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Aannemingsbedrijf Alsema B.V. 

is gespecialiseerd in het leggen, 

monteren en testen van kabels 

voor de on- & offshore markten, 

de aanleg van drinkwaterleidingen, 

gasleidingen, rioleringen en 

rioolpersleidingen.

Het familiebedrijf beschikt over 

een combinatie van ouderwets 

vakmanschap en moderne, 

duurzame bouw en infratechnieken.

Ook is het bedrijf actief in de 

installatietechniek, en het 

verhuren en installeren van 

tijdelijke installaties bijvoorbeeld 

ten behoeve van beurzen, 

tentoonstellingen en evenementen. 

Tevens verhuren wij onder meer 

haspelwagens, kabeltrekmachines 

en elektrische lieren.

Visie

De kabels en leidingen blijft vanzelfsprekend 

één van de meest essentiële middelen voor 

de gezondheid en welzijn van de mens. 

Dagelijks draagt Alsema bij aan het transport- 

en distributienetwerk dat geschikt is om alle 

gebruikers op dit moment en in de toekomst 

te voorzien van energie. De context is de laatste 

jaren echter sterk veranderd en verandert de 

komende jaren nog verder. Aan een hoogwaardig 

systeem worden hoge eisen gesteld, waarvan 

de aantoonbaarheid steeds verder daalt in 

de keten en dichterbij de bron komt, oftewel 

de realiserende partij. De visie van Alsema is 

duidelijk. Alsema werkt aan en streeft naar 

een optimale toekomst met haar werknemers, 

het milieu en haar omgeving met een volledig 

duurzaam distributienet. Met het duurzame 

distributienet als basis streeft Alsema naar een 

keten waarin gewerkt wordt met een integrale 

aanpak in een langtermijn relatie. “Alsema is een 

duurzame partner die meerwaarde biedt bij het 

realiseren van uitdagende verbindingen.”

Missie

Alsema heeft intern korte lijnen, wat 

resulteert in een directie die dichtbij het 

werk en de techniek staat en ideeën voor 

nieuwe technieken. Hierdoor helpt Alsema 

met vooruitstrevende technieken duurzame 

toepassingen te realiseren en weet met het 

vakmanschap van haar werknemers vraag en 

aanbod beter bij elkaar te brengen. Centraal 

hierin staat ook de ervaring van de werknemers 

op het gebied van leidingen en netten van 

de energiesector. Alsema investeert continu 

in optimalisering en verbetering van haar 

processen om de kwaliteit te blijven garanderen. 

In deze investeringen staan mens en materieel 

bij Alsema centraal. Het up-to-date houden van 

de certificering van medewerkers, het instrueren 

Bedrijfsprofiel over veiligheid, en de te gebruiken materialen 

en het werven van nieuwe kandidaten voor 

het opleiden tot vakman, staat dagelijks 

centraal. “Alsema is de innovatieve en 

transparante partner in het realiseren van 

verbindingen door het ontwikkelen en 

toepassen van onderscheidende technieken.”

Visie op Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen

Duurzaamheid: Enerzijds betekent dit een 

duurzaam distributienet dat geschikt is om 

aan de vraag van de huidige en komende 

generaties te blijven voldoen. Daarnaast 

staat duurzaamheid in het teken van de 

toe te passen materialen en het materieel, 

waarbij de belastende factoren op het milieu 

als geheel steeds verder worden beperkt 

en waar mogelijk, uitgesloten. Het derde 

aspect betreft de duurzame inzetbaarheid 

van de werknemers die bouwen aan deze 

duurzame distributienetten. Ongeacht 

de werkzaamheden binnen de scope van 

de aanleg van kabels en leidingen wordt 

gestreefd naar inzetbaarheid van werknemers 

vanaf het begin tot het einde van de actieve 

arbeidsperiode. Als laatste pijler van 

duurzaamheid wordt de omgeving waarin 

gewerkt wordt ter verduurzaming van het 

distributienet steeds belangrijker. 



Scope voor FIRA

Het ontwerpen en bouwen van gas, water, data en elektrische installaties en leidingnetten 

alsmede weg- en waterbouwkundige werken, rioleringssystemen en bijbehorende 

grondwerkzaamheden en werken in de (verontreinigde) grond door Alsema B.V. en Alsema E & B 

B.V.

Ons Commitment

Alsema onderschrijft het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zetten ons 

in voor de belangen van onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en de gemeenschap door 

praktische toepassingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

MVO verklaring
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Wij onderschrijven de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We committeren 

ons aan: 

▪ Aansprakelijkheid: aansprakelijk zijn voor de impact van onze activiteiten op de gemeenschap,   

 de economie en de omgeving;

▪ Transparantie: open zijn over onze besluiten en activiteiten die impact hebben op de    

 gemeenschap en de omgeving;

▪ Ethisch gedrag: te allen tijde vertonen van ethisch gedrag;

▪ Respect voor belanghebbenden: respecteren, in acht nemen en reageren op de belangen van   

 onze belanghebbenden;

▪ Respect voor wetgeving: respecteren van geldende wet- en regelgeving;

▪ Respect voor internationale gedragsnormen: respecteren van internationale gedragsnormen, 

 in combinatie met het respect voor de wet- en regelgeving;

▪ Respect voor rechten van de mens: respecteren van de rechten van de mens en erkennen van   

 zowel de belangrijkheid als de alomvattendheid daarvan.

Wij zullen onze MVO-aspecten in kaart brengen, helder MVO-beleid en bijbehorende doelen 

vaststellen, een MVO-programma en management systeem ontwikkelen en onderhouden en 

voldoende middelen beschikbaar stellen om de MVO-principes na te leven. Management en 

medewerkers worden geacht hier actief aan bij te dragen.

Wij zullen jaarlijks ons MVO-beleid en bijbehorende doelen evalueren om zeker te stellen dat deze 

nog in lijn zijn met onze toekomstvisie.

Wij zullen het FIRA Platform gebruiken om onze klanten te voorzien van betrouwbare informatie 

over ons MVO-programma.

Zuidlaren, 1 november 2019 

H.C. Alsema

Managing Director



Werk voor Kwetsbare Groepen 
(Social Return)
Ambitie: Alsema staat open voor het 

aannemen van mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt en wil hieraan bijdragen door 

deel te nemen en te investeren in verschillende 

initiatieven.

Beleid: UN Global Compact, Management 

verklaring 

MVO maatregelen: BBL trajecten en BBL 

Carrousel

Status: We vinden dat we een stap in de goede 

richting hebben genomen. In 2020 zullen we dit

onderwerp nog concreter gaan inrichten.

Gezondheid en Veiligheid op 
het Werk  
Ambitie: De ambitie is om een jaarlijkse LTIF van 

0 te realiseren. Een nulscore is een bevestiging 

dat er 100% veilig wordt gewerkt. De veiligheid 

van de eigen medewerkers, de inleners, de 

onderaannemers en overige partijen waarmee 

Alsema samenwerkt is onze hoogste prioriteit. 

Het streven van Alsema is dat iedereen veilig 

thuis komt na een dag werken. Dat doen we door 

actief bezig te zijn met veiligheid en er alles aan 

te doen om ongevallen te voorkomen. Tot slot 

willen we ons Veiligheidsladdercertificaat niveau 

3 behouden.

Doelstellingen: 

LTIF naar 0:Lost Time Injury Frequency (LTIF) naar 

0 brengen.

Hogere Veiligheidskundige in dienst: Een eigen 

hogere veiligheidskundige in dienst hebben.

Ziekteverzuim: Een lager ziekteverzuim dan vorig 

jaar.

Onderaannemers 100% VCA: Doorlopend doel: 

Alle ingezette onderaannemers zijn in het bezit 

van een VCA certificaat/diploma.

Beleid: Wat te doen bij lekkages?, Management 

verklaring

MVO maatregelen: Veiligheidsprogramma

Certificaten: VCA, Veiligheidsladder, CKB

Status: Streven is om dit te blijven verlagen.

Het MVO programma beschrijft 

de operationele strategie voor de 

meest relevante MVO aspecten, 

zoals geselecteerd voor Alsema. De 

uitwerking van Beleid, Maatregelen 

en Certificaten die hier worden 

opgevoerd is terug te vinden in de 

betreffende hoofdstukken van dit 

rapport.

MVO Programma 
Circulaire Economie   
Ambitie: Alsema wil mogelijkheden onderzoeken 

voor het opnieuw inzetten van gebruikte 

materialen. We zien nog geen mogelijkheden voor 

inkoop en constructie. Wel mogelijkheden voor 

hergebruik/recycling.

Doelstellingen: Recyclen: Alsema wil zoveel 

mogelijk afval gescheiden aanleveren in: - Puin - 

PVC/HPE - Hout - Papier - Kabelresten - Oud ijzer

MVO maatregelen: Hergebruik afval

Energie Efficiëntie en Duurzame 
Energie  
Ambitie: CO2 reductieprogramma in lijn met de 

CO2 prestatieladder niveau 5. Alle medewerkers 

bewust maken van hun rij- en draaigedrag (auto's 

+ machines). Er zijn reductiedoelstellingen en 

maatregelen vastgesteld om de CO2 uitstoot in de 

periode 2014-2019 te verminderen.

Doelstellingen: 

CO2 reductie scope 1: Alsema heeft als doelstelling 

om in 2019 de totale CO2-uitstoot voor scope 1 

(brandstof en gasverbruik) te verminderen met 8% 

naar rato gefactureerde omzet ten opzichte van het 

referentiejaar 2013.

CO2 reductie scope 2: Alsema heeft als doelstelling 

om in 2019 de totale CO2-uitstoot voor scope 

2 (elektriciteitsverbruik) met 2% naar rato 

gefactureerde omzet ten opzichte van het 

referentiejaar 2013. 

CO2 reductie scope 3: De doelstelling in scope 3 

(keten) is om 3% brandstofverbruik op uitbesteed 

werk en ingehuurd materieel binnen projecten te 

realiseren in 2022 ten opzichte van 2016.

Beleid: Management verklaring

MVO maatregelen: Toepassen moderne, duurzame 

technieken, CO2 reductieprogramma

Certificaten: CO2 Prestatieladder

Status: We zijn tevreden met huidige maatregelen 

en de doelstellingen voor scope 1 en 2 zijn

behaald. In november 2019 zullen we nieuwe 

doelstellingen en maatregelen formuleren.

Ethisch Gedrag    
Ambitie: Alsema wil dat haar medewerkers integer en 

uniform handelen.

Beleid: Gedragscode, UN Global Compact

Duurzaam Inkopen   
Ambitie: Veel materialen worden ingekocht/

voorgeschreven door de opdrachtgever. Als we de 

keuze hebben, werken we bij voorkeur samen met 

leveranciers en onderaannemers die actief hun milieu 

impact verlagen en nemen dat mee in onze selectie 

en beoordeling. Alsema wil alleen duurzaam hout 

inkopen.

Doelstellingen: 100% voldoen aan inkoopeisen: Alle 

leveranciers en onderaannemers dienen minimaal 10 

punten te scoren op de inkoopeisen.

Beleid: Procedure leveranciersbeoordeling

MVO maatregelen: Onderaanneming en 

leverancierbeoordeling 

Status: We zijn tevreden met de huidige maatregelen 

en resultaten.

Mensenrechten

Arbeid
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Milieu

Eerlijk zakendoen



Gedragscode 
Gedragscode Alsema

Management verklaring 
Alsema heeft hierbij het doel de continuïteit 

van de onderneming te waarborgen en de 

werkgelegenheid en winstgevendheid te 

behouden en indien mogelijk uit te bouwen. Zij 

wil dit bereiken door:

voortdurend aandacht uit te laten gaan naar 

aspecten van veiligheid, gezondheid en het 

welzijn van werknemers, met name ten 

aanzien van het voorkomen van persoonlijk 

letsel, de zorg voor veiligheid van derden, het 

voorkomen van materiële- en milieuschade en 

het vastleggen van de prioriteiten van veiligheid 

in de bedrijfsvoering. Tevens is het beleid er 

op gericht om medewerkers na een ongeval of 

ziekte zo mogelijk aangepast werk aan te bieden.

Alsema hanteert dezelfde regels voor 

onderaannemers als voor het eigen personeel.

Procedure leveranciers-
beoordeling  
Het beoordelen van leveranciers 

(onderaannemers) op het gebied van kwaliteit, 

milieu en veiligheid.

UN Global Compact   
Alsema heeft zich gecommitteerd aan de tien 

Universele Principes van UN Global Compact 

op het gebied van mensenrechten, arbeid, 

milieu en corruptiebestrijding. Bedrijven en 

organisaties worden gevraagd die Principes toe 

te passen in hun strategieën, bedrijfsvoering 

en managementsystemen en periodiek verslag 

over de voortgang uit te brengen aan UN Global 

Compact.

Wat te doen bij lekkages?   
Alsema heeft een richtlijn voor het voorkomen 

van lekkages bij kabelwerken. Het bedrijf is zo 

ingericht dat mocht er iets ontstaan dit meteen 

opgelost en of voorkomen kan worden.

Overzicht van relevante 

beleidsstukken, waarin MVO 

ambities zijn uitgewerkt in plannen 

voor realisatie en richtlijnen voor 

medewerkers.

Beleid
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BBL trajecten en BBL Carrousel
Sinds 2019 werken we mee aan BBL Carrousel. 

Vanwege een groot tekort aan arbeidskrachten 

in de techniek, zijn dit kandidaten die op een 

vaak (latere) leeftijd bewust kiezen voor een 

vaktechnische opleiding (omscholing). In dit 

geval Elektrotechniek. Deze kandidaten hebben 

(nog) geen ervaring in de sector. Technicum 

heeft 4 bedrijven benaderd waar de monteurs 

praktijkervaring op kunnen doen. Er zijn 4 

kandidaten die om de +/- 10 weken rouleren 

van werkplek tussen de 4 organisaties. Op deze 

manier kunnen ze werkervaring op doen in de 

Utiliteit, woningbouw en service en onderhoud. 

Elk bedrijf biedt andere mogelijkheden. Het 

traject duurt 2,5 jaar. Daarna hebben de 

kandidaten zelf de keuze waar ze werkzaam 

willen zijn. Het kan dus dat je 4 nieuwe 

monteurs in dienst krijgt, maar wellicht kiest 

ook geen monteur voor Alsema. Deze carrousel 

loopt van week 36 (2019) tm week 38 (2020).

Daarnaast hebben wij altijd meerdere BBL 

trajecten lopen, waar Alsema alle studiekosten 

betaalt.

Overzicht van concrete maatregelen 

en programma’s waarmee het MVO 

beleid is geïmplementeerd in de 

organisatie en wat er tot nu toe mee 

is bereikt (impact).

MVO Maatregelen

Per oktober 2019 hebben we 6 monteurs die 

in dienst zijn via de BBL, inclusief een monteur 

via de BBL Carrousel. Daarnaast is er een 

medewerker in dienst die een duaal traject volgt 

(praktijkonderwijs).

Veiligheidsprogramma
Alsema heeft een veiligheidsprogramma in lijn 

met VCA** en maakt onderdeel uit van de

directiebeoordeling.

-  Werkplekinspecties;

 Werkplekinspecties zijn bijna allemaal   

 gehouden. De werkplekinspectie zal 

 ook uitgebreid worden m.b.t. het gedrag van 

 de werknemers, dit i.v.m. de veiligheidsladder.

-  Toolboxen; Ook hiervan wordt een overzicht   

 bijgehouden. Minimaal 10 toolboxen per jaar.   

 Acties worden hierop aangetekend.

CO2 reductieprogramma
De Carbon Footprint analyse over het basisjaar 2013 

laat zien dat de grootste CO2 emissies

betrekking hebben op het brandstofverbruik, 

namelijk ruim 95% van de totale CO2 emissies.

In het kader van het CO2 reductieprogramma hebben 

we verschillende maatregelen genomen,

waaronder:

-  In 2018 zijn we overgestapt op groene stroom

-  In 2017 zijn de lampen op kantoor vervangen voor  

 LED verlichting en zijn alle bedrijfsbusjes voorzien  

Mensenrechten
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Milieu

20152014 2016 2017 2018

1,77 1,89 1,93
1,97

3,43

LTIF 

62,06 CO2

Scope 1

Scope 2
0,07 ton CO2

Toolboxen

20152014 2016 2017 2018

Percentage van de medewerkers 
dat 10 toolboxen heeft gevolgd

100%

50%

0%

 van een rijgedrag monitoringssysteem;

-  In 2016 is brandstof registratie aan de pomp   

 ingevoerd. Bij de pomp op ons eigen terrein is 

 een brandstof registratiesysteem, met een   

 ‘druppel’-sleutelhanger, door het invoeren van  

 het kent eken/materieelnummer en km-stand   

 wordt de brandstofverbruik bijgehouden;

- In 2014/5 is de Hybride graafmachine   

 aangeschaft en deze wordt nu ingezet op   

 projecten;

- In 2015 is een elektrische terreinwagen in   

 gebruik genomen op projecten.

In 2018 is de CO2 footprint als volgt:

Scope 1: 887,65 ton CO2

Scope 2: 0,96 ton CO2

Totaal: 888,61 ton CO2

Alsema is een Klein bedrijf conform de CO2 

prestatieladder.  

CO2e per omzet (ton/miljoen EUR) 2018  

20142013 2015 2016 2017 2018

67,75

94,88

66,48
72,78

62,13

96,79

Arbeid

Zoals te zien is, is de CO2 uitstoot voor 2018 

lager dan in 2017. Procentueel gezien is er in 

2018 bijna 15% CO2 bespaard ten opzichte van 

de CO2-uitstoot van 2017.

CO2e per omzet Scope 1
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ton

kg

30

2000

0

0

20142013 2015 2016 2017 2018

9,24 8,96

1,54 2,88 0,96

37,67

CO2e per omzet Scope 2

Zoals te zien is de CO2 uitstoot van scope 2 in 

2018 lager dan in 2017. Procentueel gezien is er 

v.w.b. scope 2 in 2018 bijna 66,7% CO2 bespaard 

ten opzichte van 2017.

De volledige CO2 uitstoot veroorzaakt door het 

dieselgebruik van het wagen- en machinepark 

over 2018 is gecompenseerd via Traxx Zero.          

Hergebruik afval
Sinds 2019 willen we mensen ook op persoonlijk vlak 

motiveren om meer afval te scheiden voor

onder andere recycling, ook privé afval. Daarom is 

Alsema aangemeld als Eeko afvalinzamelingspunt.

Dit betekent dat medewerkers & omwonenden 

inktpatronen, mobiele telefoons en andere kleine 

apparaten kunnen inleveren op ons kantoor. De 

apparaten worden gerecycled en een deel van de

opbrengst gaat naar Stichting Opkikker. Deze stichting 

organiseert leuke activiteiten voor (langdurig)

zieke kinderen en hun gezin. Dit is intern 

gecommuniceerd in de Alsema-app.

Ten opzichte van 2016 en 2017 is er in 2018 meer 

afval afgevoerd. Deels te verklaren door het

moment van inzamelen (is januari 2018 geweest, zit 

voor een groot deel afval van 2017 bij).

Tweede reden van de toename is dat het terrein een 

hele grote opruimbeurt heeft gehad.

'18

'18

'18

'18

'18

'18

'18
'18

Toepassen moderne, duurzame 
technieken
Door gebruik te maken van reliningstechnieken:

De meeste drinkwaterleidingen in ons land stammen 

uit de jaren vijftig of zestig. Inmiddels zijn deze

pijpleidingen aan sanering toe. Dit is vaak een 

tijdrovende klus. De innovatieve kousmethode 

relinen) brengt hier verandering in en zorgt ervoor dat 

de leidingen in rap tempo en zonder al te veel 

verlast worden vervangen.

Potentiële CO2 reductie op basis van eigen onderzoek 

en ervaring bij een project in 2016:

Bij het leggen van een traditionele sleuf van 2000 

meter zal er 1,38 TON CO2 worden uitgestoot.

Wanneer de Reliningsmethode wordt toegepast 

betreft dit slechts 0,27 TON CO2.

In de afgelopen periode is geen project geweest waar 

deze techniek ingezet kon worden. Deze 

maatregel blijft doorlopend.

Oud papier wordt niet gewogen, dit wordt opgehaald door een school uit de omgeving.
Onderaanneming en 
leverancierbeoordeling
Onderaannemers: Voordat we gebruik maken van 

een onderaannemer, controleert Alsema op een

geldig VCA certificaat en/of diploma's. Als een 

onderaannemer niet beschikt over een geldig

certificaat, wordt hij/zij niet ingezet.

Leveranciers: Laatste leveranciersbeoordeling is 

uitgevoerd in juni 2019. Leveranciers moeten 10

punten scoren op kwaliteit, milieu, veiligheid en 

leveringsvoorwaarden. Wanneer leveranciers niet

voldoen aan onze eisen (minder dan 10 punten 

scoren), moet er verantwoord worden waarom

Alsema toch wil blijven afnemen van deze 

leveranciers.

Onderaannemers: In 2019 heeft 100% van de 

ingezette onderaannemers een geldig VCA certificaat

of diploma.

MilieuEerlijk zakendoen

Arbeid



Certificaten, Keurmerken 
en Beoordelingen

Overzicht van certificaten, keurmerken en andere controles en toetsingen, 

uitgevoerd door onafhankelijke derden.

CO2 
Prestatieladder

Veiligheidsladder

ISO 14001

BRL 7000 (SIKB)

ISO 9001

CKB

VCA

Erkend leerbedrijf

De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument met als doel de 

CO2-reductie in bedrijven substantieel te verhogen. Het gaat daarbij om 

reductie binnen de bedrijfsvoering én in de keten. Alsema B.V. heeft het 

hoogste certificeringsniveau: Niveau 5

Veiligheidsladder trede 3

Het ontwerpen en bouwen van gas, water, data en elektrische 

installaties en leidingnetten alsmede weg- en waterbouwkundige 

werken rioleringssystemen en bijbehorende grondwerkzaamheden en 

werken in de (verontreinigde) grond door Alsema B.V en Alsema E&B BV.

Scope: Het ontwerpen en bouwen van gas, water, data en elektrische 

installaties en leidingnetten alsmede weg- en waterbouwkundige 

werken rioleringssystemen en bijbehorende grondwerkzaamheden en 

werken in de (verontreinigde) grond door Alsema B.V en Alsema E&B BV.

Protocol 7004: Tijdelijke uitname van grond. Voor: Uitvoering van 

(water)bodemsaneringen door Alsema B.V.

De door Alsema B.V. uitgevoerde processen, gespecificeerd in dit 

certificaat, voldoen aan de beoordelingsrichtlijn SIKB 7000 “Uitvoering 

van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem” versie 5 

d.d. 19 juni 2014 met wijzigingsblad d.d. 12 februari 2015.

Het ontwerpen en bouwen van gas, water, data en elektrische 

installaties en leidingnetten alsmede weg- en waterbouwkundige 

werken rioleringssystemen en bijbehorende grondwerkzaamheden en 

werken in de (verontreinigde) grond door Alsema B.V en Alsema E&B BV.

Scope Kabelinfrastructuur:

Kabels ten behoeve van energie: K-A, K-B1, K-B2, K-C, K-D, K-E.

Kabels ten behoeve van informatie: K-G, K-I, K-K.

Scope Buizenlegbedrijven:

Open ontgravingen: B-A, B-B, B-C, B-D, B-E, B-F, B-G, B-J.

Scope Sleufloze Technieken:

Sleufloze technieken ten behoeve van renovatie en/of vervanging: S-H.

Het door Alsema BV gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing 

daarvan voldoen aan de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en 

Buizenlegbedrijven versie 2014/1

VCA**

Het bouwen van gas, water, data en elektrische installaties en 

leidingnetten alsmede weg- en waterbouwkundige werken en 

rioleringssystemen en bijbehorende grondwerkzaamheden en werken in 

de (verontreinigde) grond door Alsema BV en Alsema E&B BV.

Het leerbedrijf staat garant voor leermogelijkheden en deskundige 

begeleiding van leerlingen. Zowel Alsema B.V. als Alsema E & B B.V. 

staan geregistreerd als erkend leerbedrijf.

15  -  Certificaten, Keurmerken en Beoordelingen 16 - Certificaten, Keurmerken en Beoordelingen



Overzicht van door derden uitgegeven prijzen, rankings en andere erkenningen.

CO2 compensatie-certificaat Traxx Zero
Certificaat uitgegeven door Traxx Zero. Op dit certificaat staat de gecompenseerde CO2 uitstoot van Alsema 

vermeld over het vorige kalenderjaar.

Krammerkampioen
Beste onderaannemer voor het realiseren van Windpark Krammer.

Prijzen en erkenningen
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MVO Scorecard Alsema 

De MVO prestaties van deze organisatie worden jaarlijks door FIRA 

Sustainability beoordeeld. Daarbij wordt gekeken in welke mate 

er sprake is van een volwassen MVO programma dat past bij de 

activiteiten en het formaat van de organisatie, alsmede naar het 

ambitieniveau en de daadwerkelijke impact.  

Werk voor Kwetsbare Groepen
ISO 26000 klasse: Discriminatie en kwetsbare groepen

Mensenrechten

Arbeid

Huidige prestatie Vorig jaar

Eerlijke Arbeidsrelaties
ISO 26000 klasse: Arbeidsrelaties

Gezondheid en Veiligheid op het Werk
ISO 26000 klasse: Gezondheid en veiligheid op het werk

Circulaire Economie
ISO 26000 klasse: Duurzaam gebruik van Hulpbronnen

Energie Efficiëntie en Duurzame Energie
ISO 26000 klasse: Klimaatverandering

Huidige prestatie Vorig jaar
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Ethisch Gedrag 
ISO 26000 klasse: Anti-corruptie en bedrijfsintegriteit

Duurzaam Inkopen
ISO 26000 klasse: Stimuleren van 

maatschappelijke verantwoordelijkheid

Huidige prestatie Vorig jaar
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Eerlijk zakendoen

Tastbare
impact

Beleid
Certificaten

Doelen &
KPI’s

Maat-
regelen

Op de benoemde aspecten van dit onderwerp is 
substantiële MVO-impact.

De ambitie is geconcretiseerd met doelstellingen 
die periodiek worden gemeten en geëvalueerd.

Er zijn geen initiatieven getoond.

Er is een duidelijke ambitie op het onderwerp en 
de benoemde aspecten, geïllustreerd door de 
verbeterplannen, beleid, of certificaten.

Er zijn concrete maatregelen die een positieve 
bijdrage leveren aan de benoemde aspecten.



Verificatieverklaring

 Alsema B.V. (hierna Alsema) heeft opdracht gegeven aan FIRA Sustainability B.V. (hierna FIRA) voor externe 

verificatie van de betrouwbaarheid van haar informatie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, 

zoals weergegeven in het MVO-Register. Deze verklaring is gebaseerd op onze beoordeling van de inhoud, 

inclusief onderliggende systemen en beschikbare bewijslast, zoals weergegeven in het Basis MVO-rapport 

(Basic CSR Report) en de MVO-scorecard (CSR Scorecard) van Alsema. Deze verklaring is bedoeld voor 

klanten en andere belanghebbenden, die (beroepsmatige) interesse hebben in de duurzaamheidsprestaties 

van Alsema.

Scope 

De scope voor deze opdracht is: Het ontwerpen en aanleggen van gas-, water-, data- en elektrische 

leidingnetten en installaties alsmede civiel technische werken, rioleringssystemen en bijbehorende 

grondwerkzaamheden en werken in de (verontreinigde) grond door Alsema B.V. (Kamer van Koophandel 

04028535) gevestigd in Nederland. Alsema E & B B.V. is ook in scope.

MVO-rapport: Basis

Alsema onderschrijft de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en geeft inzicht in haar 

ambities inzake MVO-onderwerpen zoals geselecteerd door het MVO-Register, inclusief management 

aanpak, beleid, maatregelen en plannen. 

Methodologie & Uitgevoerde Werkzaamheden 

Organisaties verwerken hun duurzaamheidsinformatie in het MVO-Register. FIRA verifieert alle claims en 

informatie conform de standaard behorende bij het Basis MVO-rapport (zie het MVO-Register Protocol voor 

details) op basis van beperkte zekerheid. Claims en daaraan gerelateerde informatie in het MVO-Register 

worden beoordeeld op basis van de bewijslast zoals deze door Alsema beschikbaar is gesteld aan FIRA om 

de betrouwbaarheid van de informatie vast te stellen. FIRA waarborgt dat het verificatieteam de hiervoor 

benodigde competenties bezit en handelt in lijn met auditprincipes inzake ethisch gedrag, professionele 

integriteit, en onafhankelijkheid.
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Conclusie

Alsema rapporteert over MVO-initiatieven en prestaties. Gebaseerd op de uitgevoerde werkzaamheden 

concluderen wij dat de claims en informatie in het Basis MVO-rapport in het MVO-Register betrouwbaar zijn.

Samenvatting FIRA Bevindingen 

We complimenteren Alsema met de getoonde initiatieven. Een volledig overzicht van onze bevindingen is 

gepubliceerd in het MVO-Register. Hieronder een samenvatting van onze belangrijkste bevindingen: 

- Balans & Volledigheid:  Voor alle MVO-onderwerpen is een beleidsaanpak geformuleerd. We moedigen  

 Alsema aan om duidelijke doelstellingen voor alle relevante MVO-onderwerpen te formuleren. We   

 complimenteren Alsema met een nieuwe maatregel op het gebied van werkervaringsplekken voor 

 kwetsbare groepen. Overige maatregelen zijn gericht op gezondheid en veiligheid, reductie van de CO2  

 voetafdruk, afvalbeheer, management van onderaannemers en innovatie.

 We moedigen Alsema aan om ook maatregelen op te nemen met betrekking arbeidsrelaties, circulaire  

 economie en bedrijfsintegriteit.

-  Code of Conduct:  Een ethische gedragscode is beschikbaar.

-  MVO-commitment: Alsema heeft zich gecommitteerd aan de standaard MVO verklaring en onderschrijft  

 alle MVO principes en is gecommitteerd om vooruitgang te boeken op materiële onderwerpen. We   

 moedigen Alsema aan om te werken aan een bedrijfsspecifieke verklaring.

Datum van uitgifte: 4 november 2019 (MVO-informatie van dit bedrijf wordt jaarlijks getoetst)

Namens FIRA, 

Mw. J. Chatelain 

Director Reporting and Assurance
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Dit rapport is opgesteld op basis van de 
MVO informatie van Alsema in het MVO-
Register. De informatie in dit rapport is 
geverifieerd door FIRA Sustainability. De 
verificatieverklaring is opgenomen in dit 
rapport.

Naam

Straat

Postcode/Plaats

Land

Alsema B.V.

Havenstraat 26

9471 AM Zuidlaren

Nederland


