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Beste lezer,

De joint venture tussen CWS en Initial is sinds 2017  
een feit. Er is sindsdien veel gebeurd, we opereren  
inmiddels onder één naam: CWS. En nu bereiken we  
weer een mijlpaal: het eerste verslag waarin we samen  
over onze duurzaamheidsdoelstellingen rapporteren. 

Het nieuwe CWS staat voor innovatieve, duurzame en  
digitale huuroplossingen om de gezondheid, veiligheid  
en bescherming van onze klanten en onze medewerkers  
te verbeteren. Dat doen we volgens een circulair business-
model. Wij bieden duurzame huuroplossingen op basis van 
het principe van hergebruik. Dat betekent dat we producten 
een zo lang mogelijke levensduur geven. Daarbij zien we het 
als onze verantwoordelijkheid om ons concept, onze techno-
logie en onze service steeds verder te verduurzamen.

Wil Gepkens Frank Feuerstacke
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Dankzij deze krachtenbundeling zijn wij uitgegroeid  
tot een partner bij wie je voor verschillende diensten  
terecht kunt. In de Benelux bestaat ons portfolio uit vier  
oplossingsgebieden: sanitaire hygiëne, vloerverzorging, 
bedrijfskleding en cleanrooms. 
 
Uiteraard willen we de loyaliteit van onze klanten steeds weer 
versterken en vergroten. Dat doen we met nieuwe, digitale 
oplossingen en innovatieve ideeën. Maar we zijn ons ook 
bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Als toonaangevende speler op de Europese markt is het 
onze taak een koers uit te zetten voor de toekomst. Een koers 
die als leidraad kan dienen voor iedereen in onze branche. 
 
We hebben daarom nieuwe strategische processen  
opgesteld die in ons duurzaamheidsverslag terugkomen.  
 
De basis?  
Medewerkers op één.  
Steeds efficiëntere processen.  
Duurzaam presteren.  
 
Daarbij zien we maatschappelijk verantwoord ondernemen 
nadrukkelijk als een leerproces. Een kwestie van doen,  
ervaren, evalueren, beter worden en misschien soms ook 
tegenslagen overwinnen. De eerste stappen zijn gezet,  
nu gaan we sámen werken aan een veiligere, gezondere  
en meer duurzame toekomst.  
 
 
Want morgen begint vandaag.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Wil Gepkens   Frank Feuerstacke 
Regional Managing Director  Regional Managing Director 
Workwear   Hygiene
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Het nieuwe CWS:  
voor een gezondere  
en veiligere toekomst
Wij willen een bijdrage leveren aan 
een gezondere en veiligere toekomst. 
Met innovatieve, duurzame en digitale 
huuroplossingen doen we er alles aan 
om de gezondheid, veiligheid en  
bescherming van onze klanten en 
medewerkers te verbeteren.  
 
De basis voor onze nieuwe, op groei 
gerichte strategie, is gelegd in 2017 
met de lancering van de joint venture 
tussen CWS en Initial. Het doel: ons 
intensiever op de markt concentreren, 
efficiënter reageren op de wensen 
van de klant en oplossingen op maat 
bieden op het gebied van sanitaire  
hygiëne, vloerverzorging, bedrijfs-
kleding en cleanrooms. 
 
Wat betekent dat concreet?  
Onze focus is duidelijk:

Digitalisering: klanten meer online 
bereiken om transacties en werk-
processen efficiënter en klantgerichter 
te maken. 

Klant centraal stellen: door mee te 
denken met onze klanten maar ook 
met een innovatiever aanbod. 

Bedrijfskleding: denk aan juiste  
bedrijfskleding om onze klanten en 
hun personeel te beschermen. 

Hygiëne: ons portfolio uitbreiden om 
nog meer te kunnen bijdragen aan een 
gezond leven met een buitengewone 
hygiëne-ervaring. De focus ligt op het 
vergroten van het hygiëne-bewustzijn 
en het bevorderen van correcte hand-
hygiëne: tenslotte wordt 80% van de 
infecties doorgegeven via onze handen. 
Met andere woorden, goede hand-
hygiëne kan de ziektecijfers doen dalen 
tot 50%. CWS wil hieraan bijdragen. 
 
Uiteraard voelen we ons ook verant-
woordelijk voor de wereld om ons 
heen én voor toekomstige generaties. 
Zo zullen wij ons altijd 100% inzetten 
voor (zakelijke) transparantie, de veilig-
heid van onze medewerkers en de 
duurzaamheid van onze oplossingen. 

Onze grondslag
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Sterker nog, als pionier van de  
circulaire economie leven we de 
regels zorgvuldig na en dragen we bij 
aan de bescherming van het milieu 
door onze dagelijkse processen 
steeds verder te verbeteren.  

Dat doen we bijvoorbeeld door de 
inzet van natuurlijke hulpbronnen 
terug te dringen of door duurzamere 
materialen te gebruiken. Kortom, wij 
staan én gaan voor de wereld van 
morgen.

Onze doelstelling en visie

Onze strategische prioriteiten

Onze grondslag

Focus op  
bedrijfskleding  

bij het verbeteren  
van de winstgevend- 

heid & de service

Kenmerkende  
manier van werken  

invoeren:  
de CWS-manier om  
ons bedrijf te leiden, 

een cultuur van  
blijvend verbeteren

Herpositionering  
op het gebied  
van hygiëne:  

als oplossings-
aanbieder met  
breed portfolio

Groei versnellen:  
slim gebruik  

maken van een 
gemeen schappelijke  
klanttoegang – met 
focus op veiligheid

Marktleiderschap  
in digitale  

oplossingen:  
met focus op  

leadgeneratie binnen 
alle divisies

Krachtige  
waarden

Gedreven  
medewerkers

Gezamenlijke  
principes

Gezamenlijk  
doel

Voor een veiligere en  
gezondere toekomst –  

Erkend leider in duurzame, 
innovatieve & digitale huur-
oplossingen op het gebied 

van bedrijfskleding, sanitaire 
hygiëne, vloerverzorging  

en cleanrooms. 
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Denken in cirkels 
en cycli

Met ons verhuurmodel werken we al jaren  
volgens de principes van de circulaire economie. 
We houden bij waar al onze producten vandaan 
komen en waar ze naartoe gaan: onze supply 
chain start met de meest duurzame aankopen en 
eindigt met recycling of upcycling. Ons streven 
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 
duurzaamheidsvoordelen:

 Duurzamere producten: producten gaan 
langer 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 en grondstoffen.
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1.

2.

3.

4.
5.

6.

1. Ophalen: met reguliere frequenties 
halen onze servicemedewerkers ons 
wasgoed (textiel, handdoekrollen en 
matten) bij onze klanten op voor het 
onderhoud in onze wasserijen. 
 
2. Sorteren: in onze wasserijen  
sorteren wij ons wasgoed voor de 
verschillende wasprogramma’s  
waardoor ieder item de reiniging 
krijgt die nodig is. 
 
3. Wassen + drogen: we wassen  
ongeveer 43.872.728 kg wasgoed  
per jaar in onze Benelux wasserijen, 
waarbij de focus altijd op het  
maximale rendement ligt.  
 

4. Kwaliteitscontrole: de kwaliteit 
van onze producten staat onder 
voortdurend toezicht van onze mede-
werkers: zowel tijdens het ophalen, 
het leveren en in alle stappen van ons 
wasproces. 
 
5. Reparatie of vervanging:  
onze producten worden gerepareerd 
in onze wasserij, alleen wanneer  
het niet gerepareerd kan worden,  
vervangen wij het product. 
 
6. Levering: de producten worden 
weer door onze servicemede werkers 
bij de klanten afgeleverd.
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Oplossingsgebieden

Voor de wereld waarin 
wij willen leven

Meer dan 1.750 medewerkers in  
de Benelux werken - dag in dag  
uit - vol passie om onze ambitie 
waar te maken: een gezondere  
en veiligere toekomst. Onze passie 
en expertise maken ons toonaan-
gevend als specialist op het gebied 
van sanitaire hygiëne, vloerverzorging, 
bedrijfskleding en cleanrooms.  
 
Zeker in dit nieuwe tijdperk van  
digitalisering willen we dat onze 
klanten toegang hebben tot  
de nieuwste technologische  
oplossingen. Met uitstekende  
services willen we het leven  
makkelijker voor ze maken.  
 
Daarbij herkennen én aanvaarden 
we onze sociale verantwoordelijk-
heid. Ons bedrijfsmodel is erop  
gericht bewustzijn te creëren en 
verantwoord om te gaan met  
natuurlijke hulpbronnen. Dit op een 
duurzame en betrokken manier. 
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Het toiletbezoek is voor organisaties  
een steeds belangrijker contactmoment. 
Het is een gelegenheid bij uitstek om 
klanten, medewerkers en gasten te  
laten zien waar je voor staat en wat je te 
bieden hebt. Zo wordt het toiletbezoek 
een moment van rust en ontspanning. 
De bezoeker is aangenaam verrast.  
Een mooi visitekaartje, waardoor ieder-
een met een goed gevoel (en een glim-
lach) de toiletruimte verlaat.  
 
Een gezondere en veiligere toekomst 
begint wat ons betreft met duurzaamheid: 
daarom hergebruiken wij alle producten 
maximaal of recyclen we de producten.  

We werken duurzaam en de klanten 
waarderen dat zeer. Bovendien is de  
hygiëne altijd gegarandeerd. Zo dragen 
we bij aan een gezondere wereld waarin 
ziektes minder kans krijgen zich te  
verspreiden. 
 
Met onze hele keten van oplossingen 
kunnen wij onze klanten volledig ontzorgen. 
Dat betekent voor de klant: minder  
dagelijks werk. En het betekent voor ons 
dat we consistent aan de slag kunnen 
met onze doelen op het gebied van 
duurzaamheid, comfort en veiligheid.

Sanitaire hygiëne
Hygiëne, veiligheid, comfort, duurzaamheid: 
dat bedoelen wij met ‘Feel Good Hygiene’. 
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Een goede vloerhygiëne is essentieel 
voor een veilige en gezonde werk-
omgeving. Met onze schoonloopmatten 
bieden wij dé oplossing voor verzorgde 
in- en uitgangen van gebouwencomplexen.  
 
Een goed onderhouden schoonloopmat 
ziet er bij de entree uitnodigend uit en 
bespaart schoonmaakkosten. Bovendien 
wordt de (werk)omgeving gezonder en 
veiliger dankzij de vele speciale extra’s 
en de hoge kwaliteit van onze matten. 
 
We bieden overigens meer dan alleen de 
klassieke schoonloopmatten. Denk hierbij 
aan industriële matten, high-twisted 
nylon matten, anti-vermoeidheidsmatten 
en logomatten met unieke en op maat 
gemaakte ontwerpen. 
 

Vloerverzorging
De eerste stap richting een veiligere,  
schonere en gezondere toekomst!

Door onze wissel- en reinigingsservice 
nemen wij veel werk uit handen: onze 
servicemedewerker wisselt op afgesproken 
tijdstippen de vervuilde mat om voor een 
identiek, frisgewassen exemplaar. 
 
Het circulaire businessmodel geldt óók 
voor vloerverzorging: we reinigen onze 
matten met water dat wordt hergebruikt. 
Het is afkomstig van processen in onze 
eigen wasserijen. Een aanzienlijke  
besparing van middelen en kosten. 
 
Kortom, onze matten hebben niet  
alleen een nette uitstraling, maar dragen 
actief bij aan de gezondheid en veilig-
heid van het personeel en de bezoekers 
van onze klanten. Op een duurzame en 
verantwoorde manier. 
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Bedrijfskleding moet de drager comfort 
geven, beschermen en natuurlijk een 
professionele uitstraling garanderen.  
Wij bieden de perfecte bedrijfskleding 
aan voor verschillende beroepen: in een 
all-in serviceconcept. Daarbij focussen 
we ons op persoonlijk comfort en een 
maximale bescherming. Met het service-
concept kies je voor een goed aanbod, 
een flexibele service en een efficiënte 
kostenstructuur. We nemen onze klanten 
de volledige zorg uit handen: van het 
persoonlijk aanmeten van kleding tot  
het leveren, wassen en repareren.  
 
Wij zorgen ervoor dat je medewerkers 
altijd precies die professionele kleding 
kunnen dragen die voldoende bescher-
ming biedt en voldoet aan alle relevante 

normen en eisen. Daarnaast garandeert 
onze verhuurservice dat er zuinig  
omgesprongen wordt met de natuurlijke 
hulpbronnen en dat er duurzaam wordt 
gehandeld. 
 
We staan in voor het totaalbeheer van  
de bedrijfskleding voor zowel gewone 
kantoren en winkels als de voedings-
sector en high risk-omgevingen zoals  
de staalindustrie of de chemische nijver-
heid. We adviseren onze klanten bij het 
kiezen van de meest aangewezen kleding 
voor hun bedrijfsactiviteit en binnen de 
beschikbare budgetten. Verder houden 
wij ze op de hoogte van de veiligheids-
normen en wettelijke voorschriften die 
voor hen van toepassing zijn.

Bedrijfskleding
Comfort en veiligheid voor het hele team. 
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Absolute nauwkeurigheid is een vereiste 
daar waar deeltjes en micro-organismen 
je product kunnen beïnvloeden of  
processen kunnen verstoren. Wij bieden 
cleanroom-textieloplossingen op maat. 
Klanten kunnen rekenen op de hoogst 
mogelijke proceskwaliteit én transparantie 
in elke processtap, van de voorbereiding 
tot de levering.  
 
Cleanroom-oplossingen en contaminatie-
controle zijn al generaties lang onze 
specialiteit. Wij zorgen voor optimale 
veiligheid en zuiverheid in de cleanroom. 
Met gevalideerde decontaminatie- en 
sterilisatieprocessen, gespecialiseerde 
cleanroomkleding, reinigingssystemen 
en on-site services.  
 

Cleanrooms
Compromisloos in de cleanroom.

Bovendien voldoet onze kwaliteit aan de 
hoogste normering. De cleanrooms zijn 
gecertificeerd, processen gevalideerd 
en elke stap continu gemonitord. Ook 
ondersteunen we klanten bij het aanpas-
sen van hun SOP’s en het initiëren van 
change control processen. Kwaliteit, 
transparantie en persoonlijk advies is 
waar wij trots op zijn. Dat vertaalt zich 
ook in onze cleanroom-concepten die 
volledig in het teken staan van onze  
klant en zijn processen. Zo verzorgen we 
onder andere on-site trainingssessies 
bij onze klanten. Kortom, wij eisen het 
allerbeste van onszelf en helpen onze 
klanten om aan de strengste eisen te 
voldoen. We werken dan ook samen met 
klanten uit allerlei sectoren zoals micro- 
elektronica, farmacie, biotechnologie, 
ruimtevaart, automobiel- en voedings-
industrie.
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Stakeholder  
management  
& kernthema’s

Ons MVO Managementsysteem - dat in 2014 is opgezet - 
helpt ons bij het waarmaken van onze duurzaamheids-
strategie. Met behulp van dit systeem bepalen we jaarlijks 
onze doelen, maatregelen en verantwoordelijkheden. 

Het managementsysteem wordt volledig ondersteund door 
onze andere managementsystemen waarvoor wij in de Benelux 
zijn gecertificeerd:

Kwaliteits- 
management  

(ISO 9001)

Hygiëne  
management  

(Certex,  
Care4Quality  
& EN 14065)

Health & Safety  
management  

(OHSAS 18001)

Milieu  
management  

(ISO 14001)

MVO  
Prestatieladder 

niveau 4

MVO Rapport 2018/2019 19



In onze nieuwe organisatie hebben  
we (vanaf april 2019) gekozen voor 
een internationale strategie en  
een set van KPI’s. Hierdoor is het 
mogelijk onze duurzaamheids-
prestaties uniform te monitoren:  
de uitgangspunten zijn in alle  
16 landen gelijk. Zo kunnen we 
samen meer impact maken.  
 
Op basis van de internationale  
stakeholdersanalyse zijn er relevante 
stakeholders benaderd met als  
doel strategische onderwerpen te 
bepalen voor onze nieuwe organisatie. 
Hierbij zijn diverse groepen betrokken: 
de klanten, de medewerkers, de leden 
van het internationale CR-council, 
onze aandeelhouder Haniel, externe 
CR experts, de media, NGO’s en  
leveranciers.  
 
In de Benelux hebben we onze  
stakeholdergroepen en specifieke 
stakeholders opnieuw in kaart  
gebracht.  

De meest relevante stakeholder-
groepen zijn inmiddels gevraagd 
feedback te geven. Wij vinden het  
erg belangrijk deze feedback te  
gebruiken om verder na te denken 
over onze visie, strategie en doelen.  
 
Vanuit de stakeholdersanalyse 
hebben wij het materialiteitsproces 
volledig geüpdatet, waarbij wij op 
zoek waren naar nieuwe kernthema’s 
met bestaande en vernieuwde  
onderwerpen en indicatoren.  
 
Ons doel is om strategische  
beslissingen in de verschillende  
activiteiten te monitoren en verder  
te ontwikkelen in de komende jaren. 
In het kader van onze interne en  
externe materialiteitsanalyse zijn 
nieuwe onderwerpen geïdentificeerd 
en verantwoordelijkheden gedefinieerd. 
Vanuit onze nieuwe strategie hebben 
wij KPI’s ontwikkeld met doelstellingen 
tot 2025 over alle aspecten van duur-
zaamheid. 

De focus van onze 
duurzaamheidsstrategie 
ligt vanaf nu op  
3 kernthema’s:
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Medewerkers 
op één

Steeds 
efficiëntere 
processen

Duurzaam 
presteren
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Kernthema

Medewerkers  
op één!
Onze focus ligt altijd op onze medewerkers, want zij zijn ons meest  
waardevolle bezit. Sterker nog, hun gezondheid én veiligheid op de  
werkplek hebben wat ons betreft topprioriteit. We doen er alles aan om 
elke medewerker - na een dag werken - weer veilig en gezond thuis te 
laten komen. Tevens nemen we ook verantwoordelijkheid voor de mensen 
die niet direct in ons bedrijf werken. Onze veiligheidsmaatregelen zijn  
gericht op onze volledige supply chain.  
 
Daarnaast bieden we onze medewerkers regelmatig training en bijscholing. 
Deze investering loont dubbel: onze medewerkers zijn én gemotiveerd én 
hoog gekwalificeerd. 

Doelen naar 2025: 
 
•  Arbeidsongevallen  

terugbrengen naar 0
•  Ziekteverzuimpercentage 

terugbrengen naar 3,5%
•  Due diligence controleren 

door bij 100% van de  
kritische leveranciers  
audits af te nemen 

•  Rapporterings systeem  
invoeren voor CMT-partners 
in risicovolle landen

•  Zorgen voor raam overeen-
komsten en gestandaardi-
seerde processen bij 95% 
van ons inkoopvolume

•  Percentage van promotie 
voor key functies verhogen 
naar 20%

•  Plan van aanpak ontwikkelen 
voor de opvolging voor key 
functies voor korte en  
middellange termijn

•  Deelname talentprogramma 
verhogen naar 20%
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Health & Safety 
We zijn continu bezig om de gezondheid, veiligheid en bescherming van onze 
klanten en onze medewerkers te verbeteren. We willen graag een grote sprong 
voorwaarts maken. Daarom hebben onszelf een belangrijk doel gesteld: met de 
regionale QESH-afdelingen willen we voor 2025 het ideale quotum bereiken van 
nul ongevallen. Dat begint met het doorvoeren van consequente richtlijnen voor 
Quality, Environment, Safety & Health.  
 
Dankzij die eenduidige monitoring en rapportering van onze locaties - waarbij de 
(bijna) ongevallen direct gerapporteerd worden - kunnen we snel stappen maken. 
De regionale QESH-teams analyseren continu de risico’s en verbeterpunten.  
Zo zijn ongevallen in de toekomst beter te voorkomen.  
 
Om onze ongevallen te analyseren zijn wij gestart met de 5Why-methodiek.  
We zoeken uit wat er gebeurd is, welke factoren een rol spelen en welke  
maatregelen nodig zijn. 
 
Iedere maand voorzien wij onze locaties van toolboxen. Deze zijn overal in de 
organisatie zichtbaar. Bij de afdeling distributie en de wasserijen geven we een 
mondelinge toelichting. Zo willen wij bewustzijn creëren, medewerkers uitdagen 
om veiligere keuzes te maken bij het gebruik van hun werkplek en werkomgeving, 
en de eerste stappen zetten naar een echte veiligheidscultuur. 
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Opleiding &  
training
De expertise van onze medewerkers is 
belangrijk voor de toekomst van CWS. 
Daarom bieden we onze medewerkers 
regelmatig opleidingen en trainingen 
aan. Ons doel is om een lerende  
organisatie te zijn. We creëren een 
omgeving waarin onze medewerkers 
zichzelf continu kunnen ontwikkelen. 
Binnen de hele organisatie zijn we  
gestart met het ontwikkelen van een 
talentmanagementprogramma. Daarbij 
ligt de focus op de verdere ontwikkeling 
van onze klantgerichtheid.  
 
Wij willen ambitieuze junior mede-
werkers uit onze organisatie graag 
blijvend binden aan het bedrijf. Dat 
doen we door ze voor te bereiden op 
toekomstige doorgroeimogelijkheden 
naar key functies. Het doel is om in 
2025 20% interne toptalentkandidaten 
door te laten groeien naar key functies. Business Social 

Compliance  
Initiative (BSCI)

We vinden het van groot belang de 
gezondheid en veiligheid van iedereen 
die bij ons bedrijf of werkproces is  
betrokken te beschermen. Daarbij 
respecteren we ook de internationale 
normen. Wij zijn daarom aangesloten 
bij de internationaal erkende gedrags-
code Business Social Compliance  
Initiative (BSCI). 
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Er is een nieuwe standaard ontwikkeld 
voor de servicewagens. Het doel:  
ons wagenpark geleidelijk nog veiliger 
en duurzamer inzetten. Bij het 
aankopen van de wagens is gelet op 
technische verbeteringen, maar ze 
zijn ook voorzien van een 360 graden 
camera, een afrolbeveiliging van de 
laadlift, gemarkeerde voetstappen  
op laadklep, een antislipvloer om 
uitglijden te vermijden en een  
licht-doorlatend dak.  
 
Deze aanpassingen maken de 
werkomgeving nog veiliger voor onze 
service medewerkers. Het gebruik  
van de 360 graden camera draagt bij 
aan de veiligheid van omstanders.  
 

Vanaf de zomer van 2018 zijn  
er inmiddels 88 verbeterde 
servicewagens in gebruik genomen. 
Dat is 17% van ons wagenpark. 

Nieuwe standaard voor servicewagens 
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Succesverhaal uit de praktijk

Medewerkers - 
tevredenheids- 
onderzoek (e-NPS)
Betrokken medewerkers zijn een voorwaarde voor tevreden klanten. Met het  
medewerkerstevredenheidsprogramma “My Company” beschikt CWS over  
een manier van monitoring die belangrijke informatie biedt over de status  
en ontwikkeling van onze medewerkerstevredenheid. 

Het programma is in 2018 gelanceerd in het kader van de strategische  
herpositionering van onze organisatie. Er is elke maand een enquête onder  
de medewerkers van een aantal geselecteerde locaties (elk 1/6 van ons  
personeelbestand). Dat betekent dat iedere medewerker twee keer per jaar  
een enquête ontvangt. Iedereen kan vrijwillig en anoniem deelnemen.

Waarom dit onderzoek? 
• De betrokkenheid van medewerkers monitoren en verhogen 
• Geeft medewerkers een stem  
• Meer informatie over arbeidsomstandigheden van een insider 
• Benchmarken 
• Nieuwe inzichten verkrijgen 
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Succesverhaal uit de praktijk

Nationale 
Meewerkweek
Het is belangrijk dat het management 
betrokken is bij de mensen op de 
werkvloer. Medewerkers dragen  
substantieel bij aan het bedrijfssucces 
en goede werkomstandigheden zijn 
hiervoor een vereiste.

Met het oog daarop deden we in 2018 
van 5 tot en met 9 november mee met 
de Nationale Meewerkweek. Zo kreeg 
het management team direct inzicht 
in wat er leefde, welke mogelijkheden 
en ideeën er zijn om omstandigheden 
te verbeteren en de duurzame inzet-
baarheid van onze medewerkers te 
verhogen. 

Bob Hofkamp: ‘Ik ben op pad geweest 
met onze Servicemedewerker Danny 
Uitvlugt van CWS. Danny is duidelijk 
het visitekaartje van CWS en wordt bij 
elk bezoek met open armen ontvangen. 
Door zijn expertise weet Danny exact 
waar hij de voorraden moet neerleggen 
en waar alle toiletten zich bevinden. 
Sanitaire dienstverlening verloopt  
niet altijd zo gemakkelijk: toiletten die 
bezet zijn, duwen van volle karren met 
handdoekrollen… Deze meewerkdag 

was voor mezelf zeer waardevol.  
In alle lagen van onze organisatie 
zouden we vaker in ‘elkaars keuken’ 
moeten kijken. We krijgen dan meer 
begrip voor elkaars werk en kunnen 
makkelijker ontdekken waar sommige 
miscommunicaties vandaan komen.’ 
 
Tanya Vromen: ‘Ik heb meegekeken 
en meegewerkt op onze Back Office 
afdeling in Den Bosch. Het viel me 
vooral op hoe nauwkeurig en precies 
er gewerkt moet worden en hoe  
belangrijk het is om de systemen door 
en door te kennen. Een klein foutje is 
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snel gemaakt! Ook heb ik een nog 
beter beeld gekregen van wat er  
belangrijk is in de zoektocht naar 
nieuwe collega’s voor de afdeling. 
Deze ervaring gaat me zeker helpen.’ 
 
Marc de Groot: ‘Tijdens mijn  
meewerkdag ben ik gekoppeld aan 
Massimo Simonini. Massimo is een 
enthousiaste en goed georganiseerde 
routechauffeur die al 28 jaar werkzaam 
is bij de organisatie. Zijn leveringen 
gebeuren met een route-app die  
duidelijk alle informatie heeft over  
de plaats waar zaken opgeslagen 
dienen te worden met duidelijke 
werkinstructies. Het was heel mooi  
te zien hoe goed Massimo zijn  
klanten kent en hoe hij met ze 
omgaat. Dikke pluim voor hem!’ 
 

Tom Manders: ‘Ik ben met Mark 
Schultz een dagje mee op combiroute 
geweest in de regio Den Bosch. Mark 
is met zijn bijna 40 jaar ervaring een 
superervaren kracht. Hij heeft me  
geleerd hoe de routes in elkaar zitten, 
welke producten en supplies we 
hebben en hoe je deze bij onze klanten 
aanlevert. Ook legde Mark me haarfijn 
uit wat hij vindt van de organisatie 
zoals die nu is. Dit waardeer ik oprecht. 
Mark is een medewerker waar wij als 
organisatie trots op mogen zijn!’
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Duurzaam denken vormt de basis 
voor het succes van ons bedrijf. 
Daarbij speelt het verhuurmodel 
een centrale rol. We denken  
namelijk in cycli. Bij onze strate-
gische heroriëntering is duidelijk 
geworden dat we ons nog meer 
willen gaan richten op recycling  
en upcycling. Door onze proces-
cycli nog efficiënter te maken, 
zetten we steeds weer nieuwe 
stappen op weg naar een  
gezondere en veiligere toekomst.  
 
We willen dat al onze klanten  
tevreden over ons zijn én blijven. 
Daarom zetten we innovatieve,  
digitale verhuuroplossingen in. 
Onze aanpak voor hergebruik  
blijven wij continue verbeteren  
in alle producten. 

Doelen naar 2025: 
 
•  Concepten ontwikkelen om 

onze processen effectief 
circulair te maken

•  Afval en het gebruik van 
grondstoffen terugdringen

•  15% minder CO2-uitstoot in 
logistiek en wasserijen 

•  Het gebruik van milieu-
vriendelijke chemicaliën 
verhogen

•  Duurzame materialen in de 
bedrijfskledingcollecties 
tot meer dan 50% verhogen

Kernthema

Steeds 
efficiëntere 
processen
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Onze dienstverlening is gebaseerd  
op onze servicecyclus. Ons business-
model heeft dus een circulaire structuur. 
De cyclus start met het inkopen van 
duurzame (grond)stoffen en producten. 

Wij kiezen niet alleen voor duurzame 
(grond)stoffen en producten, maar wij 
zetten ook maximaal in op hergebruik 
van onze producten met een lange  
levensduur. Zelfs als wij producten 
ontwikkelen met een korte levensduur, 
dan zoeken wij naar duurzame ontwik-
keling. Denk hierbij aan toiletpapier. 
 
Cradle to cradle 
Wij laten ons leiden door het cradle to 
cradle-principe. Onze producten zijn 
daardoor zelfs aan het einde van hun 
levenscyclus nog steeds goed bruik-
baar. Ze gaan terug naar de natuur als 
voedingsstof voor de levenscyclus of 
vormen de basis voor nieuwe producten. 
Met onze circulaire aanpak proberen 

we onze impact op het milieu te  
verminderen in ons volledig proces. 
 
Onze logistieke bewegingen vormen 
een belangrijk onderdeel van ons 
proces. We leveren onze producten 
aan bij onze klanten en halen ze weer 
op. Maar kan dat wellicht duurzamer? 
De komende tijd richten we ons verder 
op het reduceren van CO2-emissies in 
onze logistiek. Dat doen we op  
verschillende manieren. 
 
Optimize My Day 
Wij optimaliseren de routes met een 
speciale app Optimize My Day (OMD). 
De leveringen aan onze klanten zijn 
daarmee efficiënter in te plannen.  
Met de app hebben onze service-
medewerkers alle belangrijke informatie 
bij de hand, zoals het adres van de klant 
en de leverhoeveelheden. Ook is het 
via de app mogelijk eventuele vragen 
- via een notitie en/of foto - direct 

Een voorbeeld; in 2018 is ongeveer 
de helft van de door ons ingekochte 
schoonloopmatten geproduceerd 
van gerecycled nylongaren. Hiervoor 
zijn de meest uiteenlopende soorten 
afval gebruikt: tapijtklossen,  
weggegooide visnetten en andere 
kunststoffen. We zorgen ervoor dat 
de herkomst van onze materialen 
altijd veilig en betrouwbaar is. 
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door te sturen naar de Customer Care 
teams. OMD helpt ons dus om sneller 
te reageren. Dit is goed voor de klant-
tevredenheid.  
 
Wasprocessen 
In onze wasserijen zijn wij - bij het 
wasproces - continu op zoek naar 
water- en milieubesparende maatre-
gelen. Zo proberen we onder andere 
zoveel mogelijk water te hergebrui-
ken. Denk hierbij aan water dat ge-
bruikt is om onze bedrijfskleding of 
handdoekrollen te wassen. Dit water 
is prima te hergebruiken voor het 
wassen van onze schoonloopmatten.  
 
In de toekomst willen wij ook duur-
zamer omgaan met wasmiddelen en 
chemicaliën. Tot nu toe is het echter 
lastig gebleken om deze te vervangen. 
In 2018 hebben we een aanbesteding 
gedaan om het gebruik op alle locaties 
te harmoniseren. Er lopen nu enkele 
tests binnen de CWS Group om allerlei 
innovatieve procedures - onder de 
naam ‘Cool Chemistry’ - te vergelijken. 

De temperaturen liggen hierbij aan-
zienlijk lager dan bij conventionele 
wasprocedures. Zo besparen we 
energie en het is bovendien vriendelijk 
voor textiel. Het is dus in verschillende 
opzichten duurzamer. Een proef in 
onze wasserij in Lokeren, België,  
heeft dat in 2018 ook aangetoond.

Logomatten 50% gerecyclede 
PET-flessen 
Onze nieuwe logomatten bestaan voor 
50% uit gerecycled post-consumer 
plastic, dit gerecyclede plastic is  
verwerkt tot een vezel. Het materiaal 
wordt gebruikt voor een logomat  
van CWS. Als een mat is afgekeurd, 
voeren we deze af. De oude matten 
dienen als grondstof voor nieuwe 
matten of als brandstof voor boilers. 
Onze leverancier voor logomatten is 
aangesloten bij het U.S. Green Building 
Council (USGBC). Zo stimuleren  
we samen de groei van het aantal  
milieuvriendelijke en gezonde  
werkomgevingen. 
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Simply Mile: gezamenlijke  
stadsdistributie 
Simply Mile is een bewezen formule 
voor duurzame stadsdistributie. In 
2017 zijn we gestart met de eerste 
hub in Amsterdam. In het logistieke 
centrum aan de A10 worden goederen 
ontvangen, eventueel opgeslagen en 
gebundeld voor levering in de stad. 
CWS is één van de leveranciers van 
de facilitaire producten bestemd  
voor de locaties van de gemeente,  
de Universiteit van Amsterdam en  
de Hogeschool van Amsterdam.  

We leveren alle producten in bulk  
aan. Daardoor hebben we het aantal 
routes sterk kunnen reduceren.  
 
De producten worden in één zending 
samengevoegd en elektrisch afgele-
verd. Deze samenwerking levert ons 
een directe reductie op in onze cyclus. 
Dit initiatief levert ons nieuwe inzichten 
en ervaringen op om een beter beeld 
te krijgen in eventuele toekomstige 
behoeften van de gemeente en 
andere bedrijven in Nederland. 
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Een greep uit onze succesverhalen: 

Reinigbare schoenen zijn  
beter voor de voethygiëne  
en geven minder risico’s op 
proces contaminatie. Daarnaast 
is het minder snel nodig om ze 
te vervangen vanwege vuil en 
vieze geurtjes. 

De inzet van herbruikbare  
cleanroombrillen in plaats van 
wegwerpbrillen. Dit is niet alleen 
duurzaam, maar levert de klanten 
ook een kostenbesparing op.

Voor reiniging en desinfectie 
van de cleanroom bieden  
we herbruikbare cleanroom-
moppen aan in plaats van 
wegwerpmoppen. 

Als er veel reparaties zijn  
aan accessoires als gespen  
en ritsen, dan testen we alle 
gangbare materialen op de 
markt om zo het beste en 
meest duurzame materiaal  
te selecteren.

Wij adviseren klanten om te kiezen voor permanente kleefmatten. 
Een wegwerpkleefmat met 30 lagen afneembare folie gaat gemiddeld 
30 dagen mee. Een permanente kleefmat kan - afhankelijk van het 
gebruik en bij regelmatige reiniging - tot wel 1 jaar meegaan. 

In onze cleanroomwasserij staan duurzaamheid en hergebruik voorop. We werken 
in een energiezuinige nieuwbouw. Met LED-verlichting in de productiehal en 
lichtsensoren in de kantoorruimtes. Verder dragen onze medewerkers bijna 
uitsluitend wasbare cleanroomartikelen. Voor bezoekers hebben we nu ook was-
bare overschoentjes geïntroduceerd. De wegwerpvariant is dus niet meer nodig.

Hergebruik in assortiment cleanroom 
Wij staan voor duurzaamheid. Maar daaraan koppelen we altijd kwaliteit, monitoring 
en proceszekerheid. Zo zorgen we er in de cleanroom voor dat onze klanten daar 
veilig en schoon kunnen produceren. Om dit waar te maken, zijn we steeds weer 
op zoek naar innovatieve producten om ons gamma aan herbruikbare artikelen uit 
te breiden. Daarnaast doen we er alles aan om bestaande artikelen te optimali-
seren. Op die manier verhogen we de kwaliteit en levensduur.
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De toekomst begint elke dag  
opnieuw: als serviceorganisatie 
gaan we regelmatig veelbelovende 
partnerships aan die ons helpen 
nog beter te presteren. Door samen 
te werken met innovatieve startups 
begrijpen we de klant interactie 
beter, kunnen we efficiënter en  
gebruiksvriendelijker werken en 
leren we de flexibiliteit van onze  
logistieke processen verder te  
verfijnen.  
 
We ontwikkelen digitale oplossingen 
in eigen huis. Dit helpt ons bij het 
optimaliseren van onze service en 
het verkennen van nieuwe markt-
mogelijkheden. Om de concurrentie 
altijd een stap voor te blijven, 
houden we zorgvuldig rekening  
met de behoeften en belangen  
van belangrijke stake holders.  
Via tevredenheidsonderzoeken 
vragen we onze klanten en  
medewerkers regelmatig naar hun 
ervaringen met onze organisatie. 
Hiervan kunnen we immers leren. 
Daarbij is het een groot pluspunt 

dat ons medewerkersbestand zo 
divers is: daardoor leren we nog 
meer. Ook in andere opzichten is 
het belangrijk dat we ons steeds 
weer blijven ontwikkelen, bijvoor-
beeld bij het stellen of naleven  
van normen. Daarom hechten  
wij sterk aan het trainen van onze 
medewerkers.

Doelen naar 2025: 
 
•  Net Promoter Score klanten: 

+70
•  Net Promoter Score  

medewerkers: +70
•  Compliance training 100%
•  Percentage vrouwen in key 

functies 50%

Kernthema

Duurzaam 
presteren
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Klanttevredenheid (Net Promotor 
Score – NPS) 
In september 2018 hebben wij -  
op basis van Net Promotor Score  
(NPS) - het onderzoek “My Customer” 
gelanceerd. Wij meten hierbij de  
tevredenheid van onze klanten. Het 
systeem genereert een eenvoudige, 
gestandaardiseerde klantenquête:  
zo kunnen we beoordelingen en  
feedback verzamelen. De kernvraag is 
of klanten bereid zijn onze organisatie 
aan anderen aan te bevelen. Dankzij 
het snelle en eenvoudige systeem 
kunnen we klanten vervolgens indelen 
in drie groepen: Promotor, Neutral en 

 “De chauffeur die bij ons de spullen aanlevert en bijhoudt 
is een topper. Altijd een goed humeur, begrijpt hoe we het 
willen en is nooit te beroerd een stap extra te zetten.”

“Goede contacten met accountmanager. Er wordt  
adequaat gereageerd/gecommuniceerd. Medewerkers 
die op locatie komen hebben een zeer dienstverlenende 
houding!”

“Leveren volgens  
afspraak en anders 
zoeken naar een  
gepaste oplossing.”

“Een combinatie van  
factoren. Producten,  
nakomen van afspraken  
en klantvriendelijkheid.”

Detractor. Met de critici (Detractors) 
nemen we binnen vijf dagen contact 
op. Wij vinden het belangrijk dat 
klanten snel en persoonlijk iets  
van onze organisatie horen als er 
iets niet goed is gegaan. We horen  
vervolgens graag hoe en of  
problemen opgelost kunnen 
worden. Belangrijk: bij NPS gaat  
het niet alleen om de score.  
We creëren een vertrekpunt om  
te leren en verbeteren. Daarom is 
elk resultaat een goed resultaat. 
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Daily Performance Management 
(DPM) 
Het Daily Performance Management 
is een compleet klant-, persoons- en 
prestatiegericht systeem. Het stelt 
managers in staat om dagelijks  
contact te hebben met hun teams  
en goed samen te werken als er een 
uitdaging is. De aanpak is strikt en  
het systeem maakt gebruik van een 
aantal fundamentele Lean-principes 
en probleemoplossingsmethode.  
Dit helpt teams om hun proces te  
stabiliseren en hun prestaties duur-
zaam te verbeteren. 

Het hart van het systeem is het  
DPM-board (Daily Performance  
Management). Daarmee kunnen  
we de Key Performance Indicatoren 
(KPI’s) dagelijks visualiseren.  
De gemeten cijfers zijn gebaseerd  
op het SQDCI-model (Safety, Quality, 
Delivery, Cost and Inventory). Dit model 
geldt voor alle afdelingen. Samen met 
de lokale teams stellen we de KPI’s 
per afdeling en locatie vast tijdens  
de implementatie van het systeem.  
We gebruiken uur- en dagrapporten 
om de prestaties op verschillende 
punten in het proces te meten. In het 
geval van prestatietekorten signaleren 
we problemen en oorzaken met behulp 
van de 5Why-methode. Vervolgens 
ontwikkelen de teams tegenmaat-
regelen en voeren ze die ook uit. 

In 2018 maakte het Customer Care 
team in Den Bosch voor het eerst 
kennis met het systeem. In het begin 

waren ze erg sceptisch. Het team 
heeft een spin-in-het-webpositie in 
onze organisatie. Daardoor was het in 
het begin lastig om het systeem om  
te zetten. Bij veel KPI’s zijn ze immers 
afhankelijk van een ander team.  
Al snel werd duidelijk dat DPM heel 
transparant liet zien waar de sterke 
punten lagen en waar de uitdagingen 
zaten. Daardoor kon het team efficiënter 
werken en - door samenwerking - 
betere oplossingen vinden. 

Het team omarmde het systeem en 
kon andere teams laten zien wie waar 
verantwoordelijk voor is. Er zijn nu  
periodiek multidisciplinaire overleg-
gen. Dat levert duidelijke afspraken 
op. Expertises worden gedeeld  
waardoor problemen sneller en beter 
worden opgelost. En daardoor slagen 
we er nog beter in onze processen 
continu te verbeteren.

Inmiddels hebben ook de andere 
Customer Care teams in de Benelux 
kennisgemaakt met het systeem. 

MVO Rapport 2018/2019 37



Creating a 
strong business 
and building a 
better world are 
not conflicting 
goals - they are 
both essential 
ingredients for 
long-term success
Bill Ford
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Colofon

Inhoud 
Projectteam Duurzaam Ondernemen CWS Benelux 
 
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 
 
Online versie 
cws.com/nl-BE/duurzaamheid 
cws.com/nl-NL/duurzaamheid 
 
Contact 
Mocht je vragen hebben over ons rapport of de inhoud daarvan,  
neem dan contact op met thalia.vanmensvoort@cws.com. 
 
 
De informatie in dit verslag is met de grootste zorg samengesteld. Dit rapport is een addendum op het CR-report 
van de CWS Group, waarin de monitoring conform de GRI-index aangetoond is.
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