijke
vliegtuigkilometers voor
reizen korter dan 700
km (enkele reis)
Zakelijke
vliegtuigkilometers voor
reizen tussen de 700
km en 2500 km (enkele
reis)
Zakelijke
vliegtuigkilometers voor
reizen langer dan 2500
km (enkele reis)

Hoeveelheid

Eenheid

Conversiefactor

Scope

20000

Autokilometers

210 gram CO2/
autokilometer

2

0

Vliegkilometers

270 gram CO2/
vliegtuigkilometer

2

0

Vliegkilometers

200 gram CO2/
vliegtuigkilometer

2

0

Vliegkilometers

135 gram CO2/
vliegtuigkilometer

2

Profit (7 vragen)
Onderwerp: MVO beleid

Heeft uw bedrijf een visie op MVO en is dit uitgewerkt in MVObeleid?
Uw antwoord: Ja, ons bedrijf heeft een visie op MVO en dit is uitgewerkt in een MVObeleid
Onderwerp: MVO beleid

Wordt uw personeel betrokken bij uw MVO-beleid en activiteiten?
Uw antwoord: Ja, alle medewerkers zijn betrokken bij onze MVO-plannen en
activiteiten
Onderwerp: MVO beleid

Communiceert u naar andere partijen over uw MVO-beleid en
resultaten?
Uw antwoord: Ja, dat doen we regelmatig
Onderwerp: Duurzaamheidsaspecten in het offertetraject

Bespreekt u duurzaamheidsaspecten in een offertetraject en biedt u
duurzame alternatieven aan in uw offerte?
Uw antwoord: Ja, wij bespreken duurzaamheidsaspecten in het offertetraject en
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bieden altijd een duurzaam alternatief aan in een offerte
Onderwerp: Leiderschap

Geeft het management of de eigenaar van het bedrijf met betrekking
tot MVO het goede voorbeeld aan de medewerkers?
Uw antwoord: Ja, vanuit ons MVO-beleid geeft het management of de eigenaar
bewust structureel het goede voorbeeld
Onderwerp: Verantwoorde inkoop

Houdt u rekening met sociale en milieuaspecten bij de inkoop van
(verbruiks) producten voor uw bedrijfsvoering?
Uw antwoord: Ja, naast prijs en kwaliteit, is de milieubelasting een bepalende factor bij
de keuze voor een product of dienst.
Onderwerp: Sponsorbeleid

Toont u uw maatschappelijke betrokkenheid door sponsoring en
heeft u dit vastgelegd in een sponsorbeleid?
Uw antwoord: Ja, wij tonen proactief onze maatschappelijke betrokkenheid door
sponsoring op basis van een sponsorbeleid

Innovatie (1 vragen)
Onderwerp: Duurzame innovatie

Bent u actief bezig met duurzame innovatie?
Uw antwoord: Ja, onze innovatiebehoefte komt voort uit onze eigen drang tot
vernieuwingen

Product (7 vragen)
Onderwerp: Materiaalgebruik

Maakt u gebruik van duurzame materialen bij de aanleg en
onderhoud van een tuin of groenproject?
Uw antwoord: Ja, wij streven proactief naar zoveel mogelijk gebruik van duurzame
materialen
Onderwerp: Gewasbeschermingsmiddelen

Beperkt u zoveel mogelijk het gebruik van chemische
gewasbeschermingsmiddelen en biociden?
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Uw antwoord: Ja, wij gebruiken alleen chemische bestrijdingsmiddelen als het echt
niet anders kan
Onderwerp: Biodiversiteit

Streeft u met uw producten en diensten naar het vergroten van de
biodiversiteit?
Uw antwoord: Ja, wij proberen bij elke klant de biodiversiteit in de tuin of het
groenproject te vergroten
Onderwerp: Groenafval

Weet u of uw groenafval nuttig hergebruikt wordt?
Uw antwoord: Ja, we weten dat ons groenafval nuttig hergebruikt wordt
Onderwerp: Bodem

Streeft u met uw producten en diensten naar het verbeteren van de
gezondheid van de bodem?
Uw antwoord: Ja, wij proberen bij elke klant de gezondheid van de bodem te
verbeteren
Onderwerp: Water

Streeft u met uw producten en diensten naar het verbeteren van de
waterhuishouding?
Uw antwoord: Ja, wij proberen bij elke klant de waterhuishouding te verbeteren
Onderwerp: Meerwaarde groen

Maakt u gebruik van de meerwaarde die uw producten en diensten
hebben vanuit MVO-oogpunt?
Uw antwoord: Ja, dit doen wij bij elke klant
De VHG MVO wijzer is een initiatief van Branchevereniging VHG.
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