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Goed voor u



Ook de zwaarste 
vervuiling 

100% schoon

Elke kledingstuk 
apart verpakt

Bedrijfskleding: 
duurzaam
geregeld

Tijdsbesparing
bij audits

Tijdelijke kleding 
effi  ciënt geregeld

Altijd voldoende 
schone kleding

Initial 
Bedrijfskleding
Voldoet aan de 

hoogste
hygiëne-eisen

Hygiëne voor 
voedselveiligheid. 
Daar draait het om

In uw sector komt voedselveiligheid op de eerste plaats. Zelfs de geringste besmetting kan 
immers al de grootste gevolgen hebben voor de kwaliteit van uw product of - in het ergste 
geval - voor de continuïteit van uw bedrijf. 

Wilt u dat alle kleding van uw medewerkers, maar ook het onderhoud en de logistiek naadloos 
passen in uw hygiënesystemen om te voldoen aan door overheid en leveranciers gestelde 
hygiëne-eisen? Dan biedt het verhuurconcept van Initial u volop mogelijkheden. 

Het verhuurconcept van Initial: zekerheid, voordeel en gemak
Met ons verhuurconcept nemen wij u alle zorgen uit handen: u kunt er op rekenen dat al uw 
medewerkers over voldoende schone kledingstukken beschikken. Dit volledig in lijn met de 
strenge richtlijnen van HACCP, Tesco, BRC en IFS. Moeten uw medewerkers vaak van kleding 
wisselen om kruisbesmetting tegen te gaan? Of heeft u opeens meer kleding nodig door 
een piekmoment? Initial biedt u meerdere servicedagen per week en een groter volume 
kledingstukken, zonder dat u er omkijken naar heeft. 

Tijdelijke service, tijdelijke kosten
Bij kleding van tijdelijke medewerkers betaalt u alleen voor kleding die een tijdelijke 
medewerker ook echt gedragen heeft en die gewassen is. Heel voordelig.

Professionele reiniging en logistiek 
Wij reinigen de kleding met behulp van de modernste industriële wasprocessen. Ook de 
ergste verontreiniging krijgen we 100% hygiënisch schoon. In het logistieke proces van Initial 
is kruisbesmetting uitgesloten doordat we elk kledingstuk apart verpakken.

Een tijdrovende audit? Wij besparen u tijd.
Dankzij onze webportal bent u altijd en overal van op de hoogte. U heeft inzicht in wat er 
met de kleding gebeurt en u kunt gemakkelijk medewerkers aan- of afmelden. Voor audits 
kunnen wij u belangrijke informatie leveren. Denk aan managementrapportages, technische 
specifi caties en microbiologische (of bacteriologische) testresultaten.
Dit bespaart u aanzienlijk tijd op deze vaak tijdrovende klus.

Bescherm de mens, bescherm de wereld. Duurzaamheid volgens Initial.
Duurzaamheid zit al jaren in de genen van Initial. Maar duurzaamheid is een breed begrip. 
Hoe maken we met Initial precies het verschil? We doen dat in de eerste plaats door ons vol 
overgave in te zetten voor de mensen om ons heen. Hun gezondheid, hun hygiëne en hun 
veiligheid is voor ons van het grootste belang. Daarnaast willen we ook de wereld, ons 
milieu beschermen. Dat betekent niet alleen dat we effi  ciënt omgaan met natuurlijke 
hulpbronnen, maar ook dat we onze milieu-impact telkens weer wat verder terugdringen. 
Minder energieverbruik, minder waterverbruik, minder CO2 -uitstoot. Het zijn doelstellingen 
waar we met al onze mensen elke dag keihard aan werken. Want dat is duurzaamheid 
volgens Initial: nú gestaag en gestructureerd toewerken naar een betere, veiligere en 
gezondere toekomst. Kijk voor een uitgebreid overzicht en concrete resultaten in ons 
meest recente duurzaamheidsverslag. 

Belangrijk
De instanties voor veiligheid in de voedselketen schrijven voor dat het thuiswassen 
van kleding niet toegestaan is in de voedingsindustrie.



Met Initial Bedrijfskleding 
voldoet u aan de 
strengste hygiëne-eisen

Aan welke eisen u ook moet voldoen, met Initial Bedrijfskleding werkt u in lijn met 
de strengste richtlijnen. De standaard is uiteraard HACCP. Maar er kunnen voor u 
ook aanvullende normen zijn, zoals de Tesco-, IFS- of BRC-eisen. Onze wasserij, 
de logistiek en het assortiment zijn zo ingericht dat we aan alle vereisten voldoen.

De kernpunten van de verschillende eisen
 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points): 
Via deze procedures worden (potentiële) gevaren rond de voedselveiligheid  
op systematische wijze geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerst. Er wordt dus 
niet pas achteraf gecontroleerd. Volgens Verordening (EG) 852/2004 zijn 
levensmiddelenbedrijven verantwoordelijk voor de voedselveiligheid van  
de producten die zij op de markt brengen. Om deze voedselveiligheid te 
garanderen moeten ze de HACCP-procedures implementeren.

De 7 kernpunten van HACCP
1. Inventariseer alle potentiële gevaren.
2.  Stel de kritische beheerspunten (CCP’s) vast, dus de punten in het proces  

waar u het risico kunt voorkomen of beperken.
3. Geef per CCP de kritische grenzen aan.
4. Stel vast hoe u de CCP’s bewaakt of controleert.
5.  Leg per CCP de correctieve acties vast die moeten leiden tot het herstel  

van de veiligheid.
6.  Pas verificatie toe, een periodieke check om na te gaan of de HACCP aanpak 

goed werkt.
7.  Houd documentatie en registraties bij: leg vast wat u heeft aangepast en hoe.
 
Tesco (Food Manufacturing Standard): 
Tesco is een internationale speler binnen de detailhandel en stelt - bovenop de 
wettelijke normen - extra eisen aan leveranciers. Dit als garantie dat private label 
producten veilig en kwalitatief goed zijn. De Tesco Food Manufacturing Standard 
is verplicht voor alle primaire en secundaire voedingsleveranciers van Tesco en 
voor alle operators die voeding verpakken.

De voornaamste eisen
•  Denk als bedrijf logisch na over de aanpak voor Voedselveiligheid en Hygiëne.
•  De kleding die tijdens de productie gedragen wordt, moet in de productie-

omgeving aanwezig blijven. 
• Zorg voor een (aantoonbaar) dagelijkse verschoning.
•  De bovenkleding mag in geen geval zakken aan de buitenkant hebben,  

de regels voor broeken zijn afhankelijk van de afdeling.
•  De drager mag niet bij de zakken kunnen van de eigen kleding.
•  De binnenzak moet met een flap en 2 drukknoppen afsluitbaar zijn.
• Kledingstukken moeten tot aan de hals sluitend zijn.
 



Met Initial Bedrijfskleding 
voldoet u aan de 
strengste hygiëne-eisen

BRC (British Retail Consortium):
Deze Britse organisatie is vergelijkbaar met het Centraal Bureau Levensmiddelen 
in Nederland. De BRC norm geeft richtlijnen op gebied van kwaliteit en voedsel -
veiligheid en is ontwikkeld door Britse supermarkten voor hun eigen toeleveranciers. 
Enkele Nederlandse supermarkten hebben de richtlijnen inmiddels overgenomen. 
Het doel van de BRC norm is dat een leverancier met één audit kan volstaan voor 
leveringen aan verschillende supermarkten. Dit scheelt kosten, omdat een controle 
door elke supermarkt apart niet meer nodig is. 

U heeft te maken met eisen op verschillende gebieden:
•  het HACCP- en het kwaliteitszorgsysteem;
•   de omgeving van de fabriek;
•  het product, het proces en het personeel.

Voor beschermende kleding bestaat geen predicaat ‘conform BRC norm’. Wel is 
voorgeschreven dat de kleding geschikt moet zijn om contaminatie te voorkomen 
(bijvoorbeeld: geen buitenzakken of aangenaaide knopen). Verder moeten schone 
en vuile kleding van elkaar gescheiden zijn. En als u werkt in een high-care 
omgeving moeten de kledingstukken bij binnenkomst in de productieruimte worden 
aangetrokken en bij het verlaten worden uitgetrokken. Initial conformeert zich 
aan de laatste BRC vereisten. Wij kunnen u adviseren over de in uw bedrijf te 
hanteren zones. Uitgangspunt hierbij is dat personeel, (onder)aannemers en 
bezoekers kennis hebben van de vereiste beschermende kleding. En zich 
daarnaar kleden of omkleden. 

IFS (International Food Standard): 
De International Food Standard (IFS) is opgezet door Duitse retailers. IFS is de in 
Duitsland en Frankrijk gehanteerde tegenhanger van de Engelse BRC standaard. 
Ook voor IFS is het een vereiste dat er een kwaliteitssysteem is, HACCP wordt 
toegepast en dat omgeving, product, proces en personeel in het systeem 
opgenomen zijn.



Hygiëne waar u op kunt  
rekenen. Voor u geregeld.
 

Met onze mensen, aanpak en werkwijze zorgt Initial ervoor dat u volledig voldoet aan de aan u 
gestelde hygiëne-eisen. De wasserijen, procedures en services zijn daar volledig op ingericht. 
Daar kunt u op rekenen.
 
We beschikken over zeer moderne high-tech wasserijen: in Alkmaar en ‘s-Hertogenbosch. 
In deze wasserijen zijn de vuile en schone zones strikt van elkaar gescheiden.  
 
Controle om incidenten te voorkomen
Werkt uw bedrijf met incidentenmanagement? Met onze punctuele werkwijze sluiten we daar 
volledig op aan. Denk hierbij aan het vinden en verwijderen van vreemde voorwerpen in de 
kleding of in de wasmachine, zoals glas of naalden. Deze voorwerpen mogen uiteraard niet 
in de voeding terechtkomen. Daarnaast voorkomen we onder andere ook dat haren op de 
kleding komen. 
 
Uitsluiting contaminatie
Om kiemvorming en besmetting op het eindproduct te minimaliseren, wassen wij de bedrijfs-
kleding volgens de RABC certificering. Dit houdt in dat we alle processtappen in de wasserij 
analyseren, eventuele risico’s van contaminatie in kaart brengen en beheersmaatregelen 
nemen. Zo sluit Initial aan op uw eigen systematiek.

De hoogste certificeringsnorm
Dankzij onze industriële wastechnieken heeft u de garantie dat alles op microbiologisch niveau 
zuiver is. Initial hanteert de hoogste certificeringnorm op het eindproduct. In de wasserij geven 
we prioriteit aan handhygiëne om kruisbesmetting te voorkomen. Onze medewerkers hebben 
daarvoor alle hulpmiddelen binnen ‘handbereik’: sensorkranen, dispensers met zeep en/of 
ontsmettingsmiddel. Medewerkers redeneren volledig vanuit RABC: niet eten of drinken op de 
werkvloer en handelen volgens het handen-was-protocol. We trainen onze mensen daarop en 
handhaven de voorschriften op werkplekken. 

Kwaliteitscontrole na elke reiniging
We controleren alle kledingstukken en indien nodig repareren we ze. De kledingstukken die 
niet te herstellen zijn worden vervangen. 

Elk kledingstuk en iedere drager in beeld 
Kledingstukken hebben een unieke barcode en worden gescand als ze de wasserij binnenkomen 
én weer verlaten. Daardoor weten wij exact waar het kledingstuk zich bevindt. U kunt via de 
webportal gemakkelijk informatie inzien over bijvoorbeeld de hoeveelheid artikelen per drager 
of het aantal stuks dat per bewassing wordt aangeboden.

Wij streven de hoogste eisen na
Jaarlijks vindt bij Initial een audit plaats. Elke maand nemen we zelf ca. 200 bacteriologische 
monsters af van werkoppervlakken, handen van medewerkers, hulpstoffen en eindproducten 
op o.a. Staphylococcus en Salmonella bacterie. De norm die we onszelf opleggen overtreft de 
standaard in de markt. De eigen norm ligt op 48 kiemvormende eenheden per 1 dm2 en we 
worden ge-audit op 50 door het Duitse cleaning technologie instituut. Kleding wordt bij u 
afgeleverd op maximaal norm 50, in plaats van de vaak gehanteerde norm 200.

NEN-ISO 14001 
gecertificeerd
In ‘s-Hertogenbosch en Alkmaar zijn we 
voorzien van dit certificaat. Het bewijst dat  
we een effectief milieumanagementsysteem 
hebben en dat we ons voortdurend richten 
op nog betere milieuprestaties.



Dit is Bakkersland

Bakkersland is een dynamisch concern waarin liefde 

voor het bakkersvak, professioneel ondernemerschap 

en oog voor wat mensen willen, op natuurlijke wijze 

bij elkaar komen. Met zijn brede assortiment is 

Bakkersland actief op bijna elke deelmarkt van de 

bakkerijsector: brood, brood- & banketspecialiteiten, 

hartige en zoete snacks en gebak. Dagvers, diepvries en 

verpakt onder beschermde atmosfeer. 

Bakkersland wil graag iedereen laten genieten van zijn 

bakkerijproducten. Dat kan alleen met een volledig en 

hoogwaardig assortiment en een hoge kwaliteit van de 

gehele keten. Cruciaal is partnership. In nauwe samen-

spraak met de grote supermarktformules en andere 

professionele food aanbieders zorgt Bakkersland dat 

zijn producten voor alle consumenten bereikbaar zijn.

Om de nationale marktleiderspositie te versterken en 

internationaal terrein te winnen, blijft Bakkersland 

investeren. In mensen, producten en middelen. 

Een nieuwe en één van de modernste bakkerijen 

voor de thuis afbak markt van Europa en een nieuwe 

hypermoderne gebaksbakkerij zijn daar recente 

voorbeelden van. 

Bakkersland weet wat de markt beweegt, is trend-

settend en slagvaardig. Innovatie, kwaliteit en 

samenwerking zijn daarbij belangrijke uitgangspunten 

om aan onze missie te kunnen voldoen.

ONZE MISSIE
Bakkersland is ervan overtuigd dat haar unieke 

combinatie van een modern bakkersbedrijf en liefde 

voor het vak ervoor zorgt dat iedereen, op elk moment 

van de dag, kan genieten van met zorg bereide 

bakkerijproducten. 

VISIE

Voordelen van huur

U en uw medewerkers alle zorg uit handen nemen: dat is de kern van het 
aantrekkelijke verhuurconcept van Initial. U heeft de zekerheid dat uw medewerkers 
altijd over een volledige en schone kledingset beschikken. 

Huren kent vele voordelen ten opzichte van werkkleding kopen en beheren. 

U bespaart tijd en kosten
•  Geen investering van bedrijfskapitaal in werkkleding.
•  Geen voorraadbeheer: dat doet Initial.
•  Service en onderhoud perfect geregeld: Initial controleert, reinigt en repareert 

kleding. Zo voorkomen we contaminatie en zorgen we voor voedselveiligheid.
•  Geen kosten aan het wasproces: zoals machines, elektriciteit, water of 

vergoedingen aan de werknemer voor thuis wassen. 
•  Flexibiliteit: bij personeelsmutaties is meer of juist minder kleding zo geregeld.

Initial. Toonaangevend 
in de voedingsindustrie 
en voedingsgroothandel

In de voedingsindustrie in Nederland
• Meer dan 400 klanten
• Meer dan 600 afl everadressen
• Meer dan 38.000 dragers
• Meer dan 845.000 kledingstukken in omloop

Enkele referenties:

Bakkersland
“Naast de ‘basisvoorziening’ door Initial, het reinigen 
van de bedrijfskleding, is het voor Bakkersland 
belangrijk dat Initial Bakkersland volledig ontzorgt op 
het gebied van bedrijfskleding. Zaken als het tijdig 
retourneren van de kleding, ook op feestdagen, 
het geven van inzicht aan de bakkerijen, de facilitair 
medewerkers actief sturen op de inzet van bedrijfs-
kleding zijn tegenwoordig net zo belangrijk als de 
reiniging van de kleding zelf. Daarin speelt Initial 
een belangrijke rol omdat zonder deze informatie-
voorziening Bakkersland niet op deze zaken 
kan sturen.”

Perfetti Van Melle
“Wij zijn klant geworden bij Initial om zorg voor 
bedrijfskleding uit handen te kunnen geven. We zijn 
inmiddels vele jaren een tevreden klant van Initial. 
Voor ons is het belangrijk dat bedrijfskleding 
draagcomfort en een goed pasmodel met zich mee 
brengt. Daarnaast moet de kleding voldoen aan de 
door de voedingsindustrie gestelde eisen. Initial 
houdt rekening met deze ontwikkelingen en betrekt 
ons hierin door continu in overleg te zijn met onze 
contactpersoon. De samenwerking is goed en de 
bedrijfskleding voldoet (en blijft voldoen) aan onze 
eisen en wensen.”
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Kijk voor meer info over Initial op
www.initial.nl of bel 0800 18 99
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