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Wat een goede teams werken er bij van Schie Groen!! Er is het afgelopen half jaar hard
gewerkt aan verschillende projecten ondanks de rare coronatijden. Door de
Certificaten & diploma’s in
het afgelopen half jaar
behaald:

investeringen in nieuwe machines, het toegenomen aanbod van werk is er een mooi

BHV – J. Brand, S. van Osch,
R. Priem, M. van Schie

vanwege de extra uitgaven die zij de afgelopen maanden hebben moeten doen. Voor

Boomveiligheidscontroleur
– S. van Osch
VCA v – R. van Schie

- flexibel inzetbaar – goede kwaliteit door vakkennis en klantgericht werken – en als

VCA b – R. Zuiderwijk, E. van
der Elst

Er is zoals al gezegd een hoop werk verzet het afgelopen jaar hier wat
voorbeelden van projecten die zijn uitgevoerd of in een afrondende fase zijn.
Een groot project was aan de Kampveldweg in Delft.

Iedereen nog Gefeliciteerd!!
Voor het bedrijf zijn ook de
certificaten voor VCA,
Groenkeur en ISO verlengd
welke dit jaar door corona
deels op afstand zijn
beoordeeld.
Het betekend in ieder geval
dat wij allemaal voor
veiligheid, kwaliteit en
organisatie nog steeds op
een goede manier bezig zijn.
Neemt niet weg dat er altijd
meer mogelijk is, dus blijven
wij nadenken over het
verhogen van het
- veiligheidsbewustzijn Dit kan door invoeren van
enkele elementen uit de
veiligheidsladder.
- kwaliteit Door de vakkennis te
vergroten of in huis te halen
in de vorm van nieuwe
technieken.
- de organisatie Door goede communicatie en
korte lijnen en alert blijven op
veranderingen

bedrijfsresultaat te melden. Nu wordt het belangrijk om voor de toekomst dit vast te
houden wat niet mee zal vallen. Nu gemeenten de hand op de knip moeten houden
nu kunnen wij alleen maar vertrouwen hebben in de krachten van van Schie Groen,
laatste niet te duur door meedenken en de kosten zo laag mogelijk te houden.

Een ander leuk werk was aan de Komkommerweg, daar moest naast beplanting ook een
vogeluitkijkpunt komen.

Natuurlijk blijft iedereen lekker bezig met de net zo belangrijke zaken als borstelen, zagen, watergeven
en af en toe rollen.

CO-2???
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Zoals je kunt zien aan de grafiek is er
een afname gerealiseerd in de aantal
kilogrammen CO2 per gewerkt uur.
In 2016 waren de cijfers nog niet
helemaal op de juiste manier berekend
Dus toen was het aantal kilogram CO2
per gewerkt uur 3,43 kg. In 2017 ging
het naar 3,13 kg, in 2018 naar 3,20 kg.
Dit was logisch omdat er meer werk
werd uitgevoerd met dezelfde oude
machines en auto’s. Door te investeren
in jongere auto’s en nieuwe machines
is er in 2019 ondanks toegenomen
werkzaamheden 2,87 kg. CO2 per uur
bereikt. Voor 2020 wordt weer een
kleine daling verwacht vanwege het
nieuwe dak.

Ook de inzet van meer elektrisch gereedschap, het gebruik
van ledverlichting voor de loods zal het CO2 gebruik
omlaag helpen. Nu nog het zuinig rijden en/of
gebruiken van de auto’s en machines. Voor dit jaar is
dit zeker iets om verder mee te gaan.

De Toekomst
Voorlopig hebben we nog een goed aantal lopende werken zoals het maaien van de Haagsstructuur, de begraafplaats
Zoetermeer, Keijzershof/ Ackerswoude onderhoud en een deel aanplanten dit geldt ook voor het Westland.
Bij de medewerkers zijn wat kleine veranderingen te verwachten zoals bijvoorbeeld bij Rolando en Lem die als uitzendkracht
werken en er nu een groenopleiding bij gaan volgen. Christiaan onze stagiair nog wat langer blijft en Lisa aan het afbouwen is
Kortom iedereen is nog steeds fijn aan het werk en hopen dit ook te blijven doen het aankomende jaar. Met de juiste inzet, een
beetje goede wil, geluk en positiviteit moet dit zeker lukken!

