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Met dit verslag van Snoeren Cultuurtechniek over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, MVO 

(ook wel duurzaam ondernemen genoemd) geven wij u inzicht in onze visie en activiteiten op het gebied van 

ons duurzaamheidstreven voor onze medewerkers, klanten en de samenleving. 

Als familiebedrijf is lange termijn denken en daarom ook duurzaam ondernemen, voor ons vanzelfsprekend. 

We willen ons bedrijf op de best mogelijke manier doorgeven aan de volgende generatie. 

In ons duurzaam ondernemen beleid ligt de focus op 3 thema’s: 

 Zorg voor mens en omgeving  

 Verantwoord omgaan met milieu 

 Gezond economisch klimaat 

Zorg voor onze mensen 

Als ondernemer in het groen ontplooien wij een belangrijke maatschappelijke functie: voorzien in 

werkgelegenheid. Sturen op inzetbaarheid van de medewerkers blijft onverminderd belangrijk. 

* Zo weinig mogelijk ziekteverzuim en nul ongevallen is een streven. 

*  Preventiebeleid door middel van Preventief Medisch Onderzoek worden de 

    medewerkers eens in de 3 jaar uitgenodigd voor een controle 

*  Alle medewerkers krijgen de gelegenheid zich door middel van scholing verder te   

    ontwikkelen,  er is een opleidingsplan aanwezig. → Hierdoor blijven wij investeren in de  

    kennis en de laatste ontwikkelingen op het vakgebied binnen de hoveniersbranche. 

Verantwoord omgaan met milieu 

Uiteraard streven wij als groenvoorzieningsbedrijf naar het gebruik van duurzame materialen bij de aanleg & 

onderhoud van tuinen of groenprojecten.  

* D.m.v. rolbezem en borstelmachine worden bestratingen schoon gemaakt. 

   Geen bestrijdingsmiddelen meer. 

* Houden rekening met de Flora & Fauna bij het ontwerp en uitvoering van groenprojecten. 

* Bij werkzaamheden wordt regelmatig gebruik gemaakt van motorisch aangedreven    

   handgereedschap, trekkers en zelfrijdende machines.  Het gebruik hiervan biedt vele   

   voordelen, maar heeft ook een keerzijde nml hinder voor milieu en medewerkers.  

  (trillingen,  geluidoverlast) Bij aanschaf van nieuwe machines wordt nu voor milieu en   

   medewerkers vriendelijke varianten gekozen (heggenschaar op accu)   

* Er wordt  al uitsluitend gebruik gemaakt van het milieuvriendelijke biobrandstof.  

* D.m.v. een route volgsysteem ingebouwd in iedere werkbus kan er efficiënter gereden   

   worden, wat weer beter is voor het milieu (kostenbesparend, uitlaatgassen terugdringen) 

* Alle vrijkomende afval uit tuinen wordt op een verantwoorde manier afgevoerd,  

   zoveel mogelijk gerecycled. 

* D.m.v. investering in 72 stuks zonnepanelen dringen wij het verbruik van energie terug. 

Gezond economisch klimaat 

Doordat de (wereld)economie lichtjes aantrekt kunnen er weer betere marges gehaald worden, wat weer ten 

goede komt aan het bedrijf d.m.v. investeringen in materieel & materiaal. 

Groter probleem nu is de toenemende vergrijzing, dit heeft voor de gehele organisatiestructuur zijn gevolgen.  

Goed geschoold personeel is moeilijk te krijgen.  

Snoeren Cultuurtechniek is een erkend leerbedrijf  wat het gehele jaar daar jonge mensen begeleidt tijdens hun 

stage periode.  


