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Wat we in 2017 bereikt hebben

CWS-boco Group gezamenlijk 2017 2016

Omzet CWS Nederland in EurM 48,1 45,2

Operationeel resultaat 4,7% 4,8%

Solvabiliteit 40% 43,71%

Werknemers 358 356

Omzet CWS-boco International EurM 970 800

Werknemers CWS-boco International 10.768 7.661

Operating profit in  EurM 51 77

CO2-Emissies (ton)Klanttevredenheid 

2017 3.696
2016 3.772

2017 7,55
2016 7,83

Totaal ziekteverzuim

2017 4 % 
2016 4%

Totaal waterverbruik 
per kg schone handdoekrol

2017 5,63 liter
2016 5,71 liter

Energieverbruik wasserij (Mwh)

2017 10.230
2016 10.279

Tenzij anders vermeld, verwijzen alle cijfers in dit rapport naar de activiteiten van 
CWS Nederland B.V. in het kalenderjaar 2017 
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Geachte lezer, 
Voor ons was 2017 een belangrijk jaar. In juni bundelden CWS en Initial de krachten in een joint  
venture. Met als doel om gezamenlijk onze klanten nog beter van dienst te zijn met onze producten  
en services. We zetten flinke stappen vooruit om het partnership met onze klanten te versterken. 

Al sinds de oprichting van CWS in Nederland, is circulair denken onderdeel van onze strategie.  
Onze bedrijfsvoering is al decennialang gericht op efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen,  
het verlengen van de levensduur van producten en het optimaliseren van het gebruik. Na gebruik  
behouden wij de waarde van producten door ze opnieuw in te zetten of een nieuw leven te geven. 

Nederland heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Dit is ook voor CWS een belangrijke 
stip op de horizon. Ons doel is om continue economische, ecologische en sociale waarde toe te voegen 
aan ons eigen businessmodel. 

Wij richten ons op betrokkenheid in de gehele keten en het stimuleren van stakeholders om circulair 
te ondernemen en innovatiever te produceren. In dit rapport vertellen we u wat we hier in 2017 aan 
hebben gedaan.

Dit is het laatste rapport dat enkel de duurzaamheidsdoelstellingen van CWS beschrijft. In 2018 streven 
CWS en Initial gezamenlijk naar een duurzame wereld en rapporteren we daarom samen onze  
vorderingen op dat gebied.

Wij wensen u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 

Frank Feuerstacke    Jörg Lankers

Managing Director     Managing Director 

Divisie Hygiene Benelux & Zweden  Divisie Textile Care Benelux, Zweden & Ierland
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Ons profiel als duurzaam bedrijf
CWS Nederland B.V. is onderdeel van CWS-boco International GmbH. Dit bedrijf is gevestigd in Duisburg en maakt sinds 
1981 deel uit van de Haniel Group. Franz Haniel & cie. holding heeft als doel om de waarde van de vennootschap voort-
durend te verhogen en de sociale en ecologische waarden te versterken. 

CWS-boco is al meer dan 100 jaar expert in verhuuroplossingen op het gebied van bedrijfskleding, sanitaire ruimtes  
en schoonloopmatten. Dankzij continue innovatie hebben we een internationale leidersrol verkregen in de branche.  
Hoge kwaliteit gaat bij ons samen met milieubesparende maatregelen in onze wasserijen en in onze dienstverlening. 

De hoofdvestiging van CWS Nederland is in ‘s-Hertogenbosch en telt 358 medewerkers. Zij zorgen voor een optimale 
dienst verlening aan ca. 14.800 bedrijven en instellingen. De wasserij voor handdoekrollen en matten reinigt jaarlijks  
5,6 miljoen handdoekrollen en 450.000 schoonloopmatten. De verkoopomzet in 2017 was 48,1 miljoen euro, met een 
operationeel resultaat van 4,7% en een solvabiliteit van 40%. 

CWS-boco Group en Rentokil Initial hebben in juni 2017 een joint venture gesloten in Centraal-Europa. Beide bedrijven zijn  
toonaangevende internationale dienstverleners op het gebied van sanitaire hygiëne, schoonloopmatten, bedrijfskleding en 
cleanroom services. In deze gezamenlijke onderneming werken 10.800 mensen in Europa, verdeeld over 16 landen en 134 
locaties. Franz Haniel & Cie. GmbH bezit 82 procent van de aandelen in de joint venture en Rentokil Initial plc 18 procent.
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6. AFLEVEREN
De producten die onze servicemedewerkers terug-
brengen naar onze klanten zijn altijd hygiënisch 
gewassen, gedroogd en onderworpen aan een  
kwaliteitscontrole. 

1. AFHALEN
Onze servicemedewerkers halen katoenen hand-
doekrollen, schoonloopmatten en ander textiel op  
bij klanten voor behandeling in de wasserij.

2. SORTEREN
We sorteren het textiel in de wasserij. Elk stuk krijgt 
precies die behandeling die het nodig heeft.  

3.  WASSEN + DROGEN
We wassen jaarlijks zo‘n 5,6 miljoen handdoekrol-
len en 450.000 schoonloopmatten. Het gehele pro-
ces is gericht op optimale hygiëne en het zoveel 
mogelijk sparen van natuurlijke bronnen.  

4. KWALITEITSCONTROLE
De kwaliteit van onze producten wordt constant 
onder de loep genomen tijdens alle fasen van onze 
servicecyclus: bij de servicemedewerker tijdens het 
ophalen en afleveren, en door het personeel in alle 
stadia van het gecertificeerde wasproces.  

5.  REPAREREN + VERWISSELEN
Door het verstellen en repareren van de katoenen 
rollen, verlengen we de levensduur drastisch.

Gebruik is beter dan bezit  
CWS hanteert een circulair businessmodel. Dat betekent dat we  
producten een zo lang mogelijke levensduur geven. Zo kan een hand-
doekrol meer dan 200 keer worden gewassen en hergebruikt. In de  
totale levenscyclus betekent dat tot wel 30.000 keer de handen  
drogen. En dat zonder enig afval.

CWS Intermediate Report 2017 5



44 %
VROUW  
         

KLANTTEVREDENHEID

1.098
KLANTCONTACTEN
(Dagelijks aantal klantcontacten door onze service medewerkers)

56 %
MAN

Klanten &  
Medewerkers 7,55

2017

7,83

SPLITSING
NAAR 

GESLACHT

7,
77

7,
66

6



Goede leermogelijkheden 
als voorwaarde voor succes

Goede leermogelijkheden zijn een voorwaarde voor het succes van onze organisatie, daar zijn 
we bij CWS van overtuigd. In de markt zien we dat de motivatie voor persoonlijke ontwikkeling 
bij medewerkers groeit. Nieuwe medewerkers kiezen steeds vaker voor een organisatie waar hier 
ruimte voor is. 

Online leeromgeving iGrow

Wij vinden het belangrijk om te investeren in de ontwikkeling van onze mensen. Zo hebben in  
september 2017 6 collega’s het Basis Management Programma (BMP) succesvol afgerond. Ook 
vond in 2017 de lancering plaats van onze eigen online leeromgeving voor de BeNeLux, “iGrow”. 

iGrow heeft gezorgd voor verhoging van de kwaliteit van ons trainingsaanbod voor onze  
medewerkers. Nieuwe medewerkers hebben bijvoorbeeld toegang tot actuele informatie en leren 
in hun eigen tempo de organisatie en ons productassortiment kennen. Ook komen de veiligheids-
aspecten die wij hanteren aan bod. 

Verder hebben onze chauffeurs hun Code 95 nascholing deels in iGrow gedaan. Ook de BHV’ers 
hebben hun kennis opgefrist. Gecombineerd met oefenen in de praktijk, is dit naast een effectieve, 
vooral een leuke en interessante manier van leren.

Investeren in de ontwikkeling van medewerkers blijft een belangrijke pijler in 2018, waarbij  
tijd- en plaatsonafhankelijk leren het motto is. Ideaal in een steeds veranderende omgeving. 

Social Return Award

In 2017 ontving CWS de Social Return Award van de gemeente Groningen. Een eer die ons ten 
deel viel dankzij onze inzet om werkplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Volgens de gemeente Groningen “hebben wij met onze hele bedrijfsvoering laten 
zien dat wij maatschappelijke uitdagingen aandurven door consequent bewust binnen ons bedrijf 
rekening te houden met People, Planet en Profit”.

Trainingsuren

2016

2017

3.796
5.988

3.134 u
medewerkers

Service, wasserij en 
Operations

383 u 
medewerkers

op kantoor

1.794 u  
medewerkers

in Sales & Marketing

680 u  
Management
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Health & Safety

Het thema Health & Safety heeft de komende jaren onze speciale  
aandacht. Er worden diverse initiatieven ontplooid om de veiligheid en de 
gezondheid in de gehele keten te verbeteren. Op diverse manieren wordt 
aandacht besteed aan het melden van arbeidsongevallen, bijna- ongevallen en 
gevaarlijke, ongewenste situaties. Zo is er een digitaal meldpunt ingesteld 
waarmee elke medewerker via safety.nl@cws-boco.com een melding kan 
doen. Met deze tool zijn we in staat om gerichte preventieve maatregelen  
te nemen om ongevallen in toekomst te voor komen. In 2017 hebben er diverse 
verdiepingsonderzoeken plaatsgevonden in aanvulling op onze risico- 
inventarisatie en -evaluatie. Met deze onderzoeken hebben we risico’s  
waaraan onze medewerkers worden blootgesteld beoordeeld en  
beheersmaatregelen opgesteld.

Certificeringen

Vanaf 2014 heeft CWS NL een gecertificeerd managementsysteem voor 
arbeidsomstandigheden, OHSAS 18001. Dit betekent dat we voldoen aan  
de internationale normen voor het beheersen van de gezondheid en veiligheid 
op de werkplek. We bieden onze mensen een zo veilig mogelijke werkplek 
en laten hen zelf verantwoordelijkheid oppakken.

Vanaf 2010 heeft CWS Nederland een ISO 14001 gecertificeerd milieu-
managementsysteem. Daardoor kunnen we continu en gestructureerd 
verbeteringen doorvoeren in onze milieuzorg. In 2017 is dit milieu-
managementsysteem gecertificeerd tegen de nieuwste norm,  
ISO 14001:2015, de zogenaamde HLS (High Level structure). 

In 2015 zijn we bovendien MVO-prestatieladder niveau 4 gecertificeerd. 
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Tevreden klanten

Tevreden klanten zijn de belangrijkste drijfveer voor CWS. Daar zetten we 
ons elke dag voor in. In 2017 was de gemiddelde tevredenheid van onze 
klanten 7,6 op schaal van 1 tot 10. Sales wordt het hoogst gewaardeerd, 
gevolgd door reguliere service, klantvriendelijkheid en behulpzaamheid 
van onze Customer Care-medewerkers. 

Naast het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek, toetst CWS sinds 2016 
continu de tevredenheid van de klant bij storingsmeldingen, montages 
en klachtafhandeling. Sinds de start van deze continue meetmomenten 
laat de algemene tevredenheid bij alle drie een stijgende lijn zien.
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Een katoenen handdoek is een duurzaam product

Een katoenen handdoekrol is een 100% natuurlijk product, dus 100% biologisch 
afbreekbaar. Meer dan 25.000 mensen drogen hun handen met slechts 1 katoenen 
handdoekrol (110 drogingen x 235 wasbeurten). En er is geen afval, want rollen die 
we niet meer kunnen inzetten, worden verwerkt tot poetsdoeken, dweilen en mops. 

Na iedere wasbeurt zetten we de rollen opnieuw in. Bij een levensduur van ca. 235 
wasbeurten is een katoenen rol van 35 tot 40 meter vergelijkbaar met ± 85.000 
papieren servetten en ongeveer 133 kg papierafval. Katoenen rollen produceren 
95,4% minder afval, consumeren 40% minder energie en hebben een 43% lagere 
CO

2
-uitstoot dan gerecycled papier. 

Hebben handdoekrollen slijtageplekken of gaten, dan gaan ze naar onze  
verstelafdeling. Onze mensen herstellen de stof of voegen de bruikbare delen 
van afgekeurde rollen samen tot een nieuwe handdoekrol. Zo verlengen we de 
levensduur.

Onze hoge kwaliteitsnormen zijn gecertificeerd

OEO-TEX® Standard 100 voor productklasse 2, producten met huidcontact. 

Der Blaue Engel is het officiële Duitse milieukeurmerk, vergelijkbaar met de  
Nederlandse Milieukeur. Het bestaat sinds 1978 en is daarmee het oudste milieu-
keurmerk ter wereld.
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Onze traditionele economie is lineair: we gebruiken grondstoffen en vernietigen ze als we ze niet meer  
nodig hebben. Maar dit model loopt tegen haar grenzen aan. De hoeveelheid grondstoffen is beperkt.  
Daarom kiest CWS ervoor om circulair te ondernemen. Innovatie en hergebruik van producten staat centraal. 

CWS hanteert vijf principes om de maximale waarde te halen uit producten, materialen en afvalstromen. 

1.  Verbruik minder: minimaliseer de input van grondstoffen en voorkom afval  
en vervuiling. 

2.  Verhoog de prestaties: maximaliseer de waarde in elke fase van de keten door 
bedrijfsprocessen te optimaliseren. Kies voor efficiënte en schone productie-
processen gericht op nuttig hergebruik. 

3.  Beheers de grondstof- en hergebruikstromen: optimaliseer de stromen van  
organisch materiaal en organiseer de hergebruikstromen van technische,  
anorganische grondstoffen in gesloten kringloop. 

4.  Van bezit naar gebruik: naast ‘efficiënt hergebruik’ is het businessmodel  
van CWS gericht op het gebruiken van producten naar behoefte, in plaats  
van alles bezitten. 

5.  Werk samen: door inzet op basis van lease, heeft CWS maximale controle  
over de totale levenscyclus van producten. Samen met onze partners en  
klanten realiseren we een optimale kringloop, waarin reviseren en recyclen 
centraal staan.

Bewuste keuze voor een circulair product
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Global Reporting Initiative 
Internationale rapportagestandaard voor duurzaamheids-

rapporten. CWS-boco is de enige textiele dienstverlener die 

volgens de GR14 rapporteert

UN Global Impact
Vrijwillig initiatief dat zich inzet voor de inachtneming van  

de wereldwijde duurzaamheidsprincipes en de doelstellingen 

van de VN ondersteunt

Oeko-Tex
Grote delen van de bedrijfskleding, het linnengoed en de 

textielhand doekrollen zijn gecertificeerd volgens de OEKO-TEX® 

standaard 100

Blaue Engel
De CWS stoffen handdoeksystemen en het wasproces zijn 

onderscheiden met de "Blaue Engel" conform RAL-UZ 77, 

omdat ze aantoonbaar minder afval produceren en minder 

belastend voor het oppervlaktewater zijn

OHSAS 18001
Internationale certificering voor veiligheid tijdens het werk

Auditoren controleren de uitvoering van de CoC in de productieruimtes.

Business Social Compliance (BSCI) 
Initiatief van internationale bedrijven om de sociale standaards in 

de leverketen te verbeteren. Alle bedrijven verplichten zich om de 

richtlijnen van de BSCI in acht te nemen

In 2014 werd onze Code of Conduct (CoC) voor leveranciers ingevoerd en nog 
datzelfde jaar ondertekend. Op deze manier verbinden onze (sub)leveranciers  
in de complexe grondstofketen zich  aan onze doelstellingen en minimum  
verwachtingen op het gebied van arbeids- en sociale normen. De lokale  
implementatie wordt daarbij regelmatig gecertificeerd door interne en  
externe accountants.

Wij helpen onze leveranciers steeds beter te worden en zij ons.
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Duidelijke en concrete afspraken  
over energie
CWS neemt deel aan de MeerJarenAfspraken (MJA) Textielverzorgingsbranche – Energie efficiencyplan 
van het Ministerie van Economische Zaken en het Interprovinciaal Overleg. De afspraak is om samen 
30% minder energie te gaan gebruiken in de periode van 2005 tot en met 2020. 

Het doel van CWS is om in haar wasserij jaarlijks een energie-efficiënte verbetering te realiseren van 
2%. In de afgelopen acht jaar hebben onze inspanningen en investeringen op dit gebied geresulteerd 
in een energie-efficiënte verbetering van 21,6% (2,7% per jaar). 

Totaal energieverbruik in KwH per kilogram 
schone handdoekrol of schoonloopmat

Handdoekrollen

0,992017

1,052016

Matten

0,282017

0,272016

ENERGIE (WARMTE EN ELEKTRICITEIT) VERBRUIK TOTAAL IN KWH/KG

CWS Intermediate Report 2017 15



Onze wasprocessen voldoen aan belangrijke milieu- en hygiënevoorschriften en zijn Certex- en 
RABC-gecertificeerd. Wij streven ernaar om zo min mogelijk energie, water en wasmiddelen te 
verbruiken. Zo beperken we onze bijdrage aan klimaatverandering. 

Dit doen we op verschillende manieren: 
- Investeren in uitgekiende machines en wasprocessen
- Terugwinnen en hergebruiken van water met slimme filtersystemen
- Minder lozen in het riool door warm waswater opnieuw te gebruiken 
- Bij relatief lage temperaturen wassen 

Voor elke kilo schone handdoekrol is ongeveer 5,7 liter water nodig. Bij thuis wassen is dit 12 liter 
per kilo. 

Waterverbruik

In onze reinigingsprocedures nemen we maximale maatregelen om de belasting van wasmiddelen 
op het milieu te beperken. Door wasmiddel efficiënt in te zetten, verminderen we de slijtage van 
het katoen sterk. Zo hoeven we minder nieuwe handdoekrollen in te kopen.

Wasmiddelenverbruik

Waterverbruik in liters per kilogram schone hand-
doekrol of schoonloopmat

Aantal vervuilingseenheden voor het totale wasproces 
(handdoekrollen en schoonloopmatten) 

910ve2017

988ve2016

2015 1131ve

Handdoekrollen

5,632017

5,712016

Matten

0,692017

0,592016
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Slim en duurzaam verpakken
CWS levert katoenen handdoekrollen al jaren zonder verpakking. Uit onderzoek blijkt dat de  
delen waarmee de handen gedroogd worden, kiemvrij zijn. Het eerste gedeelte van de rol vormt  
de verpakking en wordt gebruikt voor het plaatsen van de rol in de dispenser. Dit gedeelte wordt 
dus niet gebruikt voor het drogen van de handen.

De productie van 1 plastic verpakking staat gelijk aan 200 gram CO
2
-uitstoot. Per jaar wassen wij 

ca. 5,6 miljoen handdoekrollen. De keus om deze niet te verpakken, bespaart 1.000.000 kg CO
2
 in 

de productieketen.  

CWS werkt samen met Global Impact en BSCI (controle van het productie- en verwerkingsgebied) 
voor de inkoop van biologisch katoen. Dat leidt tot een transparantere textielketen, waarbij wij 
garanderen dat:
- er geen synthetische chemicaliën en pesticiden worden gebruikt
- de waterhuishouding verbetert
- hogere, eerlijke inkomsten voor de katoenboeren worden geborgd 

Wij gaan door met het creëren van bekendheid voor biologisch katoenen handdoekrollen.  
Steeds meer prospects en klanten zien de duurzame voordelen van katoen. Op dit moment  
is ruim 15% van het totale volume handdoekrollen biologisch katoen.

Biologisch katoen

CWS Intermediate Report 2017 17
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Altijd aan het werk. Altijd in beweging

Iedere niet gereden kilometer brengt ons vooruit 
                    
OMD is de afkorting voor "Optimize My Day". Die naam zegt het al: continu ontvangen  
onze chauffeurs orders van klanten op hun smartphone. Tegelijkertijd wordt de af te leggen route 
geoptimaliseerd op basis van de dagtaken zodat onze chauffeurs altijd kiezen voor de kortste route. 
Sinds de invoering van dit systeem zijn er wereldwijd meer dan 1,2 miljoen kilometers minder 
kilometers gereden. Naast het besparen van kilometers is het verbruik van brandstof ook relevant. 
Alle nieuw aan te schaffen voertuigen voor de service en logistieke afdelingen zijn uitgerust met 
schonere Euro norm 6 motoren.

CWS is als leverancier van service op maat in heel Nederland actief. De efficiëntie van de logistiek 
is een belangrijke factor voor het duurzame succes van ons bedrijf. Onze servicechauffeurs zijn elke 
dag op weg om onze klanten snel en betrouwbaar te bedienen. Intelligente technologie helpt met 
het milieuvriendelijk verkorten van hun routes en om brandstof te besparen.

Begin 2017 is er een volledig 100% elektronisch voertuig ingezet voor de Gemeente Groningen  
en Rijksuniversiteit Groningen. De impact van deze nieuwe servicetruck is groot in termen van 
duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Met afstanden van 700 km per week bespaart 
CWS met de inzet van een 100% elektronisch voertuig op jaarbasis ruim 5.800 liter diesel brandstof. 
Dit betekent minder uitstoot van ca. 16.000 kg CO

2
.

Daarnaast zijn wij gestart in 2017 met de onderzoeken naar dienstverlening voor de UVA HVA 
middels een hub. Leveranciers voor de UVA leveren via deze hub en worden zo beleverd. Ook hier 
streven we naar een besparing van brandstof en vermindering van uitstoot CO

2
.

Met OMD uitgeruste chauffeurs

Klant, adres, levertijd. OMD verschaft onze chauffeurs 
alle belangrijke informatie over de route.
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Het verduurzamen van ons productportfolio heeft continu onze aandacht. Een 
goed voorbeeld is het Ecoilet-concept van CWS. Een ‘groene’ sanitaire ruimte 
die verspilling tegengaat. Dat doen we met sensoren in apparatuur, 100% 
katoenen handdoekrollen, milieuvriendelijk papier en schuimzeepdispensers. 

Alle Ecoilets zijn uitgevoerd met een sensorkraan. Die zorgt voor  
maximaal 80% waterbesparing. Ook Cradle to Cradle Certified™ niveau 
brons (C2C) toiletpapier, dat CWS onder eigen merknaam gebruikt,  
vormt een standaard onderdeel van het Ecoilet. De combinatie van  
deze producten zorgt voor een besparing op energie, grondstoffen en  
verbruiksmaterialen.

Samen met het Fraunhofer Institute for Integrated Circuits (IIS) heeft CWS  
de SmartMate ontwikkeld. Dat betekent een flinke stap richting de toekomst. 
Met draadloze intelligentie worden handdoeken, zeep en wc-papier auto-
matisch naar behoefte bijgevuld. De CWS SmartMate verzendt informatie over 
het actuele vulniveau en de gebruiksfrequentie naar een app en webportaal. 
Vervolgens krijgt de servicemedewerker hier een melding van. Zo wordt alles 
op tijd bijgevuld en hoeven schoonmakers niet meer handmatig het vulniveau 
te controleren.

SmartMate: de intelligente zeepdispenser

Duurzame producten en concepten

Cradle to Cradle (C2C; letterlijk: ‘van wieg tot wieg’) is 
een innovatief concept dat verder reikt dan duurzame 
productontwikkeling. C2C richt zich niet langer op het 
‘minder slecht maken’ van een product (= eco-efficiënt), 
maar op het ‘meteen goed doen’ (= eco-effectief). Kern 
van het C2C-concept is het denken in kringlopen en cir-
kels. Deze gedachte past zeer goed binnen het totale 
businessproces en duurzame ambitie van CWS.
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Prikkel je zintuigen met Design Your Senses. Zien, horen, ruiken, voelen: een toiletbezoek wordt een beleving.  
CWS Design Your Senses geeft een nieuwe, frisse look aan de toiletinrichting zonder grote renovatie. Zo is het een 
duurzaam alternatief voor een verbouwing.

Per toiletruimte creëren organisaties hun eigen, unieke sfeer. Met kleuren en beelden die passen bij de identiteit van 
de organisatie, trekken we de beleving door tot in de sanitaire ruimte. Gebruik van geuren en geluiden stimuleren de 
zintuigen nog meer. De prettige omgeving die hierdoor ontstaat, draagt bij aan meer gemotiveerde en vitale medewerkers, 
cliënten en bezoekers. 

Al het materiaal dat CWS gebruikt voor Design Your Senses, is van hoge kwaliteit. We werken enkel met materialen die 
een REACH-certificaat hebben. Het volledige productieproces is zo groen mogelijk ingericht. Van restmateriaal maken 
we nuttige, nieuwe producten. Zo is Design Your Senses een milieuvriendelijke én mooie oplossing voor toiletruimtes.

Design your senses  

Design your senses
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Actief monitoren en communiceren  Prioriteren 

Monitoren Actief managen  

Belang voor CWS 
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Materialiteitsmatrix Stakeholders totaal  

5. Diversiteit en kansen 

4. Opleiding en Onderwijs 

25. Water 

18.Gezondheid en Veilig-
heid van consumenten  

9.Gedwongen arbeid 

6.Strategie en Beheer 

3.Gezondheid en Veiligheid 

10. Kinderarbeid 

24. Energie 

27. Uitstoot, afvalwater 
en stoffen  

16.Concurrentie belem-
merend gedrag  

30. Transport 17. Naleving 

28. Producten en 
diensten  

33. Bijdrage aan econo-
misch systeem 

23. Grondstoffen 

26. Biodiversiteit  

20. Marketing en Com-
municatie  

2. Verhouding WG-WN 14. Corruptie 

1. Werkgelegenheid 

13.Gemeenschap 

7. Discriminatie 

12. Inheemse bevolking 

8.Vereniging en collectie-
ve onderhandeling  

19. Etikettering 

21Privacy klanten 

31. Financiële rapportage 32. Positieve bijdrage aan 
de lokale economie 

11. Veiligheidsbeleid 

15. Publiek beleid 

CWS onderschrijft de principes van maatschappelijk  
verantwoord ondernemen. We zijn ons er van bewust dat  
we direct invloed hebben op de belangen van veel mensen 
in een hele reeks van verschillende sectoren en landen.  
Daarom voeren wij continue de dialoog met interne en  
externe belangengroepen en stakeholders. We hebben  
een proces ontwikkeld waarbij we relevante stakeholders 
identificeren en betrekken. We streven er naar om een  
dialoog te creëren tussen CWS en de stakeholders. Dit 
kunnen bewuste of onbewuste dialogen zijn. Beide vormen 
leveren uitstekende resultaten op waarmee we een  
gefundeerde basis kunnen leggen voor ons toekomstige 
MVO beleid en strategie.

Onze belangrijkste stakeholders zijn klanten/partners,  
medewerkers, leveranciers en aandeelhouder. Net als vorig 
jaar zijn thema’s als gezondheid, veiligheid, mensenrechten 
en kinderarbeid het meest relevant (zie materialiteitsmatrix 
2017). Energie, Water, Afval Energie en Transport zijn “planet” 
gerelateerde indicatoren die hoog scoren. Ontbrekende 
thema’s genoemd door onze stakeholders zijn; Duurzame 
inzetbaarheid, Importance for Sustainability in Supply Chains 
en Medewerkerstevredenheid.  

In dialoog met onze stakeholders
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Geselecteerde rapportage indicatoren

Rapportage KPIs 2017 percentage 2016 percentage

WASSERIJ & TECHNIEK

WASMIDDELEN Totaal wasmiddelen verbruik in kg 167.763 119.911

Wasmiddel verbruik per kg gewassen handdoekrol (g/kg) 16,99 12,81

Wasmiddel verbruik per kg gewassen schoonloopmat (g/kg) 1,79 0,82

Gemiddeld wasmiddel verbruik per kg wasvolume (g/kg) 13,99 10,51

MATERIALEN Aantal gewassen handdoekrollen in kg 9.623.191 80% 9.221.724 81%

Aantal gewassen schoonloopmatten in kg 2.369.856 20% 2.192.580 19%

Totaal wasvolume in kg 11.993.047 100% 11.414.304 100%

ENERGIE Energie (warmte en elektriciteit) per kg schone handdoekrol kwh/kg 0,99 1,05

Energie (warmte en elektriciteit) per kg schone schoonloopmat in kwh/kg 0,28 0,27

Reductie van energieverbruik t.o.v jaar ervoor -4% -9%

WATER Totaal waterverbruik wasserij en kantoor in m3 55.820.000 53.968

Liters waterverbruik per kg gewassen handdoekrol (l/kg) 5,63 5,71

Liters waterverbruik per kg gewassen schoonloopmat (l/kg) 0,69 0,59

Gemiddeld waterverbruik per kg wasvolume (l/kg) 4,65 4,73

AFVAL Totaal afvalwater in m3 47.408 44.000

Vervuilingseenheden 910 988

LOGISTIEK & SERVICE Energieverbruik lease-auto's

EMISSIES Totale broeikas emissies/CO2 uitstoot 3.696 100% 3.772 100%

Broeikas emissies/CO2 uitstoot wagenpark  1.796 49% 1.832 49%

Broeikas emissies/CO2 uitstoot wasserij,depots en kantoren 1.900 51% 1.940 51%

Ingekochte standaard energie (gas+elektra) in kwh 10.035.240 88% 10.137.225 90%

Ingekochte groene energie (gas+elektra) in kwh 1.329.319 12% 1.163.390 10%

Totaal ingekochte energie (gas+elektra) in kwh 11.364.559 100% 11.300.615 100%

TRANSPORT Hoeveelheid ingekochte diesel (in liters) 659.627 667.548

Hoeveelheid ingekochte benzine (in liters) 21.368 28.037

PRODUCTEN & DE KETEN

BIODIVERSITEIT Aandeel EU Ecolabel gecertificeerd papier in totale papierassortiment 98% 98%

Aandeel Cradle to Cradle gecertificeerd papier in totale papierassortiment 16% 14%

% gewassen biokatoenen handdoekrollen van totale hoeveelheid handoeken 15% 12%
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Rapportage KPIs 2017 percentage 2016 percentage 2015 percentage

WERKGELEGENHEID/ Aantal mannelijke medewerkers  202 56% 195 55% 187 56%

KLANTEN & MEDEWERKERS Aantal vrouwelijke medewerkers  156 44% 161 45% 146 4%

Aantal mannelijke medewerkers <30 jaar 31 15% 17 9% 17 9%

Aantal mannelijke medewerkers 30-50 jaar 135 67% 135 69% 127 68%

Aantal mannelijke medewerkers >50 jaar 36 18% 43 22% 43 23%

Aantal vrouwelijke medewerkers <30 jaar 21 13% 22 14% 20 14%

Aantal vrouwelijke medewerkers 30-50 jaar 91 58% 93 58% 91 62%

Aantal vrouwelijke medewerkers >50 jaar 44 28% 46 29% 35 24%

Aantal medewerkers die het bedrijf verlieten 97 100% 80 100% 91 100%

Aantal mannelijke medewerkers die het bedrijf verlieten 55 57% 53 66% 42 46%

Aantal vrouwelijke medewerkers die het bedrijf verlieten 42 43% 27 34% 49 54%

Aantal nieuwe medewerkers 108 100% 83 100% 92 100%

Aantal mannelijke nieuwe medewerkers 63 58% 23 28% 50 54%

Aantal vrouwelijke nieuwe medewerkers 45 42% 60 72% 42 46%

Verlooppercentage 17% 22% 27%

Ziekteverzuim 4% 4% 5%

Aantal medewerkers met een contract bepaalde tijd 90 25% 102 29% 72 22%

Aantal medewerkers met een contract onbepaalde tijd 268 75% 254 71% 261 78%

Aantal mannelijke medewerkers met een contract bepaalde tijd 40 11% 46 45% 37 51%

Aantal vrouwelijke medewerkers met een contract bepaalde tijd 50 14% 56 55% 35 49%

Aantal mannelijke medewerkers met een contract onbepaalde tijd 163 46% 152 60% 150 57%

Aantal vrouwelijke medewerkers met een contract onbepaalde tijd 105 29% 102 40% 111 43%

DIVERSITEIT & GELIJKE 
KANSEN

Totaal aantal medewerkers in Management/Directie 5 1% 5 1% 5 1%

Totaal aantal medewerkers in Administratie 35 10% 34 10% 31 9%

Totaal aantal medewerkers in Wasserij,Service en Operations 203 57% 208 58% 188 57%

Totaal aantal medewerkers in Sales en Marketing 115 32% 109 31% 109 33%

Totaal aantal medewerkers 358 100% 356 100% 333 100%

Aantal medewerkers full-time 162 45% 173 49% 184 55%

Aantal medewerkers part-time 196 55% 183 51% 149 45%

Aantal mannelijke medewerkers full-time 138 39% 145 84% 153 83%

Aantal vrouwelijke medewerkers full-time 24 7% 28 16% 31 17%

Aantal mannelijke medewerkers part-time 65 18% 53 29% 34 23%

Aantal vrouwelijke medewerkers part-time 131 37% 130 71% 115 77%

Geselecteerde rapportage indicatoren
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Geselecteerde rapportage indicatoren

Rapportage KPIs 2017       percentage 2016 percentage 2015 percentage

TRAINING & ONTWIKKELING Uren training en opleiding Management/Directie 680 11% 45 1% 0 0% 0%

Uren training en opleiding Adminstratie 383 6% 415 11% 521 17% 17%

Uren training en opleiding Wasserij, Service en Operations    3.134 52% 2.127 56% 1.020 34% 34%

Uren training en opleiding Sales en Marketing   1.794 30% 1.210 32% 1.492 49% 49%

Totaal aantal deelnemers aan opleidingsactiviteiten  5.988 100% 3.796 100% 3.033 100% 100%

Aantal opleidingsactiviteiten gevolgd door onze medewerkers 166 110 153

SOCIAL RETURN Aantal FTE in dienst 6,9

In % van de loonsom 2%

ARBEIDSONGEVALLEN A: Met dodelijke afloop. 0 0 0

B:  Met blijvend letsel e/o blijvende ongeschiktheid 0 0 0

C: Arbeidsongeval m.a.g. ziekenhuisopname 0 1 1

D: Met verzuim van 1 dag of meer. 5 11 4

E :  Arbeidsongeval met afwezigheid van maximaal 0,5 dag, zonder officiële 

ziekmelding. 13 12 13 

KINDERARBEID Identificatie van spelers in de supply chain die een actueel en mogelijk 

potentieel negatieve impact hebben kinderarbeid en welke maatregelen zijn 

genomen 
ja ja ja

GEDWONGEN OF VERPLICHTE ARBEID Identificatie van spelers in de supply chain die een actueel en mogelijk 

potentieel negatieve impact hebben op gedwongen en verplichte arbeid en 

welke maatregelen zijn genomen
ja ja ja

PRODUCTVERANTWOORDELIJ-

KHEID- VEILIGHEID EN GEZONDHEID 

CONSUMENT

Producten en services waarvan de health en safety impact is beoordeeld

ETIKETTERING Resultaten klanttevredenheid 7,55 7,83 7,77
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Scope
De gepubliceerde gegevens zijn van toepassing op CWS Nederland BV.  
Daar waar het de Benelux of International betreft, wordt dit duidelijk in de  
tekst weergegeven. 

Dit duurzaamheidsverslag bevat toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gedaan op 

basis van aannames en verwachtingen die op hun beurt zijn gebaseerd op beschikbare info 

ten tijde van de publicatie van het verslag. Zij worden daarom geassocieerd met risico’s en 

mogen niet worden beschouwd als garantie voor te verwachten ontwikkelingen en resultaten. 

Veel van deze risico’s en onzekerheden worden bepaald door factoren die buiten de controle 

van CWS Nederland of CWS-boco international vallen en die momenteel niet op betrouwbare 

wijze kunnen worden beoordeeld. Deze risicofactoren betreffen toekomstige markt om-

standigheden en algemene economische omstandigheden, het bereiken van te verwachten 

synergiën, evenals juridische en politieke beslissingen. CWS Nederland heeft geen enkele 

verplichting om de toekomstgerichte uitspraken in dit verslag te updaten. 

Rapport chronologie

Jaarlijks wordt er gerapporteerd over het voorgaande kalenderjaar

Global Reporting Initiative 
Rapport volgens de G4 Richtlijnen “in overeenstemming” met de optie 

Core. GRI Materiality Disclosure Service

Accountantscontrole

Dit verslag is niet onderworpen aan een officiële externe audit. 

Tekst

CWS Nederland B.V.

Opmaak verslag

Aliens

Online versie

www.nl.cws.com/MVO-verslag

Mocht u nog vragen hebben over ons rapport of de inhoud daarvan, dan kunt u 

contact opnemen met CWS Nederland BV, camiel.wouters@cws.com

Over dit rapport

Toekomst
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CWS Nederland B.V.
De Beverspijken 16
5221ED 's-Hertogenbosch
www.nl.cws.com
info.nl@cws.com


