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Ons duurzame proces 

Een duurzaam circulair verhuurmodel

Onze mensen

Medewerkers

Onze dienstverlening:

sanitaire hygiëne schoonloopmatten bedrijfskleding

In een joint venture
met CWS

1.430
Service aan

50.000
klanten in de 

Benelux

LCO2-reiniging

Circulair 
verhuurmodel 
voor minimale impact 
op milieu en maximale 
ontzorging 

We zetten ons met 
onze producten en 
services in voor de 
gezondheid en  
veiligheid van mensen 

Meer  
water

5%
Meer  
gas

1%
Meer  
elektriciteit 

Minder 
CO2- 
uitstoot

3%

2,4% 100% van  
leveranciers 
gecontroleerd op 
gedragscode 

Duurzame inkoop 

Prestaties in onze wasserijen in 2017
Dicht distributie-
netwerk voor 
minste aantal 
kilometers per 
servicebeurt in 
onze branche

MVO-prestatieladder 
Niveau 4 
gecertificeerde  
milieumanagement-
systemen 
ISO 14001 

Nieuwe programma's  
omtrent 'veilig werken'

OHSAS 18001 
Het beheersen van de gezondheid 
en veiligheid op de werkplek

Continu dialoog 
met onze interne 

stakeholders
98,8%

leverbetrouwbaarheid

Wassen zonder water

energiebesparing  
ten opzichte van traditionele  
wasmethode

LCO2 herbruikbaar 
voor volgende reinigingsbeurt

60%

98%
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Duurzaam in hygiëne

Duurzaam in veiligheid

Ambities 2020

Biologische  
katoenen  
handdoekrollen: 
werken mét de  
natuur, niet tégen 
de natuur.

Van bewustwording  
naar gedragsverandering: 

80%
van de besmettelijke  

ziekten veroorzaakt door  
(hand)contact 

Verlengde levensduur 
handdoekrollen

140 -> 200 wasbeurten

Automaten met 
zilverionen voor

waterbesparing  
en optimale hygiëne

Recycling 
van automaten en 
verpakkingsmateriaal 

No touch kranen: 

70%

Tot 50% 
meer handen wassen 
met zeep met HygieneConnect

Kleding van duurzame 
stoffen voor een  

langere levensduur

We bieden 30% meer mensen 
een veilige en gezonde  
werkomgeving of publieke ruimte

Minimaal 30% 
van onze klanten 
beveelt Initial aan

Wij stoten  
30% minder  

CO2 uit

antibacteriële  
werking

Samenwerking met  
i-did slow fashion:  
van afgekeurde  
bedrijfskleding naar 
vilten designproducten

Initial heeft 
de hoogste RABC 
en Care4Quality 
certificeringsnorm
in de branche

Drager staat centraal in  
de productontwikkeling

Professioneel  
reinigen is tot  
40% energiezuiniger 
dan thuis wassen

Nieuwe collecties volgens 
nieuwste inzichten op  
gebied van veiligheid

40% Reparatie  
voor een langere 
levensduur



Medewerkers

1.430

Dienstverlening 
aan circa 

50.000
klanten

Meer dan

1.200
serviceroutes

per week

Feiten & Cijfers
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Hygiëne actief verbeteren en (werk)omgevingen schoner, gezonder 
en veiliger maken: daar gaat Initial voor. Onze producten en diensten 
op het gebied van bedrijfskleding en sanitaire hygiëne dragen  
hieraan bij.

Initial gaat zo efficiënt mogelijk om met natuurlijke hulpbronnen en 
streeft naar een zo laag mogelijke CO2-uitstoot en zo min mogelijk 
energie- en waterverbruik. Zo maken we ons streven waar: geen 
concessies doen aan mens, milieu en maatschappij.

We werken samen met CWS in een joint venture. In deze gezamen lijke 
onderneming werken 10.800 mensen in Europa, verdeeld over 16 
landen en 134 locaties. Onze klanten zijn verzekerd van onze  
kwaliteitsservice. 

Met 323 milieuvriendelijke voertuigen biedt Initial dagelijks aan 
50.000 klanten in de hele Benelux een vlekkeloze service.

Ons profiel1



Inkoop van
artikelen

Ingebruikname
van de artikelen

Vervanging 
en recycling

Maatname/
installatie

Service en
onderhoud
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Een service waar klanten blij van worden. Dat staat bij alles wat we 
doen voorop. Ons streven hierbij is een minimale negatieve impact 
van ons bedrijfsmodel op mens, milieu en samenleving. Die ambitie 
maken we met ons circulaire verhuurmodel méér dan waar. Door 
service voorop te stellen, behalen we enkele belangrijke duurzaam-
heidsvoordelen: 
•  Duurzamere producten: producten gaan lang mee en hoeven  

minder vervangen te worden. 
•  Betrokkenheid en verantwoordelijkheid: we beheersen de hele 

keten, van inkoop tot recycling van producten. 
•  Efficiëntere inkoop en vervaardiging van producten: door lang-

lopende huurcontracten hebben we inzicht in de voorziene vraag. 
•  Betere en duurzamere service: ook na levering blijven we 

betrokken bij en verantwoordelijk voor de materialen/grondstoffen.

Onze dienstverlening 

Initial Benelux biedt klanten twee belangrijke dienstverlenings-
processen: het verzorgen van sanitaire hygiëne/schoonloopmatten 
en bedrijfskleding.
 
Sanitaire hygiëne
 
Met ons serviceconcept houden we de sanitaire hygiëne bij 
organisaties blijvend op peil. We leveren automaten voor de 
sanitaire ruimte en zorgen voor vervanging als dat nodig is. Onze 
belangrijkste uitgangspunten zijn: kwaliteit leveren, bijdragen aan de 
gezondheid en zorgen voor goede recycling van oude apparatuur.

Bedrijfskleding 

Veel industrieën in de Benelux maken gebruik van Initial bedrijfs-
kleding. Denk aan de auto-industrie, de voedingssector, de zware 
industrie. Ontzorging staat centraal bij ons serviceconcept.  
We halen vuile kleding op en leveren schone bedrijfskleding af.  
Zo hebben klanten altijd voldoende schone kleding, waardoor 
dragers bovendien hygiënisch en veilig kunnen werken.

Zero Waste Coalitie

Initial participeert in de Zero Waste Coalitie. Om volledig verspillingsvrij 
te zijn, maakt Initial aan het einde van de levensduur nieuwe artikelen 
van oude producten. Daar hebben we al diverse initiatieven voor 
opgepakt: 
•  Rework (nieuwe kleding van afgedankt textiel)
•  I-did (textiel herbestemmen naar vilten designproducten)
•  Studies naar modulaire kleding
•  Reduceren van verpakkingsmateriaal

Een duurzaam circulair verhuurmodel

Circulair 
verhuurmodel
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Automaten met 
antibacteriële 
technologie

No touch oplossingen 
voor betere hygiëne  
en waterbesparing

Biologisch katoenen 
handdoekrollen
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Initial gaat voor betere sanitaire hygiëne bij bedrijven en in publieke 
ruimten. Wij weten hoe we sanitaire ruimten hygiënisch maken en 
houden. En doordat we werken met reductiedoelstellingen voor 
materiaalgebruik, CO2-uitstoot, waterverbruik en energieverbruik, 
dragen we bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze klanten.

Handen wassen met zeep
Door slechte handhygiëne (zoals de handen niet wassen na 
toiletbezoek) verspreiden ziekmakende bacteriën zich razendsnel. 
Maar liefst 80% van de besmettelijke ziekten ontstaat door 
overdracht via handcontact. Het gevolg: mensen worden ziek.  
Juist daarom is het zo belangrijk dat toiletruimten en andere ruimten 
schoon zijn én blijven, en dat mensen hun handen goed wassen 
met zeep. Zo werken we aan minder verzuim, minder vervangings-
kosten en minder omzetverlies.

De dispensers van de Signature-lijn: 
•  Bevatten een geïntegreerde antibacteriële technologie  

die de groei van de bacteriën afremt 
• Zijn cadmiumvrij
• Worden hergebruikt of opgehaald voor recycling 
•  Hebben vullingen met het EU-Ecolabel of Cradle-to-Cradle 

producten

De producten van de no touch-lijn:
•  Werken volledig zonder aanraking, zodat kruisbesmetting  

wordt voorkomen
• Besparen tot maar liefst 70% water (no touch sensorkraan)

Hygiëne verbeteren, 
dat is duurzaamheid volgens Initial

Biokatoenen handdoekrollen:
•  Voorkomen het gebruik van 21.500 wegwerphanddoekjes per rol
• Dragen bij aan een beter milieu
•  Zorgen voor een goede absorptie en drogen comfortabel  

en poriëndiep
•  Hebben een levensduur van 200 wasbeurten
•  Worden aan het einde van de levensduur  

verwerkt tot hoogwaardige poetsdoeken

Schoonloopmatten: 
• Zorgen voor een significant schonere werkvloer
•  Besparen op water en schoonmaakmiddelen  

omdat de vloer schoner blijft
• Zijn gescreend en geselecteerd op hun beperkte milieu-impact
•  Worden geproduceerd door een ISO 9001- en OEKO-TEX 100- 

gecertificeerde leverancier die werkt volgens het REACH-systeem

Producten 
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Onze service voor betere hygiëne 

De servicemedewerkers van Initial bezoeken klanten volgens  
een afgesproken servicefrequentie. Bij elk bezoek gaan ze voor 
optimale hygiëne. Onze gebruikers zijn verzekerd van voldoende 
en werkende hygiëneproducten. Dit alles om de hygiëne op het 
hoogste niveau te houden. 

Meer hygiëne door bewustwording 

Initial adviseert bedrijven, instellingen en horecagelegenheden  
over het handhaven van goede hygiënestandaarden. We moedigen 
hygiënisch gedrag bij toiletbezoek aan via bewustwordings-
campagnes en gebruiksvriendelijke sanitaire producten. En dat leidt 
tot betere hygiëne.

Hygiënescan 

In onze hygiënescan meten we de concentratie van bacteriën op  
de belangrijkste bacterie-hotspots. We werken hiervoor met een 
speciale toolkit met meetapparatuur. De resultaten presenteren  
we in een hygiënerapport met advies op maat. 

Service 
 

Onderzoek 

Door regelmatig hygiënegewoonten en gedrag in werkomgevingen 
te onderzoeken, weten we veel over het handenwasgedrag.  
Deze onderzoekgegevens delen we met onze klanten en partners.  
Zo maken we mensen bewust van het belang van handen wassen.

Wat hebben we in 2017 gedaan om de bewustwording verder te 
vergroten en gedrag te veranderen?

Global Handwashing Day

Op 15 oktober 2017 hebben we tijdens Global Handwashing Day 
aandacht besteed aan de industriële sector. Een sector waarin  
de handen het vaak zwaar te verduren hebben. Blootstelling aan 
verontreiniging, irriterende stoffen en andere schadelijke invloeden 
zijn er aan de orde van de dag. Om huidaandoeningen te  
voorkomen, is het belangrijk om de handen te wassen met een 
huidvriendelijke zeep. INDUS3 van Initial heeft een drievoudige 
werking: beschermen, reinigen en verzorgen. Het resultaat? Handen 
zijn schoon, goed verzorgd en huidproblemen worden voorkomen. 
Om deze bedrijven kennis te laten maken met industriële zeep, 
hebben we displays met kleine tubetjes uitgedeeld waarmee 
iedereen de zeep zelf kon ervaren. 



Hygiene

Hygiene

Initial 
HygieneConnect

Hygiëne
werkt!

Initial gelooft in de voordelen van goede hygiëne. Goede hygiëne is goed voor mens en milieu en levert aanzienlijke kostenbesparingen op. Denk aan minder verzuim en lagere kosten vanwege ziekte en vervanging van medewerkers.

Initial helpt bedrijven en 
instellingen om kruisbesmetting en verspreiding van bacteriën 

en virussen te voorkomen.

Dat doen wij met een 
compleet assortiment 

hygiëneproducten en een 
pro-actieve service.

Maar ook door onze kennis 
met u en uw medewerkers 
te delen, zodat iedereen 
voordeel heeft van een

 goede hygiëne in 
de sanitaire ruimten.

Kijk voor meer info opwww.initial.nl/hygieneconnect of bel 0800 18 99
Meetbaar betere handhygiëne
Vermindert het risico van kruisbesmetting en ondersteunt HACCP en leveranciersaudits.13488 INI_HygieneConnect_productfolder_NL_nieuw.indd   1-2

06-01-16   16:51
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Griep

Traditioneel staan de eerste maanden van het jaar in het teken van 
een griepgolf. Om te voorkomen dat onze klanten geveld worden 
door de griepepidemie, hebben wij hen via e-nieuwsbrieven 
geïnformeerd over maatregelen die ze kunnen nemen binnen  
de organisatie.

HygieneConnect 

In 2017 hebben we de pilot met Hygiene-
Connect Efficiency, die we in 2016 
gestart zijn, verder voortgezet. In 
verschillende dispensers zijn sensoren 
geplaatst die data verstuurden over de 
beschikbaarheid van de dispensers. Dit 
leverde waardevolle informatie over het 
gebruik van de dispensers. Op termijn 
kan HygieneConnect Efficiency er niet 
alleen voor zorgen dat de hygiëne 
verbetert, maar weten schoonmaak-
bedrijven ook beter hoeveel materiaal 
er wordt verbruikt en kunnen ze hun 
dienstverlening beter plannen. Dat 
komt de efficiëntie en klanttevreden-
heid ten goede.



Kleding van 
duurzame stoffen 

en reparatie 
voor een langere 

levensduur

Initial heeft 
de hoogste RABC 
en Care4Quality 

certificeringsnorm 
in de branche

Professioneel
reinigen is tot 40% 

energiezuiniger
dan thuis wassen
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3
Veiligheid verbeteren, 
dat is duurzaamheid volgens Initial

Initial heeft als doel om mensen na een dag werken weer gezond en 
veilig huiswaarts te laten keren. Hiervoor zetten we ons elke dag in. 
Bovendien leveren we met onze kennis, producten en diensten een 
wezenlijke bijdrage aan de veiligheid en gezondheid van mensen. 

Veiligheid voor alles betekent in de praktijk dat we risico’s zoveel 
mogelijk beperken. Daarom beschermt onze bedrijfskleding tegen 
alle gevaren van specifieke sectoren. In ons verhuurconcept nemen 
we onze klanten de volledige zorg uit handen: van het persoonlijk 
aanmeten tot het leveren, wassen en repareren van kleding.  
Zo hebben bedrijven hier geen omkijken naar. De basis voor  
meer veiligheid.

Initial adviseert bedrijven over de juiste bedrijfskleding voor elke job.  
Zo dragen we bij aan het creëren van een veilige werkomgeving.  
Bijvoorbeeld met toepassing van hoogzichtbaarheid, las bescherming 
en algemene bescherming. Natuurlijk staat ook hier duurzaamheid 
voorop.

Duurzaam in bedrijfskleding 

•  Voor onze bedrijfskleding maken we gebruik van duurzame 
stoffen. Deze zijn iets zwaarder, maar ook slijtvaster. Hierdoor 
gaan ze veel langer mee.

•  Het polyester deel van onze polo’s (45%) bestaat voor 100%  
uit het materiaal van gerecyclede petflessen.

•  We repareren bedrijfskleding voor een langere levensduur, 
zonder concessies aan comfort en veiligheid.

•  In samenwerking met i-did wordt afgekeurde kleding  
herwaardeerd tot designproduct.

Ingebruikname 

Onze bedrijfskleding moet prettig en goed zitten. Daarom meten 
Initial service-adviseurs alle kleding persoonlijk aan bij de drager. 
We informeren dragers over de juiste draagwijze voor optimale 
bescherming en motiveren hen om de bedrijfskleding goed aan  
te bieden voor onderhoud. 

Service 

Onze service voor bedrijfskleding reikt ver. We halen vuile kleding 
op, reinigen en controleren deze en brengen schone kleding weer 
terug. Zo beschikt iedereen over voldoende schone bedrijfskleding. 

Producten



TRACID
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Bedrijfskleding traceerbaar

Vanaf 2016 passen we RFID (Radio Frequency IDentification) toe in 
onze bedrijfskleding. Dat doen we door RFID-chips in de kleding te 
plaatsen. Met de TracID-dienstverlening die Initial biedt rondom RFID, 
kunnen we elk kledingstuk in het was- of dienstverleningsproces 
volgen. Groot voordeel is dat zo altijd bekend is waar kleding zich 
bevindt, zodat de kans dat er kleding zoek raakt veel kleiner is. 

RABC-certificering 

Om kiemvorming en besmetting op het eindproduct te 
voorkomen, wassen wij onze bedrijfskleding volgens de 
RABC-certificering (EN 14065). We hanteren de hoogste 
certificeringsnorm. Waar mogelijk sluiten we microbiologische 
contaminatie uit door alle processtappen in de wasserij te 
analyseren, risico’s van herbesmetting in kaart te brengen  
en beheersmaatregelen te nemen. 
In het gecertificeerde proces is handhygiëne in de wasserij 
één van onze prioriteiten om kruisbesmetting te voorkomen. 
Onze medewerkers hebben alle hulpmiddelen binnen 
‘handbereik’. Werkplekken, waskarren en legborden  
desinfecteren we volgens duidelijke procedures. Zo blijft  
het microbiologisch kwaliteitsniveau van ons textiel hoog. 

Care4Quality België

Naast de RABC-certificering, heeft Initial België in 2016 het 
Care4Quality-certificaat gehaald. Dit is een kwaliteitscertificaat 
en -managementsysteem voor Belgische bedrijven die lid zijn 
van FBT en die verzorging uitvoeren van textiel voor de zorg- 
en foodsector. Het keurmerk is gebaseerd op sectorspecifieke 
normen en richtlijnen, en op controles uitgevoerd door 
geaccrediteerde auditeurs van BELAC (de Belgische  
Accreditatie Instelling). 
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We helpen onze klanten actief bij het kiezen van de juiste  
bedrijfs kleding voor het juiste beroep. Omdat we werken aan de 
hand van normeringen en veiligheidseisen per sector, zijn onze 
klanten verzekerd van een goed advies rond het belang van 
veiligheids kleding.

Beurs Kortrijk Infopol

In 2017 stonden we op de vakbeurs voor de uitrusting van politie-, 
bewakings- en veiligheidsdiensten, urgentiediensten en rampen-
bestrijding. Op onze stand informeerden we de bezoekers over 
LCO2-reiniging – reinigen zonder water. In 2015 introduceerden we 
deze methode, die steeds nieuwe behandelingen toelaat zoals 
waterwerendheid, decontaminatie en dieptereiniging. LCO2-reiniging 
verlengt de levensduur van de kleding, beschermt de drager optimaal 
en is milieuvriendelijk.

World Day of Health and Safety at Work

Elk jaar besteden we aandacht aan deze internationale dag.  
We maken dragers van kleding erop attent dat het van primair belang 
is om de juiste werkkleding te dragen en deze ook professioneel te 
laten onderhouden, zodat veilig werken gegarandeerd blijft.

Kennis delen voor meer veiligheid



100%
van onze belangrijkste 

leveranciers zijn  
gecontroleerd op  

gedragscode 

Dicht distributienetwerk 
voor minste aantal  

kilometers per  
servicebeurt in  
onze branche

MVO-prestatieladder 
Niveau 4 

Certificering
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Alle leveranciers van kleding, machines en artikelen voldoen aan onze 
gedragscode voor inkoop. 100% van de belangrijkste leveranciers is 
extern gecontroleerd en goed bevonden. Daarnaast hebben onze 
leveranciers de volgende certificeringen: 
• Fairtrade/Max Havelaar 
• Fibre Citoyenne 
• OEKO-TEX 

Voor indirecte producten zoals kantoorartikelen, diensten en 
catering, zijn in onze inkoopvoorwaarden bepalingen opgenomen 
over duurzaamheid. Enkele verwachtingen voor leveranciers:
•  Ze hebben een beleid hebben op het gebied van anticorruptie  

en omkoping en de juiste certificeringen (ISO 9001 en ISO 14001). 
Schending van dit beleid kan tot opzegging van het contract leiden. 

•  Ze gaan uiterst zorgvuldig omgaan met mens, milieu en 
maatschappij. 

•  Ze dienen de ILO-principes te onderschrijven: geen kinderarbeid 
of gedwongen arbeid en discriminatie tegengaan. 

4 Ons duurzame proces

Duurzaam inkopen en ketenbeheer

Initial neemt duurzaamheid serieus. Prioriteit is daarom om ervoor te zorgen dat onze eigen processen minimale impact hebben op mens, 
milieu en samenleving. Daar zetten we ons voor in.

EcoVadis meet wereldwijd de duurzaamheidscore voor toeleverings-
ketens. Inkopers kunnen op basis van deze score leveranciers 
beoordelen op corporate social responsibility (CSR). In deze 
CSR-meting zijn de duurzaamheidsprestataties van Initial beoordeeld 
met “Goud”. Dit betekent dat Initial zich in de top 5% bevindt van 
leveranciers en firma’s die zijn geëvalueerd door EcoVadis.

Kwaliteitscontrole textiel
 
We zijn exact op de hoogte van de samenstelling van onze producten 
en laten onze materialen testen en certificeren in een bevoegd 
textiellaboratorium. Hierdoor kunnen wij de drager kwaliteit en 
comfort garanderen. 

Van milieumanagementsysteem naar compleet duurzaam-
heidsmanagementsysteem 

Sinds 2009 heeft Initial in Nederland een ISO 14001 gecertificeerd 
milieumanagementsysteem. Daardoor kunnen we continu en 
gestructureerd verbeteringen doorvoeren in onze milieuzorg. In 2015 
zijn we bovendien MVO-prestatieladder niveau 4 gecertificeerd.
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Brandstofverbruik routewagens 
(in liter per 100 km)
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Logistiek 

Dicht distributienetwerk 

Na het samengaan in de joint venture zijn we gestart met de 
optimalisatie van ons distributienetwerk. We optimaliseren onze 
routes verder, zodat we minder kilometers hoeven te rijden. 
Bovendien rijden we met steeds zuinigere auto’s, zowel voor onze 
klanten als voor onze medewerkers. Via geautomatiseerde rit- en 
routeplanningsystemen wordt de efficiëntste invulling van ritten in 
combinatie met de snelste routes berekend.

Minder brandstofverbruik 

Logistiek is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. 
Daarom investeren we in zuinige en schone voertuigen. We zetten 
vrachtwagens met EURO-5 en EURO-6 norm in en met een EEV-motor.

Wagenpark Benelux 2017

Op ons wagenpark van 323 servicewagens zijn er in 2017 40 
nieuwe EURO-6 wagens ingezet. Het totale aandeel EURO-6 
wagens op het wagenpark is hierdoor gestegen van 5% naar 17%.

Voor Nederland zijn de monteursbussen en het centraal transport 
opgenomen in de cijfers. Voor België is dat niet het geval.

Wagenpark Benelux 2017
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Directe communicatie
Onze servicemedewerkers krijgen klantverzoeken via Customer 
Care direct op hun smartphone. Groot voordeel hiervan is dat  
ze meteen kunnen inspelen op nieuwe wensen van de klant.  
Het resultaat is een directe toename van de klanttevredenheid en 
beperking van het aantal kilometers, omdat extra servicebezoeken 
niet nodig zijn. 

Minder NOx-uitstoot door AdBlue 
Om de uitstoot van NOx terug te dringen zijn onze vrachtwagens 
uitgerust met AdBlue. Dat is een niet-giftige waterige ureum oplossing 
die gebruikt wordt om de NOx-uitstoot van zware dieselvoertuigen 
terug te dringen.

Reinigen

We streven de volgende doelen na: 
•  Minder waterverbruik 
•  Minder energieverbruik 
•  Minder CO2-uitstoot 

Zuinige personenauto’s 
Onze personenauto’s met dieselmotor zijn voorzien van een 
roetfilter. Vanaf 2013 hebben we alleen personenauto’s aangeschaft 
met het label A, B of C. Onze volgende stap: helemaal overgaan op 
auto’s met label A.

Meer  
water

Meer  
gas

Minder
CO2-uitstoot

3%5% 1% 2,4%
Meer  
elektriciteit 
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In 2017 hebben we onze processen in de wasserijen verder 
geoptimaliseerd. Stoomloos wassen en hergebruik van water, 
leiden tot minder verbruik van schoon drinkwater. Eind 2017 
hebben we bij onze wasserij in Heppignies een waterzuiverings-
installatie (membraan bioreactor installatie) in gebruik genomen. 
Dankzij de membraantechniek kunnen we met een minimum aan 
onderhoud gezuiverd water van constante kwaliteit inzetten in ons 
wasproces. 

Daarnaast hebben we gewerkt aan de bewustwording onder onze 
eigen mensen. In de wasserijen hangen 3D-borden die wijzen op 
onze duurzame doelstellingen.

CO2-uitstoot

De bruto CO2-uitstoot laat in 2017 een daling zien van 1,7% ten 
opzichte van 2016 en komt daarmee uit op 12.832 ton. Dit zijn de 
CO2-emissies als gevolg van het energieverbruik in onze wasserijen, 
de brandstof die we verbruiken met ons wagenpark en de 
dienstvluchten. Om onze impact op het milieu te verkleinen, 
gebruiken wij al jaren groene stroom voor al onze wasserijen en 
compenseren we onze CO2-uitstoot via Trees For All. Hierdoor 
komt onze netto CO2-uitstoot uit op 10.577 ton in 2017. Dit is een 
daling van 2,4% ten opzichte van 2016.

Onze initiatieven om reinigen duurzamer te maken:
•  Stoomloos wassen voor minder gasverbruik.
•   Perfectionering droogprocessen door gebruik te maken  

van infraroodmetingen.

Prestaties 2017

•  LCO2-reiniging: wassen met enkel vloeibare koolstofdioxide 
voor water- en energiebesparing. Extra voordelen zijn minder 
slijtage en een hogere decontaminatiewaarde.

•   Deelname aan MJA3-energieconvenant in Nederland om 
energieverbruik constant te verminderen.

•   Minder waterverbruik door, samen met Ecolab, Blue Ocean en 
Aquacatch, systemen te implementeren die zorgen voor optimale 
inzet en hergebruik van waswater in onze wasprocessen.

•   Toepassen van MBR waterzuivering bij onze wasserijen in 
Lokeren en Heppignies.

•   Toepassen groene stroom bij al onze wasserijen in Nederland 
en België.

•   Trees for All: CO2-compensatie door bomen te planten in het 
Gold Standard Smart Forest Project in Bolivia.

•   Made Blue: waterbesparing doneren als schoon drinkwater in 
landen waar men dit nodig heeft.



0

200

400600

100

300

500

55+45-55 jaar35-45 jaar 23-35 jaar< 25 jaar

Benelux

Nederland

België

49
12
37

310

151

159

420

246

174

515

277

238 197
130

67

Nederland België

Nederland

Elektriciteit Gas

België

Elektriciteit Gas

Elektriciteit Gas Elektriciteit Gas

0

5

10

15

20

25

20

25

0

10

5

15

20

25

30

3.375

170.333

86.77878.299
75.607

84.008

156.145
135.794

138.807

3.194
2.394

2.401

20.709
19.257

10.311
10.121

2014
2015

Benelux

Elektriciteit Gas

5.769
5.595

31.020
29.378

3.305
3.318

2.422
2.592

18.188
17.818

9.893
10.434

5.728
5.910

28.081
28.252

3.374.577
3.193.764 2.394.200

2.401.061

20.709.264
19.256.885

10.310.619
10.120.692

2014
2015

0

50

100

150

200

250

300

België BeneluxNederland

2014
2015
2016
2017

2017
2016

257.111
234.444 222.815

211.401

30

35

0

200

400600

100

300

500

55+45-55 jaar35-45 jaar 23-35 jaar< 25 jaar

Benelux

Nederland

België

49
12
37

310

151

159

420

246

174

515

277

238 197
130

67

Nederland België

Nederland

Elektriciteit Gas

België

Elektriciteit Gas

Elektriciteit Gas Elektriciteit Gas

0

5

10

15

20

25

20

25

0

10

5

15

20

25

30

3.375

170.333

86.77878.299
75.607

84.008

156.145
135.794

138.807

3.194
2.394

2.401

20.709
19.257

10.311
10.121

2014
2015

Benelux

Elektriciteit Gas

5.769
5.595

31.020
29.378

3.305
3.318

2.422
2.592

18.188
17.818

9.893
10.434

5.728
5.910

28.081
28.252

3.374.577
3.193.764 2.394.200

2.401.061

20.709.264
19.256.885

10.310.619
10.120.692

2014
2015

0

50

100

150

200

250

300

België BeneluxNederland

2014
2015
2016
2017

2017
2016

257.111
234.444 222.815

211.401

30

35

26

O
ns

 d
uu

rz
am

e 
pr

oc
es

Waterverbruik wasserijen
(in m3)

Energieverbruik wasserijen
(in MW)
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werken'

Het beheersen van de 
gezondheid en veilig-
heid op de werkplek

OHSAS 18001 



28

O
nz

e 
m

en
se

n

Onze mensen maken de World Class Dienstverlening die Initial  
wil verlenen. Gezondheid, veiligheid en ontwikkeling staan centraal.
We vinden het belangrijk dat de samenstelling van ons medewerkers-
bestand een goede weergave is van de maatschappij. 

En dat we een wezenlijke bijdrage leveren aan maatschappelijke 
vragen. Zo zetten we ons extra in om mensen met afstand tot de 
maatschappij een werkplek te bieden.

Medewerkerstevredenheid

Een World Class Dienstverlening begint met tevreden en  
gemotiveerde medewerkers. Sinds 2008 voeren wij regelmatig 
interne tevredenheidsonderzoeken uit. Medewerkers geven 
anoniem feedback via het Your Voice Counts-onderzoek. 

Omwille van de joint venture is er in 2017 geen tevredenheids-
onderzoek gedaan. Wel staan we continu in dialoog met onze 
interne stakeholders, om te weten wat er bij hen speelt en wat we 
nog kunnen verbeteren. Verder focussen we op het waarmaken  
van de eerder gemaakte afspraken.

World Class Dienstverlening

Klanten ontzorgen: dat is waar het om draait bij onze World Class 
Dienstverlening. Concreet betekent het dat onze klanten dankzij de 
service van Initial hun werknemers of bezoekers optimale hygiëne 
en veiligheid kunnen bieden. Ons doel is om de hoogst mogelijke 
klanttevredenheid te behalen. 

5 Onze mensen
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Klanten communiceren altijd direct met onze Customer Care  
teams, salescollega's en servicemedewerkers. Om ervoor te zorgen  
dat onze eigen medewerkers hun competenties verder kunnen  
ontwikkelen en de benodigde tools hebben om de klanttevreden-
heid hoog te houden, krijgen zij regelmatig trainingen en coaching. 
Dit gebeurt zowel intern als extern. Bij logistiek bijvoorbeeld krijgen
servicemedewerkers on-the-job coaching via het driver engagement 
programma. Ook onze webportal, waar klanten zelf hun eigen 
informatie kunnen inzien en beheren wanneer het hen uitkomt, 
draagt bij aan een hogere klanttevredenheid. Onze doelstelling  
voor 2020 is dat 30% van onze klanten ons aanbeveelt aan relaties 
of kennissen.

Afgelopen jaar hebben wij als organisatie ons gericht op het 
uitrollen van de joint venture, zowel voor de klanten als voor  
onze medewerkers. Er hebben hierdoor geen NPS-metingen 
plaatsgevonden. In 2017 is er wel een onderzoek uitgevoerd bij 
onze hygiëne- en textielklanten om een beeld te krijgen van de  
klant beleving tijdens deze overgangsperiode. Resultaten van dit 
onderzoek worden in het verdere ontwikkelingstraject meegenomen. 
In 2018 gaan we binnen de joint venture gefaseerd de klant-
tevredenheidsmetingen structureel herintroduceren. Daarnaast 
meten we ook continu de tevredenheid ten aanzien van de 
belangrijkste (contact)momenten in de Customer Journey (denk  
o.a. klachten, storingen, implementaties etc.). Deze input zal ons  
een Continuous Improvement Drive geven.

Klanttevredenheid 

Leverbetrouwbaarheid 

Hoge klanttevredenheid staat in directe relatie met hoge lever-
betrouwbaarheid. Een correcte levering houdt in: levering van de 
juiste producten in de juiste hoeveelheid op de juiste locatie en  
in het juiste tijdvak. Elke afwijking zien we als een niet-correcte 
levering. Er is een marginale daling zichtbaar ten opzichte van 2016. 
Ons doel is om 100% te behalen. 

Nieuwe medewerkers

Initial wil “World Class Service” collega’s aantrekken die bij ons 
passen en voldoen aan de verwachtingen van onze klanten. 
Daarom werven we nieuwe medewerkers die passen bij onze 
kernwaarden: betrouwbaar, vriendelijk, positief en toegewijd. 
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Onze medewerkers nog veiliger en gezonder

Jaarlijks implementeren we nieuwe programma’s om het veiligheids-
bewustzijn verder te vergroten en de ongevallencijfers te  
verbeteren. Desondanks zijn de cijfers in 2017 wel gestegen, 
voornamelijk bij onze servicemedewerkers. In 2018 richten we  
ons op het verbeteren van veiligheid en gezondheid rondom onze 
logistieke activiteiten door onder andere bewustzijnscampagnes  
uit te rollen en safety toolbox meetings te intensiveren.

SHE Golden Rules
In 2013 is het systeem voor SHE Health Checks geïntroduceerd.  
Alle medewerkers kennen de zogenaamde SHE Golden Rules. 
Deze regels leggen uit wat we moeten weten én doen om veiligheid 
voor iedereen te garanderen. Ze stellen ons in staat om de juiste 
beslissingen te nemen voor onze eigen veiligheid en gezondheid 
en die van anderen.

Aantal SHE Healthchecks

Social Return
Maatschappelijke betrokkenheid speelt een grote rol bij onze 
werving. Met ons Social Return-beleid verminderen we het aantal 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij sollicitatiegesprekken 
staat voorop dat er steeds mensen uit die doelgroep worden 
uit genodigd. Wij bieden de betrokken managers een gunstig 
werkklimaat om invulling te geven aan Social Return.

Erkend leerbedrijf
Initial werkt samen met hogescholen en opleidingscentra in 
Nederland om jonge mensen kennis te laten maken met het 
bedrijfsleven. Leerlingen die stage bij ons lopen, werken altijd 
samen met een vaste begeleider die hen inwerkt en coacht.  
Met presentaties en workshops op scholen, bereiden we jongeren 
voor op de arbeidsmarkt.
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In 2017 is de volledige Initial organisatie in Nederland OHSAS 18001 
gecertificeerd. 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. 

Veiliger rijden en vervoeren 

In 2017 hebben we de safe drive pod uitvoerig getest. Hiermee is 
het voor de chauffeur onmogelijk om tijdens het rijden te WhatsAppen 
of te sms’en. Daarnaast hebben alle medewerkers een Drive Safety 
Training gehad. Zo zijn ze bewust gemaakt van de meest voor-
komende oorzaken van verkeersongelukken en met welk gedrag 
dit te voorkomen is.

Ons veiligheidsbeleid 

De gezondheid van onze medewerkers 

Het verzuim door ziekte is afgelopen jaar gedaald. In 2017 is gestart 
met het organiseren van kwartaalmeetings met onze verzekerings-
makelaar. Daarin nemen we binnen het HR-team elk kwartaal alle 
langdurig verzuimcases door. Zo zitten we dicht op het verzuim en 
vindt er kennisdeling plaats binnen HR. Dat kan weer meegenomen 
worden in de advisering richting het management.
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Actief werken aan gezondheid en goede doelen

In 2017 is in Nederland het project Fit De Toekomst In uitgevoerd. 
Hierin begeleiden we medewerkers om te stoppen met roken.  
Daarnaast sponsorden we voor het vijfde jaar op rij Runners World 
Zoetermeer en deden we wederom mee aan de Kom Op Tegen 
Kanker-fietstocht. 

Interne en externe betrokkenheid bij duurzaamheid  
vergroten

Initial neemt deel aan veel duurzaamheidsprojecten en -activiteiten. 
Hier houden we onze medewerkers continu van op de hoogte.  
Zo zorgen we voor maximale betrokkenheid bij het behalen van 
onze duurzaamheidsdoelstellingen.

Ook onze klanten brengen we continu op de hoogte van onze  
duurzaamheidsvorderingen. Met dit rapport, maar vooral met digitale 
nieuwsbrieven, de website duurzaamheidsvolgensinitial.com en 
persoonlijk via onze accountmanagers.

Samenwerking MVO Nederland

Initial heeft in 2015 de volgende stap in duurzaam ondernemen 
gezet door het lidmaatschap aan te gaan van het Grote Bedrijven 
Netwerk van MVO Nederland. Daarnaast doet Initial sinds 2016 mee 
in de Zero Waste Coalitie. Samen met andere bedrijven streven we 
naar een afvalloze organisatie.
 



In België 10%  
meer mensen toegang 

tot veilige  
werkomgevingen

Uitvoeren  
van continu  

klantentevreden-
heidsmetingen

8,6% minder 
CO2-uitstoot
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Zorgen voor 
veilige en gezonde 

omgevingen
In 2020 bieden we 30% 

meer mensen een veilige 
en gezonde werkomgeving.

World class  
dienstverlening 

leveren 

In 2020 beveelt minstens  
30% van onze klanten Initial 

aan bij anderen, met een 
klant tevredenheidsscore  

van 9 of 10.

Onze 
(milieu)impact
verminderen 

In 2020 stoten wij 30% 
minder CO2 uit dan in 2014.

1 2 3

Dit verslag is ons vierde duurzaamheidsverslag. In het eerste jaar hebben we drie ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Voor elke 
doelstelling hebben we aangegeven wat we in 2020 bereikt willen hebben en wat we de komende jaren gaan doen om dat te realiseren. 

De drie doelstellingen (ten opzichte van basisjaar 2014) 

6 Ambities 2020
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Ambitie 2020 
Wij zetten ons in om mensen een veilige en gezonde werkomgeving 
te bieden. Om dit kracht bij te zetten, hebben we de ambitieuze 
doelstelling gesteld om in 2020 30% meer mensen (medewerkers en 
bezoekers van onze klanten) een veilige en gezonde werkomgeving 
of publieke ruimte te bieden. Dit meten we door het aantal  
serviceadressen in 2017 te vergelijken met het aantal in 2014.  
Voor bedrijfskleding weten we uiteraard exact het aantal dragers  
in 2017 ten opzichte van 2014. 

Resultaat 2017 
In Nederland hebben we in 2017 2% meer mensen een veilige 
omgeving geboden (bedrijfskleding) en 5% meer mensen een 
gezonde omgeving (sanitaire dienstverlening) dan in 2014. In België 
hebben we 7% meer mensen een gezonde omgeving geboden 
(sanitaire dienstverlening) en 10% meer mensen een veilige  
omgeving (bedrijfskleding). 

Concrete plannen voor 2018/2019 om veiligere en  
gezondere omgevingen te creëren 

•  Uitbreiden van het aantal locaties met sanitaire voorzieningen  
en bedrijfskleding. 

•  Delen van onderzoeksresultaten van hygiëne en veiligheid op  
de werkplek. 

•  Trainingen verzorgen voor onze mensen op het gebied van 
hygiëne en veiligheid. 

•  Ook in 2018 actief aandacht vragen voor Global Handwashing 
Day en World Day of Safety & Health at Work. 

•  Onze medewerkers blijven trainen op de Gouden Regels voor 
veilig werken. 

•  Bij onze klanten de bewustwording ten aanzien van hygiëne  
en veiligheid verhogen. 

       Werkomgevingen veiliger en gezonder maken1
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Ambitie 2020
Initial maakt zich hard voor duurzame groei met een vermindering 
van haar eigen impact. Ons doel: in 2020 30% minder CO2 uitstoten.

Resultaat 2017
We hebben in 2017 8,6% minder CO2 uitgestoten dan in 2014.

Concrete plannen voor 2018/2019 om onze (milieu)impact 
op de omgeving te verminderen 

•  Verdere optimalisatie van routeplanning en belading van onze 
servicewagens.

•  Optimalisatie van distributienetwerk door samenvoegen van 
distributielocaties.

•  Implementatie drivertelematics systeem Masternaut bij onze 
servicewagens.

•  Doorvoeren verlaging van temperaturen wasprocessen. 
•  Onderzoeken of stoomloos wassen (locatie Den Bosch) ook 

toegepast kan worden bij onze andere wasserijen.
•  Uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek voor installatie zonne-

panelen Lokeren.

Ambitie 2020 
Met World Class Dienstverlening willen wij onze klanten positief 
blijven verbazen en hun verwachtingen overtreffen. Ons doel is dat 
in 2020 minstens 30% van onze klanten onze dienstverlening met 
een 9 of 10 waardeert en Initial aanbeveelt bij anderen. 

Resultaat 2017 
Afgelopen jaar hebben wij ons als organisatie met name gericht  
op het uitrollen van de joint venture, zowel voor de klanten als  
voor onze medewerkers. Er hebben hierdoor geen NPS-metingen 
plaatsgevonden waarmee we de vorderingen van deze ambitie 
kunnen meten.

Concrete plannen voor 2018/2019 voor het bieden van 
World Class Dienstverlening 

•  Heropstarten van periodieke NPS klanttevredenheidsmeting.
•  Uitvoeren continue klanttevredenheidsmetingen ten aanzien van 

belangrijke klantcontactmomenten in Customer Journey (denk 
aan o.a. klachten, storingen, implementaties, etc.).

•  Ons serviceniveau verhogen door mensen te trainen, een 
strakkere monitoring uit te voeren en eerder onvolkomenheden 
op te sporen. Zo verbeteren we de beleving van klanten en 
zorgen we dat zij ons aanbevelen bij anderen. 

•  Verder blijven innoveren met oplossingen die de hygiëne en 
veiligheid bij onze klanten significant verhogen. Denk aan het 
werken met RFID-traceermethoden voor kleding en het ontwikkelen 
van innovatieve wasmethoden met significant minder water- en 
energieverbruik.

      World class dienstverlening leveren       Onze (milieu)impact verminderen2 3
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België Nederland Totaal

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Kwaliteit van dienstverlening

Leverbetrouwbaarheid (%) 99% 98,8%

Zorgen voor veilige en gezonde omgevingen

Veiligheid en hygiëne verbeteren bij klanten

Totaal aantal bereikte afleverlocaties met sanitaire voorzieningen > gezonde (werk)omgevingen 25.103 25.275 23.524 24.451 48.627 49.726

Totaal aantal bereikte dragers  

bedrijfskleding > veilige (werk)omgevingen)

140.584 154.392 128.475 120.404 269.059 274.796

Onze mensen

Veiligheid en gezondheid

Aantal ongevallen met verzuim (LTA) 9 22 1 6 10 28

LTA-rate 0,8 2,1 0,1 0,4 0,4 1,2

Verloren werkdagen door LTA 66 509 16 133 82 642

WDL-rate 6 48 1 10 3 27

Aantal SHE-gezondheidschecks 11 8

Training en opleiding

Trainingskosten (EUR) 389.000 370.760

Diversiteit

Totaal FTE 541 512 723 716 1.264 1.228

Aantal mannen 335 330 493 488 828 818

Aantal vrouwen 283 336 272 276 633 612

Totale headcount 696 666 765 764 1.461 1.430

< 25 jaar (aantal) 31 27 10 10 41 37

25-34 jaar (aantal) 164 141 129 123 293 264

35-44 jaar (aantal) 167 155 174 161 341 316

45-55 jaar (aantal) 253 238 288 285 541 523

55+ (aantal) 81 105 164 175 245 280

Facts & figures
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België Nederland Totaal Flux

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Diversiteit

Gemiddelde leeftijd 43 44 46 47 45 46

In dienst (aantal) 70 51 71 68 141 119

Uit dienst (aantal) 55 81 92 81 147 162

Onze milieu impact verminderen

Energie- en waterverbruik

Wasgewicht (kg) 10.968.530 10.935.993 21.389.693 21.597.025 32.358.223 32.533.018

Waterverbruik (m³) 75.607 84.008 135.794 138.807 211.401 222.815

Gemiddeld Waterverbruik (l/kg) 6,9 7,7 6,3 6,4 6,5 6,8

Elektriciteitsverbruik (kWh) 2.422.386 2.529.024 3.305.382 3.318.140 5.727.768 5.910.164

Gemiddeld Elektriciteitsverbruik (kWh/kg) 0,221 0,237 0,155 0,154 0,177 0,182

Gasverbruik (nM³) 840.136 892.569 1.837.405 1.823.801 2.677.541 2.716.370

Gasverbruik (kWh) 9.892.697 10.433.982 18.188.241 17.818.536 28.080.938 28.252.518

Gemiddeld Gasverbruik (kWh/kg) 0,90 0,95 0,85 0,83 0,87 0,87

CO2-emissie

Scope 1  11.190  10.931 -2,3%

Aardgas wasserijen (ton CO2) 1.492 1.585 3.285 3.261 4.777 4.846 1,4%

Grijs kenteken (ton CO2) 1.604 1.462 3.124 3.142 4.728 4.604 -2,6%

Geel kenteken (ton CO2) 763 631 922 851 1.685 1.482 -12,1%

Scope 2  1.778  1.815 2,1%

Elektriciteit wasserijen (ton CO2) 459 491 1.319 1.324 1.778 1.815 2,1%

Scope 3  85,9  85,9 0%

Dienstvluchten (ton CO2) 85,9 85,9 0%

Totaal bruto CO2-uitstoot (ton CO2) 13.054 12.832 -1,7%

Totaal netto CO2-uitstoot (ton CO2) 10.836 10.577 -2,4%
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Binnen Initial voeren we constant de dialoog met verschillende 
groepen stakeholders. We gebruiken deze dialogen om te  
informeren, maar vooral om te leren welke onderwerpen relevant 
gevonden worden door onze stakeholders. Zo weten we dat we 
aan de juiste onderwerpen in duurzaamheid werken.  
De inzichten uit deze dialogen worden onder andere gebruikt  
om de duurzaamheidsstrategie en ook dit verslag verder aan  
te scherpen. 

Al voordat er concrete ambities waren om een MVO-management-
systeem neer te zetten, voerden we dialogen met onze stakeholders. 
Het voeren van stakeholderdialogen vormde belangrijke input voor 
de materialiteitsanalyse waarmee de inhoud van ons eerste 
duurzaamheidsjaarverslag is bepaald. Door de duurzaamheids-
aspecten die zowel voor Initial als voor onze stakeholders 
materieel zijn in kaart te brengen, hebben we onze stakeholders 
met de jaarverslaglegging 2015 kunnen informeren over relevante 
zaken. De dialoog met stakeholders heeft geleid tot belangrijke 
aandachtspunten die we als Initial opgevolgd hebben. Een voor-
beeld hiervan is dat belangenorganisaties van ons verwachten  
dat we ons in toenemende mate inzetten voor duurzaamheid en 
veiligheid. Mede daarom hebben we besloten onze duurzaamheids-
inspanningen verder te structureren en te formaliseren in een 
gecertificeerd duurzaamheidmanagementsysteem. 

Stakeholderanalyse als basis 

Om te waarborgen dat de juiste doelstellingen worden opgesteld, 
voerde het projectteam Duurzaamheid in 2015 eerst een stakeholders-
analyse uit. De aanpak van de stakeholdersanalyse bestond uit de 
volgende onderdelen: 
1. Het identificeren van stakeholders. 
2.  Het bepalen van de belangen (gebieden van duurzaamheid) van 

de stakeholders (gebaseerd op de MVO-prestatieladder 
kernthema’s en indicatoren). 

3.  Het indelen van stakeholders naar (MVO-prestatieladder) niveau. 
4.  Het bepalen van de mate van invloed en de mate van impact van 

stakeholders op onze organisatie. 
5.  Op basis van (4) afleiden van de mate van betrokkenheid van 

stakeholders en het bepalen van de onderwerpen voor de dialoog. 

Bijlage A Materialiteitsanalyse en stakeholderdialoog
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MVO indicatoren en dialoog met stakeholders

In de gesprekken met onze stakeholders wordt duurzaamheid altijd 
meegenomen. Zo vormt duurzaamheid een onderdeel van onze 
overeenkomsten met leveranciers en zijn MVO-onderwerpen 
onderdeel van onze medewerkers- en klantevaluaties. 

De belangrijkste stakeholders binnen de organisatie zijn: 
•  Medewerkers
•  OR
•  Directie

Extern zijn de belangrijkste stakeholders: 
•   Onze klanten (zowel de Hygiëne- als Bedrijfskledingklanten en de 

Intermediairs). 
•  De centrale overheid als het gaat om toezicht en lokaal bevoegd 

gezag als het gaat om regelgeving. 
•  Vakbonden en brancheorganisaties (FTN, ETSA, EVO, FBT, MVO 

Nederland) als belangenorganisatie. 
•  UWV als maatschappelijke partner.
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Stakeholdergroep Stakeholders Dialoog en communicatie

Interne stakeholders Medewerkers
OR
Directie

•  Tweejaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoek YVC
•  Board overleg
•  Werkoverleg
•  Managersoverleg (PO/LMO)
•  Intranet

Klanten Hygiene
Textiles
Intermediair

•  Klanttevredenheidsonderzoek
•  Evaluaties
•  Online stakeholder survey
•  Individueel overleg door sales medewerker
•  Duurzaamheidssessies

Overheid/ gemeenschap Bevoegd gezag
Omwonenden

•  Bevoegd gezag uitnodigen op processing plant
•  Online stakeholder survey

Maatschappelijke partners UWV 
Vakbonden

•  Online stakeholder survey

Aandeelhouders Aandeelhouders •  Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering

Belangenorganisaties FBT 
EVO
FTN
MVO Nederland
ETSA
KWA

•  Deelname bestuur
•  Participatie in Raad voor Arbo, Milieu en Gevaarlijke stoffen 
•  Platform milieu en techniek 
•  Werkgroep duurzaamheid
•  Werkgroepen normeringen
•  Platform organisatie en arbeid

Leveranciers Diversen Online stakeholder survey
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Materialiteitsanalyse

Omdat we de belangen van al onze stakeholders serieus nemen,  
is er naast een verdiepende dialoog ook een online stakeholder 
survey uitgevoerd. Hiermee achterhalen we welke onderwerpen 
relevant zijn voor onze stakeholders. Deze survey heeft als voordeel 
dat we op efficiënte wijze een aantal stakeholders betrokken 

Relevante onderwerpen

1 Veiligheid verbeteren bij klanten 12 CO2-emissies

2 Hygiëne verhogen bij klanten 13 Afval en recycling

3 Sponsoring en donaties 14 Materiaalverbruik

4 Klanttevredenheid 15 Duurzaam inkopen - direct

5 Duurzame oplossingen voor onze klanten 16 Duurzaam inkopen - indirect

6 Innovatie 17 Sluiten kringloop / circulaire economie

7 Indirecte economische impact 18 Veiligheid en gezondheid

8 Certificering van onze managementsystemen 19 Training en opleiding

9 Ethiek en integriteit 20 Diversiteit

10 Energieverbruik 21 Medewerkerstevredenheid

11 Waterverbruik 22 Social return

Materialiteitsmatrix

hebben bij het vaststellen van ons beleid op de duurzaamheids-
onderwerpen. Deze input is van groot belang voor de verdere 
legitimering en aanscherping van onze duurzaamheidsstrategie  
en de verslaglegging daarvan.



Externe scoring

Interne scoring

Gemiddelde 3,19

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

3. Sponsoring en donaties

20. Diversiteit

8. Certificering managementsystemen

16. Duurzaam inkopen - indirect

7. Indirecte economische impact

22. Social return

14. Materiaalverbruik

19. Training en opleiding

15. Duurzaam inkopen - direct

6. Innovatie

9. Ethiek en integriteit

17. Sluiten  kringloop / circulaire economie

1. Veiligheid verbeteren bij klanten

11. Waterverbruik

21. Medewerkerstevredenheid

5. Duurzame oplossingen voor klanten

12. CO2-emissies

10. Energieverbruik

4. Klanttevredenheid

13. Afval en recycling

2. Hygiëne verhogen bij klanten

18. Veiligheid en gezondheid

1,75

2,63

2,75

2,69

3,00

3,00

3,06

3,25

3,25

3,38

3,38

3,44

3,56

3,44

3,50

3,69

3,56

3,63

3,50

3,69

3,75

3,69

2,01

2,86

2,81

2,94

2,64

2,99

3,23

3,17

3,21

3,10

3,20

3,16

3,10

3,34

3,36

3,22

3,35

3,35

3,48

3,37

3,35

3,49
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Interne en externe prioritering
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Dit verslag is bestemd voor stakeholders van Initial Benelux en 
andere geïnteresseerde lezers. De reikwijdte is het boekjaar 2017 
dat loopt van 1 januari t/m 31 december 2017. Alle bedrijfsonderdelen  
van Initial Benelux zijn in dit verslag opgenomen. Informatie over 
activiteiten in de keten (zoals bij af nemers en ten aanzien van 
logistiek) zijn meegenomen waar relevant. Alle gegevens zijn 
onttrokken aan bestaande systemen en processen en zijn  
gerapporteerd op basis van metingen. 

Als er sprake is van schattingen, is dit bij de des betreffende 
indicator toegelicht. De onderwerpen zijn geselecteerd op basis  
van stakeholder dialogen, aangevuld met interviews uitgevoerd met 
interne stakeholders. Daarnaast is de selectie van onder werpen 
aangesloten op de principes van de CO2-prestatieladder, de 
MVO-prestatieladder en de richtlijnen van het Global Reporting  
Initiative (GRI).

Bijlage B Over dit verslag
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Indicator Verwijzing

Algemene indicatoren

Strategie en analyse

G4-1 Verklaring van de hoogste beslissings bevoegde van de organisatie over de relevantie 
van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie

Voorwoord: Bescherm de mens, Bescherm de wereld. Duurzaamheid volgens Initial. p. 2

G4-3 Naam van de organisatie Initial Benelux

G4-4 Voornaamste merken, producten en/of diensten Ons profiel p. 7

G4-5 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie Den Haag & Aartselaar

G4-6 Het aantal landen waar de organisatie actief is Ons profiel p. 7

G4-7 Eigendomsstructuur en rechtsvorm Ons profiel p. 7

G4-8 Afzetmarkten Ons profiel p. 7

G4-9 Omvang van de verslaggevende organisatie Ons profiel p. 7

G4-10 Samenstelling medewerkersbestand Ons profiel p. 7, Onze mensen - Samenstelling medewerkersbestand p. 35

G4-11 Werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst Een groot deel van onze medewerkers valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 
De precieze gegevens zijn op dit moment niet bekend.

G4-12 Beschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie Een duurzaam circulair verhuurmodel p. 9

G4-13 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode Geen

G4-14 Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe doorde verslaggevende 
organisatie

Bij de ontwikkeling van producten en diensten kijken we naar de mogelijk ecologische 
en sociale impact die we hiermee hebben. Wanneer deze impact te hoog is, nemen 
we in het ontwerp van producten, dan wel de uitvoering van diensten een andere 
beslissing. Als de impact ons niet bekend is, passen we het voorzorgsprincipe toe  
en kiezen we voor geteste en geijkte methoden, processen en producten. 

Bijlage C GRI-tabel Initial Benelux 2017 - Core



Indicator Verwijzing

G4-15 Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes die door 
de organisatie worden onderschreven

Duurzaam inkopen en ketenbeheer (ILO-principes) p. 24

G4-16 Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en nationale en internationale 
belangenorganisaties

Bijlage A: De dialoog met onze stakeholders

Materiële onderwerpen en afbakening

G4-17 Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en 
die niet onder dit verslag vallen

Bijlage B: Over dit verslag

G4-18 Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij 
gehanteerde uitgangspunten

Bijlage A: De dialoog met onze stakeholders;  
Bijlage B: Over dit verslag

G4-19 Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn 
vastgesteld

Bijlage A: De dialoog met onze stakeholders

G4-20 Afbakening per materieel onderwerp binnen de organisatie Bijlage A: De dialoog met onze stakeholders

G4-21 Afbakening van de materiële onderwerpen buiten de organisatie Bijlage A: De dialoog met onze stakeholders

G4-22 Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in  
een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering

Wij hebben dit jaar weer stappen gezet om de betrouwbaarheid en de 
volledigheid van onze MVO-data verder te vergroten. Zo hebben we in 2017 
verder inzichtelijk wat het brandstofverbruik is van ons wagenpark dat we 
inzetten voor het bedienen van onze klanten. Voorop voor ons staat de 
vergelijkbaarheid met het basisjaar 2014 waarop wij onze ambitieuze doel-
stellingen tot 30% reductie gezet hebben. Op basis van onze inzichten hebben 
we daartoe een inschatting gemaakt voor de onderdelen van ons wagenpark 
waar we in 2014 geen volledig inzicht in hadden. Zie p. 21

G4-23 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte en 
afbakening

In 2015 hebben wij een materialiteitsanalyse uitgevoerd. Hierdoor zijn enkele 
materiële onderwerpen uit de voorgaande rapportage komen te vervallen en zijn 
er enkele nieuwe onderwerpen geïntroduceerd.

Overleg met belanghebbenden

G4-24 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken Bijlage A: De dialoog met onze stakeholders

G4-25 Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van belanghebbenden Bijlage A: De dialoog met onze stakeholders
46
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Indicator Verwijzing

Overleg met belanghebbenden

G4-26 Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken Bijlage A: De dialoog met onze stakeholders

G4-27 Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met 
belanghebbenden naar voren zijn gekomen

Bijlage A: De dialoog met onze stakeholders

Verslagprofiel

G4-28 Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft Bijlage B: Over dit verslag

G4-29 Datum van het meest recente, vorige verslag Oktober 2017

G4-30 Verslaggevingscyclus Jaarlijks

G4-31 Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan Camiel Wouters (camiel.wouters@cws.com)

G4-32 GRI-toepassingsniveau en GRI-tabel Core

G4-33 Beleid met betrekking tot assurance Initial overweegt (nog) geen externe verificatie van het verslag. Eerst willen we ons beleid 
intern verder formaliseren en ons conformeren aan de MVO-prestatieladder. In een later 
stadium overwegen we een externe verificatie van het verslag. 

Bestuursstructuur

G4-34 De bestuursstructuur van het hoogste bestuurslichaam en de commissies 
die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming ten aanzien van sociale, 
milieu en economische impact

Bij Initial Benelux hebben we een duurzaamheids werkgroep waarin de beleidslijnen 
worden uitgezet. In deze werkgroep zijn van alle relevante afdelingen afgevaardigden 
opgenomen. De werkgroep staat in nauw contact met de directie. De eindverantwoordelijk-
heid voor het duurzaamheidsbeleid en dit duurzaamheidsverslag ligt bij de Managing Director. 

Ethiek en integriteit

G4-56 Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, 
standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode

Duurzaam inkopen en ketenbeheer (gedragscode) p. 20
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Indicator Verwijzing

Materiële onderwerpen

Veiligheid en gezondheid

DMA a.  Toelichting op de materialiteit per onderwerp 
b.  Omgang van het management met het materiële 

onderwerp en de impact ervan
c.  Evaluatie van de managementaanpak per materieel 

onderwerp

We hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in een veiligere werkomgeving. De daling in het aantal 
ongevallen is goed, maar uiteraard is het onze ambitie om het aantal ongevallen tot nul terug te dringen. Tot die 
tijd doen we ons uiterste best zo min mogelijk ongevallen met verzuim te hebben. Bij Initial Benelux hebben  
we een manager die verantwoordelijk is voor SHE. Deze rapporteert rechtstreeks aan de MD en rapporteert 
periodiek aan het corporate headoffice. Ons veiligheids  systeem is OHSAS18001 gecertificeerd. 

LA6 Type letsel en aantal verwondingen, beroepszieken, 
verzuimdagen en ziekteverzuim en totale aantal 
werkgerelateerde dodelijke ongelukken, per regio en 
per geslacht

Onze medewerkers nog veiliger en gezonder p. 28

Medewerkerstevredenheid

DMA a.  Toelichting op de materialiteit per onderwerp 
b.  Omgang van het management met het materiële 

onderwerp en de impact ervan
c.  Evaluatie van de managementaanpak per materieel 

onderwerp

In een service-organisatie hebben veel medewerkers dagelijks contact met klanten. Zij maken elke dag de 
dienstverlening. Initial wil service verlenen op het hoogste niveau. Wij noemen dat World Class Dienstverlening. 
Iedereen bij Initial zet zich maximaal in voor de gezondheid en veiligheid van onze klanten. Daarom stellen we 
hoge eisen aan onze medewerkers. Andersom mogen onze eigen medewerkers ook aan ons - als werkgever 
- de hoogste eisen stellen. Wij doen het maximale voor hun gezondheid, veiligheid en ontwikkeling. Een World 
Class Dienstverlening begint met tevreden en gemotiveerde medewerkers.

- Resultaten van medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheid p. 26

Waterverbruik

DMA a.  Toelichting op de materialiteit per onderwerp 
b.   Omgang van het management met het materiële 

onderwerp en de impact ervan
c.  Evaluatie van de managementaanpak per materieel 

onderwerp

Het overgrote deel van het water dat wij verbruiken is in onze wasserijen. Plantmanagers overzien de 
prestaties van waterverbruik in de wasserijen. Door middel van een dashboard wordt het verbruik van water 
periodiek gemonitord. Deze rapportages worden ook gedeeld met de duurzaamheidswerkgroep en eens per 
jaar met corporate headoffice.

EN8 Totaal waterverbruik per bron Waterverbruik p. 24
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Indicator Verwijzing

Afval en recycling

DMA a.  Toelichting op de materialiteit per onderwerp 
b.  Omgang van het management met  

het materiële onderwerp en de  
impact ervan

c.  Evaluatie van de managementaanpak per 
materieel onderwerp

Het overgrote deel van het afval dat wij produceren is in onze wasserijen en op de logistieke locaties.  
Lokale managers overzien de prestaties in afval in de wasserijen en op de logistieke locaties. Periodiek  
worden rapportages opgemaakt. Deze rapportages worden ook gedeeld met de duurzaamheidswerkgroep  
en eens per jaar samen met de corporate headoffice. 

EN23 Totaal gewicht van afval per type en verwijderings-
methode

Dispensers duurzaam p. 12, Reinigen p. 22

CO2-emissies

DMA a.  Toelichting op de materialiteit per onderwerp 
b.  Omgang van het management met  

het materiële onderwerp en de  
impact ervan

c.  Evaluatie van de managementaanpak per 
materieel onderwerp

De grootste bron van onze CO2-uitstoot is het verbruik van gas in onze wasserijen. Elke wasserij heeft een manager 
die als taak heeft het verbruik van energie terug te dringen. Onze Plant Manager overziet de prestaties van alle 
wasserijen. Door middel van een dashboard wordt het verbruik van energie periodiek gemonitord. Deze rapportages 
worden ook gedeeld met de MVO-werkgroep corporate headoffice van Initial. Beslissingen ten aanzien van grote 
veranderingen in de wasserijen (zoals stoomloos wassen) worden gemaakt in overleg met de directie en met het 
hoofdkantoor. Doorgaans vereisen deze aanpassingen vrijmaking van budget. Verder is het verbruik van brandstof 
in de logistiek een groot onderdeel van onze CO2-uitstoot. Wij zijn er dan ook trots op dat wij niet alleen vrachtwagens 
met EURO-6 norm inzetten, maar ook vrachtwagens met de nog schonere EEV-motor. We kiezen voor de EEV-motor, 
omdat deze nog schoner is dan vrachtwagens die op aardgas rijden. Verder rusten wij onze vrachtwagens uit met 
AdBlue en maken we gebruik van het Shortrec-systeem. Onze afdeling Logistiek is verantwoordelijk voor verdere 
verbeteringen in bijvoorbeeld de densiteit van het netwerk en zuinig rijden. 

EN15 Directe broeikasgas emissies (scope 1) Onze (milieu)impact verminderen p. 34, tabel p. 36

EN16 Energie indirecte broeikasgas emissies (scope 2) Onze (milieu)impact verminderen p. 34, tabel p. 36

EN17 Energie indirecte broeikasgas emissies (scope 3) Onze (milieu)impact verminderen p. 34, tabel p. 36

EN19 Reductie in broeikasgassen Onze (milieu)impact verminderen p. 34, tabel p. 36
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Indicator Verwijzing

Energieverbruik

DMA a.  Toelichting op de materialiteit per onderwerp 
b.  Omgang van het management met het materiële onderwerp en 

de impact ervan
c.  Evaluatie van de managementaanpak per materieel onderwerp

Zie de DMA onder ‘CO2-emissies’

EN3 Energieverbruik binnen de organisatie Energieverbruik p. 24

EN6 Reductie in energie Energieverbruik p. 24

Veiligheid verbeteren en hygiëne verhogen bij klanten

DMA a.  Toelichting op de materialiteit per onderwerp 
b.  Omgang van het management met het materiële onderwerp en 

de impact ervan
c.  Evaluatie van de managementaanpak per materieel onderwerp

De essentie van ons werk is het verzorgen van veilige en gezonde werkomgevingen en 
openbare ruimtes. Door onze jarenlang opgebouwde expertise weten wij precies wat er nodig  
is om de sanitaire ruimtes van onze klanten hygiënisch te houden en met de juiste kleding 
mensen veilig te laten werken. De positieve impact die we hiermee kunnen bereiken is enorm 
en potentieel nog veel groter. Denk aan verbeteringen in het ziekteverzuim, tevredenheid van 
medewerkers, productiviteit en uiteindelijk de omzet en de winst van onze klanten. Dit is dan 
ook de reden dat we ons hier hard voor maken. De verantwoordelijkheid hiervoor is belegd op 
verschillende plaatsen in onze organisatie. Zo zijn de mensen op onze Salesafdeling getraind 
als hygiëne-expert, laten we de impact van goede hygiëne onderzoeken door onze Marketing-
afdeling en letten we binnen onze productontwikkeling op de positieve impact die we kunnen 
bereiken. 

PR1 Percentage van significante producten en diensten waarvoor de 
impact op veiligheid en gezondheid is onderzocht voor verbetering.

We leveren producten en diensten die de hygiëne en veiligheid verhogen.
We helpen onze klanten met kennis over veiligheid en hygiëne in publieke ruimtes.



51

Indicator Verwijzing

Klanttevredenheid

DMA a.  Toelichting op de materialiteit per onderwerp 
b.  Omgang van het management met het materiële 

onderwerp en de impact ervan
c.  Evaluatie van de managementaanpak per 

materieel onderwerp

Een hoge klanttevredenheid is een hele belangrijke doelstelling. We meten deze voortdurend, optimaliseren onze 
processen en trainen onze mensen om onze ambities waar te maken. De klanttevredenheid is onderdeel van onze 
kwartaalrapportages en wordt periodiek besproken, zowel bij ons in de Benelux als op de Headoffice. We dagen 
elkaar continu uit om te werken aan nóg meer tevreden klanten.

PR5 Resultaten van klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheid p. 28

Duurzame oplossingen voor klanten

DMA a.  Toelichting op de materialiteit per onderwerp 
b.  Omgang van het management met het materiële 

onderwerp en de impact ervan
c.  Evaluatie van de managementaanpak per 

materieel onderwerp

Service verlenen staat bij ons voorop. Elke dag weer, bij alles wat we ondernemen. Of we nu service bieden voor 
hygiëne in de sanitaire ruimte of zorgen voor schone werkkleding. Hierbij streven we naar een minimale, negatieve 
impact van ons bedrijfsmodel op mens, milieu en samenleving. Met ons circulaire verhuurmodel maken we dat meer 
dan waar. Daarnaast ontwerpen wij onze producten en diensten zodanig dat zij minder impact hebben op onze 
omgeving dan alternatieve producten of diensten.

- Duurzame oplossingen Hygiëne verbeteren, dat is duurzaamheid volgens Initial p. 10
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Vormgeving
Aliens - ’s-Hertogenbosch

Drukwerk
Papier: Lessebo Design Smooth white
•  FSC-gecertificeerd
• ECF (Elementary Chlorine Free)
• Zuurvrij
• Voldoet aan criteria Nordic Swan label
• CO2-neutraal

Wij hebben de informatie in dit verslag met de grootste 
zorg samengesteld. Echter, gezien de aard van 
MVO-indicatoren, bestaat er een beperkte mate van 
onzekerheid. Deze wordt veroorzaakt door beperkingen 
in de dataverzameling en als gevolg van schattingen.  
Dit blijft onze constante aandacht hebben.


