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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 gebaseerd op het CR-report van
de CWS Group, waarin de monitoring conform de GRI-index aangetoond is.
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Het bedrijf en duurzaamheid

Duurzaamheid

de basis voor succes

Wil Gepkens

Frank Feuerstacke

Markus Schad

Beste lezer,
De wereld om ons heen verandert. De uitbraak van het coronavirus stelt ons voor nieuwe

uitdagingen. Ook de gevolgen van de klimaatverandering en de schaarste aan hulpbronnen

worden steeds tastbaarder. Deze ontwikkelingen leren ons dat verantwoord ondernemen niet

in een vacuüm kan ontstaan en groeien. Elke duurzaamheidsstrategie moet rekening houden
met sociale en bedrijfsomstandigheden.

CWS verandert mee. We zijn er ons van bewust dat we ons voortdurend moeten evolueren

om geloofwaardig en adequaat te kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen. Maar ook om
vooruitgang te blijven boeken op het gebied van duurzaamheid en het stellen van normen.
Zo hebben we het afgelopen jaar het nieuwe CWS geïntroduceerd. Het nieuwe CWS staat
voor circulaire, innovatieve, duurzame en digitale huuroplossingen om de gezondheid,

veiligheid en bescherming van onze klanten en medewerkers te verbeteren. Een ambitie
die nog nooit zo waar is geweest als in de afgelopen periode.

De basis voor deze nieuwe strategie is gelegd in 2017 met de joint venture tussen CWS en
Initial. Sinds 2019 is ook de overname van Vendor een feit. Door 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,
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bedrijfskleding en cleanrooms. Drie thema’s vormen in deze
strategie de kern: medewerkers op één, steeds efficiëntere
processen en duurzaam presteren. Deze thema’s vind je
terug in dit duurzaamheidsverslag.

Drie thema’s
vormen de kern
in onze strategie

Een ding verandert niet: voor CWS is duurzaam handelen

altijd de basis geweest van haar servicemodel. Winstgevendheid
en duurzaamheid zien wij niet als tegenstellingen; duurzaamheid
is voor ons ook een economische drijfveer. Het is een

integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie en daarom
expliciet verankerd in de divisiestrategieën.

Duurzaamheid en CWS gaan hand in hand.
Voor 2020 hebben we concrete prioriteiten en doel-

stellingen geformuleerd op het gebied van duurzaamheid

Medewerkers
op één

en levensduur van onze producten, reductie van plastic en
CO2-besparing. Deze worden gemonitord en indien nodig
bijgesteld.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een leerproces.
Een kwestie van doen, ervaren, evalueren, optimaliseren en
soms ook tegenslagen overwinnen. De eerste stappen als
het nieuwe CWS zijn gezet. Samen werken we aan een

veiligere, gezondere en meer duurzame toekomst.
Hoe we dat doen, lees je in dit verslag.

Steeds
efficiëntere
processen

Wij staan en gaan voor de wereld van
morgen.
Met hartelijke groet,
Wil Gepkens		

Regional Managing Director

Frank Feuerstacke

Regional Managing Director

Workwear			Hygiene
Markus Schad

Regional Managing Director
Cleanrooms & Healthcare

Duurzaam
presteren
MVO Rapport 2019/2020

9

Met duurzame
oplossingen
bijdragen aan
een betere wereld
– dat is waar wij
voor staan.
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Wij geloven in morgen.
En dat begint vandaag.
Daarom blijven we werken aan
een gezondere en veiligere
toekomst. Met duurzame
producten en diensten binnen al
onze oplossingsgebieden.
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Hygiene

Feel Good Hygiene

De veiligheid en bescherming van onze medewerkers, klanten en bezoekers
heeft onze hoogste prioriteit. De uitbraak van het coronavirus onderstreept
nog eens extra het belang van goede hygiëne. Wij geloven in een toekomst
die gezonder en veiliger is voor iedereen en daaraan werken we elke dag.
Dat doen we binnen de divisie Hygiene door complete hand-, toilet- en
vloerhygiëne oplossingen te bieden en zo bij te dragen aan een gezondere
wereld waarin bacteriën en virussen minder kans krijgen zich te verspreiden.
Dat noemen wij Feel Good Hygiene.
Een gezondere en veiligere toekomst gaat wat ons betreft hand in hand met duurzaamheid.
Daarom hergebruiken of recyclen wij alle producten maximaal.
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Verlengde levensduur van

gebruiken. Oud papier, gebruikte koffiebekers en

Een goed voorbeeld hiervan is het verlengen van

opgehaald en tot toiletpapier en vouw-

schoonloopmatten

drankenkartons worden verzameld door de klant,
handdoekjes verwerkt, die wij weer terug

de levensduur van onze schoonloopmatten.

Een mat wordt pas uit roulatie genomen zodra

leveren aan de klant.

de kwaliteit niet meer goed is, in plaats van

standaard na vijf jaar. Hierdoor wordt de levens-

CWS-zepen: 100% vrij van microplastics

voor langere tijd in omloop houden, verkleinen

we bij aan de bescherming van het milieu door

duur van matten verlengd. Met elke mat die we

Als pionier van de circulaire economie dragen

we onze ecologische voetafdruk. Het reparatie-

de inzet van natuurlijke hulpbronnen terug te

percentage willen we de komende jaren met ten

dringen of door duurzamere materialen te

gebruiken. Zo hebben we in 2019 besloten kleine

minste 20% verhogen en daarom wordt elke
beschadigde mat apart bekeken en wordt

kunststofdeeltjes, zogenaamde vaste micro-

bepaald of deze gerepareerd kan worden.

plastics, uit al onze zepen te weren. Deze

Afgekeurde matten worden verkocht en krijgen

deeltjes komen via het afvalwater in rivieren en

zo een nieuw leven. Bovendien besparen we

zeeën terecht, veroorzaken aantoonbare schade

daarmee op afval- en verwerkingskosten.

in de biosfeer en komen via de voedselketen
uiteindelijk in het menselijk lichaam terecht.

Logomatten: 50% gerecycleerde

Waar nodig hebben we de chemische formules

PET-flessen

van onze zepen aangepast. Dit vermindert het

De vezels waarvan onze logomatten gemaakt

jaarlijks verbruik aan microplastics met 31 ton.

zijn, bestaan voor 50% uit gerecycled post-

Ook hebben we de zogenaamde vloeibare

consumer plastic, zoals PET-flessen. Een

microplastics (vaak gebruikt als chemische

milieuvriendelijke oplossing waarmee we

stabilisatoren) uit bijna alle producten verwijderd.

bijdragen aan een gezonde (werk)omgeving.

Ecologisch maiskolfmeel

Future Lab: van afvalstroom tot ‘nieuw’

De kunststofdeeltjes hebben we vervangen door

eindproduct

natuurlijke stoffen. De CWS Abrasiva zeep, een

In samenwerking met onze partner WEPA maken

industriële korrelzeep voor hardnekkig vuil, is

we ons hard om afval te gebruiken als grondstof

sinds januari 2020 beschikbaar met een nieuwe

voor de productie van ‘nieuwe’ gebruiksartikelen.

formule. De korrels in de zeep zijn gemaakt van

WEPA heeft hiervoor ‘Future Lab’ opgericht. Dit

het ecologische maïskolfmeel, verkregen uit

platform toont innovaties en voert markt- en

restproduct om geen voedsel te verspillen.

concepttesten uit. CWS biedt klanten de

mogelijkheid om circulaire producten die
voortkomen uit dit innovatieplatform te
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Reduceren van plastic

Trees for All

katoenen handdoekrol van een sticker die de

om ons heen en voor toekomstige generaties.

Sinds juni 2019 voorzien we het einde van elke

We voelen ons verantwoordelijk voor de wereld

rol bij elkaar houdt, in plaats van een plastic

Daarom werken we samen met Trees for All, ter

verpakking. Door deze nieuwe, milieubewuste

compensatie van onze CO2-uitstoot. Deze Gold

manier van verpakken besparen we jaarlijks

Standard erkende organisatie draagt bij aan de

maar liefst 12.000 kilo plastic.

herbebossing van de aarde. De samenwerking
zorgt niet alleen voor de verbetering van de

Duurzame stadsdistributie

luchtkwaliteit, maar resulteert tegelijkertijd in

Onze logistieke bewegingen vormen een

nieuwe ecosystemen. Op aanvraag kan CWS ook

belangrijk onderdeel van ons proces. Het

specifieke dienstverlening per klant

leveren en ophalen van onze producten doen we

compenseren.

het liefst zo duurzaam mogelijk. Daarom zijn we
in 2017 met Simply Mile, een bewezen formule

voor duurzame stadsdistributie, gestart met de
eerste hub in Amsterdam. Leveringen voor één

adres worden in de hub gebundeld en elektrisch

de stad in gereden door Simply Mile. De locaties
van de gemeente, de Universiteit en de

Hogeschool van Amsterdam worden zo van
onze hygiëne producten voorzien.

Sinds maart 2020 beleveren we de HAN

University of Applied Sciences in Arnhem en

Nijmegen via de nieuwe hub van Simply Mile aan
de rand van Nijmegen. Hierdoor hebben we het
aantal routes sterk kunnen reduceren en kan er

milieuvriendelijk gedistribueerd worden met zero
emissie. De komende tijd richten we ons verder
op het reduceren van CO2-emissies in onze
logistiek.
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2019

SmartWash

1.5x
langer

Complete oplossingen
per marktsegment
In 2019 hebben we een totaalpakket
aan hygiëne oplossingen ontwikkeld
voor kinderdagverblijven. Concepten
voor kantoren, industrie en handel
zullen snel volgen.

Door het grotere
volume van de
zeepzak gaat de zeep
anderhalf keer langer
mee dan bij een
klassieke dispenser
met zeepreservoir.

Schoonloopmatten
Het reparatiepercentage willen
we de komende
jaren met ten
minste 20%
verhogen.

Microplastics

45

cosmetische
producten zijn
klinisch getest
en chemische formules waar
nodig aangepast.

31.000 kg

Per wasbeurt
bespaar je:

90 %
water
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60 %
zeep

PROCENT

“Met elke mat die
we voor langere tijd
in omloop houden,
verkleinen we
onze ecologische
voetafdruk.”

Door deze omschakeling verminderen we
het verbruik aan vaste microplastics met

SmartWash

20

20.000 l

In ruil voor elke (mobiele) CWS SmartWash die wordt
gehuurd, doneren wij 20.000 liter drinkwater aan een
ontwikkelingsland via de Made Blue Foundation.
Elke donatie geeft 20 kinderen gedurende een heel
jaar op school toegang tot schoon water.
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Workwear

Comfort en
veiligheid voor
het hele team
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Bedrijfskleding biedt de drager comfort en bescherming en garandeert
een professionele uitstraling. Met ons serviceconcept nemen we onze
klanten de volledige zorg uit handen: van het persoonlijk aanmeten van
kleding tot het periodiek leveren, wassen en repareren in een afgestemde
cyclus.
Met dit serviceconcept creëren we belangrijke duurzaamheidsvoordelen:
•	Duurzamere producten: producten gaan lang mee en hoeven minder
vaak vervangen te worden.
•	Betrokkenheid en verantwoordelijkheid: we beheersen de hele keten,
van inkoop tot recycling van producten.
•	Efficiëntere inkoop en vervaardiging van producten: door
langlopende contracten hebben we inzicht in de voorziene vraag.
•	Betere en duurzamere service: ook na de levering blijven we betrokken
bij én verantwoordelijk voor de materialen en grondstoffen.
Wear2wearTM

Duurzaamheidstesten

de innovatieve branchevereniging wear2wear™.

deze uitvoerig getest op duurzaamheid in ons

Sinds 2019 is CWS een belangrijke partner van

Voordat nieuwe kleding in productie gaat, wordt

Deze vereniging ontwerpt en vervaardigt

testcentrum in Bielefeld. Hier wordt de kleding

circulaire functionele kleding. De eerste

30 keer gewassen, samen met andere kleding

collectie (Pro Line) met gerecycled polyester

die voor een specifieke industrie ontwikkeld

lanceerden we in 2020 voor onze service

werd. De kledingstukken worden pas op de markt

medewerkers. Een ander voorbeeld is de

geïntroduceerd als ze na de laatste testwasbeurt

rEvolution Hybrid outdoor jas. Gemaakt van oude

nog steeds aan de kwaliteitsnormen voldoen.

kleding en gerecyclede PET-flessen kan de jas
volledig gerecycled worden na gebruik.

Door gebruik te maken van gerecycled polyester
besparen we 45% energie en 20% water.
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Hergebruik kleding

•	De wasmethode verwijdert 98% van de

Afgemelde gebruikte kleding van klanten gooien

polycyclische aromatische koolwaterstoffen

we niet zomaar weg. Via strenge kwaliteits-

(PAK’s), dat is meer dan bij wassen met

controles beoordelen wij of we deze nog voor

water. PAK’s kunnen aanwezig zijn op

bedrijfskleding die is blootgesteld aan

andere klanten kunnen inzetten. In het magazijn

chemische verontreiniging.

in Polen worden elke dag tot wel 7.000 kledingstukken geïnspecteerd op schade, vlekken of

•	Het is bewezen dat de retroreflectie voor

slijtage. Ongeveer de helft van deze stukken

PPE-kleding bij LCO2-reiniging verbetert,

slaagt voor de kwaliteitscontrole en kan terug

terwijl deze bij de normale natwas na 5
wasbeurten al degradeert.

worden ingezet. De overige kleding is in de
afgelopen jaren ingezet als grondstof voor
bijvoorbeeld poetsdoeken. In 2019 zijn we

Waar LCO2 in eerste instantie voornamelijk werd

emblemen in plaats van patchemblemen.

zijn de toepassingsgebieden inmiddels steeds

gestart met het aanbrengen van borduur-

ingezet voor de reiniging van brandweerkleding,

Door deze techniek toe te passen is het

breder: beschermende kleding, outdoorkleding,

hergebruik van kleding van 3% naar 7%

kogelvrije vesten, maar ook schoenen en hand-

gestegen.

schoenen kunnen op deze manier gewassen

LCO2

nog niet in zicht. De LCO2-behandeling van

worden. En het einde van de mogelijkheden is

Het LCO2-reinigingsproces wordt al een

kleding onderstreept hoe belangrijk wij het

aantal jaar toegepast bij CWS en verder

vinden om het werk van mensen in bepaalde

ontwikkeld. De kleding en/of toebehoren worden

beroepsgroepen gezonder en veiliger te maken,

gereinigd met gerecyclede, vloeibare CO2 om

door de kleding duurzaam en met oog voor het

te ontsmetten en te ontgeuren. Deze manier van

milieu te reinigen.

wassen zonder water is een duurzame oplossing
die onze ecologische voetafdruk aanzienlijk
vermindert en tegelijkertijd bijdraagt aan de
gezondheid van de dragers van de kleding:

•	Geen agressieve chemicaliën of bleekmiddelen, geen extra warmte en geen
droogproces nodig.

•	Minder slijtage: door de zachte reiniging

wordt de levensduur van de kleding 1,5 tot
2 keer verlengd.
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300.000

Reparatie

kledingstukken gemaakt
van Fairtrade katoen

voor een
langere
levensduur

in 2019

Testlaboratorium Workwear

Duurzaamheid van
onze kleding

30x

MVO Rapport 2019/2020

60%

energiebesparing
ten opzichte van traditionele
wasmethode

herbruikbaar
voor volgende
reinigingsbeurt

7.000

afgemelde kledingstukken worden
elke dag gecontroleerd op schade,
vlekken of slijtage.

Duurzame keten

PROCENT

Wassen zonder water

98% LCO2

Prototypes kleding worden
30 keer gewassen, samen
met andere kleding die
voor een specifieke
industrie ontwikkeld werd.
De kwaliteit van de stof,
vervuiling en vorm worden
gecontroleerd na de eerste,
de tiende en de dertigste
wasbeurt.

80

LCO2-reiniging

van onze
leveranciers
tekenden
de ‘Code of
Conduct’
19

Cleanrooms

Maximale
zuiverheid in de
cleanroom
In de farmaceutische, biomedische, micro-elektronische of voedingsmiddelenindustrie – cleanrooms nemen in eender welke industrie aan belang
toe. CWS Cleanrooms creëert individuele kledingconcepten die je product
en productieproces beschermen tegen contaminatie door partikels en
micro-organismen. Het is ons doel om altijd dezelfde hoge kwaliteit van onze
producten en dienstverlening te kunnen garanderen. Dat bereiken we door
continue verbetering van onze interne kwaliteitsnormen, die zich steeds aan
de veranderende behoefte van onze klanten aanpassen.

MVO Rapport 2019/2020

20

Door de uitbraak van COVID-19 is er een

Gedecontamineerde en gesteriliseerde

gigantische vraag naar mondmaskers,

cleanroomartikelen leveren we natuurlijk wel

materiaal. Hierdoor namen levertermijnen toe,

essentieel om contaminatie te voorkomen

individueel verpakt aan onze klanten. Dat is

handschoenen en beschermend wegwerp

en aan hun cleanroomspecificaties te kunnen

stegen de prijzen buiten proportie en ontstond

voldoen.

er in de eerste helft van 2020 wereldwijd een
enorme schaarste.

Wij bieden de mogelijkheid om gebruikte plastic
verpakkingen aan ons mee terug te geven bij de

In de cleanroomindustrie worden er nog veel

wegwerpartikelen gebruikt zoals handschoenen,

wekelijkse ophaling en levering. Deze plastic

afvalstroom wordt dan ter recycling aangeboden

haarnetjes, overschoentjes, mondmaskers,

bij onze afvalleverancier.

morsmouwen en zelfs jassen en overalls.

Operatoren moeten volledig uitgerust volgens

Duurzaam presteren

de geldende SOP’s (Standard Operating

Ook binnen de Cleanroomdivisie streven we naar

Procedures) de cleanroom betreden.

een gezondere en veiligere toekomst. Wij zorgen

Binnen CWS zijn juist de herbruikbare

voor kwalitatief hoogstaande processen en continuïteit in dienstverlening. In januari 2020 hebben

cleanroomartikelen de kern van ons bedrijfs

we onze voetafdruk binnen het duurzame clean-

model. Een vaste omloophoeveelheid en

roomlandschap versterkt door de overname van

een afgesproken buffer, in combinatie met

de cleanroomwasserij van STAXS®.

bestandsmonitoring, zorgen ervoor dat er

altijd voldoende artikelen ter beschikking zijn.

We beschikken nu over 3 onafhankelijke

Wij zoeken altijd naar optimalisatie om

cleanroomwasserijen in de Benelux die onderdeel uitmaken van een Europees Contingency

onze processen verder te kunnen blijven

verduurzamen. Een voorbeeld hiervan is een

Plan. Hierdoor kunnen we onze klanten nog

afspraak die wij hebben gemaakt met leveranciers

meer zekerheid in dienstverlening bieden.

om nieuwe cleanroomkleding niet meer individueel
in plastic te verpakken, maar in één groepsverpakking. Hierdoor ontstaat een reductie van
0,3 ton plastic per jaar in de Benelux.
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Van interne processen en veiligheidsconcepten
tot toeleveringsketens en middelen voor eigen
productie: CWS werkt elke dag aan een
gezondere en veiligere toekomst.
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Duurzaamheid zit
in ons DNA. Het
bepaalt de manier
waarop we denken
en handelen en
vormt de basis
voor onze visie.
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Strategische
thema’s
Steeds
efficiëntere
processen
80% hergebruik
van water
Schoon water is onmisbaar voor de wereld.

De meeste CWS-wasserijen kunnen

van water vormen binnen CWS de basis om

locatie wassen. Water dat gebruikt is om

Bescherming van hulpbronnen en hergebruik

verschillende soorten producten op dezelfde

zoveel mogelijk producten met zo weinig

onze handdoekrollen of bedrijfskleding

te wassen, kan zonder problemen worden

mogelijk water te wassen. Een innovatief

hergebruikt voor het reinigen van schoon-

voorbeeld hiervan is de Flat Mat Washer,

die in 2019 in gebruik is genomen, voor het

loopmatten. Dit biedt een dubbel voordeel

reinigen van onze schoonloopmatten met

voor het milieu: het water is al warm en bevat

de helft minder water. Op dit moment

wasmiddel, dus zowel energie als wasmiddel

hergebruiken wij tot 80% van het water dat

worden bespaard. Stoomloos wassen en

we nodig hebben in onze wasprocessen.

MBR-waterzuivering in onze wasserijen

dragen bij aan ons streven om hergebruik
van water te maximaliseren.
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CO2-emissies

Optimaliseren
voor het
klimaat

Wij stellen alles in het werk om onze

CO2-voetafdruk te verminderen. In 2019 zijn we
erin geslaagd de totale CO2-uitstoot binnen de

CWS Group met ruim 10% te verlagen. Door
procesoptimalisaties in de wasserijen is de
uitstoot per kilogram gewassen wasgoed
met 15% verminderd.

Tijdens het wassen verbruikt CWS de meeste
energie: in totaal de helft van de CO2-uitstoot

van de gehele organisatie. Om de uitstoot van
broeikasgassen te verminderen, vervangen

wij systematisch olie door aardgas. Aanvullend
daarop bieden innovatieve wasmethodes bij

bijzonder lage temperaturen extra besparingen.
Met behulp van geoptimaliseerde wasmiddelen
garanderen wij hetzelfde resultaat met
aanzienlijk lagere energiebehoefte.
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Medewerkers
op één
Medewerkers- en
klanttevredenheidsonderzoek

Een veilige werkomgeving

Een gezondere en veiligere toekomst. Dat is waar wij voor

De veiligheid van onze medewerkers is

gebruik van de feedback die we krijgen van onze

ment, Safety & Health (QESH) heeft in

een gestructureerd proces zodat feedback wordt

om deze veiligheid te borgen. Inmiddels

Continu verbeteren

Veiligheid voorop

staan. Wij willen iedere dag verbeteren en maken daarbij
medewerkers en klanten. Dat doen we door middel van
verwerkt en verbeteringen worden doorgevoerd.

topprioriteit. De afdeling Quality, Environ-

2019 belangrijke maatregelen ingevoerd
hebben we de eerste successen gevierd

Hun tevredenheid geeft ons succes weer.

op weg naar ons uiteindelijke doel: een

Wat betreft het klanttevredenheidsonderzoek zijn we er in

de loop van 2019 in geslaagd om een verbetering van 15%
te realiseren. De waardevolle informatie uit deze onder-

zoeken biedt ons de mogelijkheid om de wensen van onze
klanten gerichter in kaart te brengen en creëert een
vertrekpunt om te leren en verder te verbeteren.

ongevallenquotum van 0. De communi
catie over het thema gezondheid en

veiligheid is geïntensiveerd. Zo hebben

we gedetailleerde richtlijnen opgesteld en
korte trainingssessies voor medewerkers
georganiseerd. Door het toepassen van

de vernieuwde RCCM & 5Why methodieken kunnen we adequaat reageren op

eventuele veiligheidsrisico’s. Vanaf de

uitbraak van COVID-19 heeft de QESH-
afdeling een coördinerende en advise-

rende rol gespeeld en de organisatie met
verschillende tools en maatregelen stap
voor stap geleid in het garanderen van

de veiligheid van onze medewerkers en
klanten.

Als werkgever zorgen wij voor een veilige
werkomgeving. Die verantwoordelijkheid
hebben we niet alleen op de werkvloer,

Onze oplossingen leveren wij rechtstreeks aan onze
klanten. Met zorg en aandacht voor de veiligheid van
onze medewerkers – elke dag.
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onderweg zijn. Daarom hebben we in september

2019 een regionaal initiatief gelanceerd om veilig
rijden te promoten. Dit initiatief sluit aan op de

landelijke campagnes ‘Rij Mono’ en ‘Beloofd’ om
bestuurders bewust deel te laten nemen aan het

Diversiteit

Een belangrijke
factor voor succes

verkeer zonder afleiding. In april 2020 is er een

Niemand mag het slachtoffer worden van

het algemene veiligheidsbewustzijn te verhogen.

etnische achtergrond, religie, ideologie, handicap,

internationale veiligheidscampagne gelanceerd om

discriminatie op grond van geslacht, nationaliteit,
leeftijd of seksuele geaardheid en identiteit. Dit is
een fundamenteel vereiste voor CWS.

Diversiteit betekent voor ons een verscheidenheid
aan ideeën en inzichten en vormt een belangrijke
factor voor succes. In de toekomst willen we

diversiteit blijven bevorderen en een gezamenlijk
begrip hierover binnen de organisatie tot stand
brengen. Dit betekent dat we onze ambities in
een visie definiëren en meetbaar maken om

zo te sturen op vooruitgang en diversiteit in de
organisatie te verankeren.

Talent

Ontwikkeling van
medewerkers
In 2019 hebben de CWS-leidinggevenden het
opleidingsprogramma Strategy, Execution &

Talent (SET) gevolgd en afgerond. Het belangrijkste
doel van dit programma is om leidinggevenden
een gemeenschappelijk begrip te geven over
onze strategie en de bijbehorende tools.

Daarnaast biedt het methodieken om mede-

werkers consequent in hun werk te stimuleren
en te ondersteunen. In 2019 zijn er vier nieuwe
e-learning programma’s ontwikkeld op het

gebied van compliance, gegevensbescherming,
IT-beveiliging en veiligheid en gezondheid
op het werk.
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Duurzaam
presteren
Compliance

Verankering
van ethiek
Het ondernemen met ethische principes is

onderdeel van de basisfilosofie van CWS en
dat gaat verder dan de wettelijke vereisten.

We zorgen ervoor dat medewerkers, klanten
en leveranciers op de hoogte zijn van
onze richtlijnen.

In 2019 heeft CWS de reikwijdte van het

te beschermen. Wij baseren ons hierbij op de

online trainingen geactualiseerd. In de Benelux

Management GmbH. Dit document definieert

compliance-trainingsprogramma uitgebreid en

Code of Conduct (CoC) van CWS Supply Chain
de internationaal erkende Business Social

werden e-learning modules over kartelrecht,

Compliance Initiative (BSCI) principes, gebaseerd

corruptiebestrijding en gegevensbescherming

op de naleving van de mensenrechten en de

gegeven. Aan de hand van voorbeelden leerden

ILO-normen. Ongeveer 80% van onze meest

medewerkers hoe ze zich kunnen gedragen
in problematische situaties. 70% van de

relevante leveranciers heeft in 2019 aangegeven te

medewerkers voor wie compliance onderwerpen

voldoen aan de code. Bij aankoop van materialen

relevant zijn, kreeg in 2019 een opleiding.

afkomstig uit risicolanden met indicatoren voor

slecht bestuur, worden leveranciers om de twee

Samenwerking en naleving in de keten

jaar geauditeerd zodat de BSCI-principes

De CWS Group heeft goede controle over de

worden nageleefd.

eigen toeleveringsketen dankzij de CWS Supply
Chain Organisation, waarbinnen de productie

Al onze directe productiepartners hebben met

gecoördineerd. We vinden het van groot belang

90% van onze materialen en/of grondstoffen in

van de eigen collecties grotendeels zelf wordt

succes een BSCI-audit doorlopen. Wij kopen

de gezondheid en veiligheid van iedereen die

bij landen met een laag risico op overtreding van

bij ons bedrijf of werkproces betrokken is,
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Daily performance management

Stap voor stap verbetering
Continu verbeteren is een proces van kleine
stappen. Daarom hebben wij in 2018 het Daily
Performance Management (DPM) systeem
geïntegreerd in ons dagelijkse werk. Dit systeem
standaardiseert de dagelijkse werkprocessen
van de regionale teams en maakt de belangrijkste
doelen voor iedereen zichtbaar. Dat stelt ons in
staat om afwijkingen van onze standaarden snel te
identificeren en problemen op een gestructureerde
manier op te lossen. Door de DPM-aanpak worden
medewerkers gestimuleerd om actief bij te dragen
aan verbeteringen, omdat de cijfers op dagbasis
voor iedereen inzichtelijk zijn.
Een voorbeeld van een succes: het front-office
team van de Nederlandse Customer Care afdeling
is erin geslaagd om de gemiddelde doorlooptijd
van vragen en klachten van klanten terug te
brengen tot minder dan tien dagen.
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Integratie
Vendor
In 2019 heeft de overname van Vendor plaats-

We voelen ons maatschappelijk betrokken.

gestart. De Vendor producten zijn gecertificeerd

Naast een financiële bijdrage steken onze mede-

gevonden en is de integratie van beide organisaties

Daarom werken wij samen met Villa Pardoes.

werkers ook fysiek de handen uit de mouwen.

met hoogst mogelijke waardering en sluiten perfect

Zo bakken we een paar keer per jaar pannenkoeken

aan bij het bedrijfsmodel van CWS.

voor de aanwezige gezinnen en helpen we in

december Villa Pardoes om te toveren in kerstsfeer.

In Tilburg bevindt zich de productiefaciliteit

waar toiletrollen en handdoekcassettes worden
gemaakt. Ook worden hier de handdoek-

Door de integratie van Vendor binnen de CWS Group

waar mogelijk refurbished. De productie en

duurzame innovatie, het ontzorgen van onze klanten

automaten geassembleerd, gerepareerd en

kunnen we nog grotere stappen zetten op het vlak van

assemblage maken gebruik van 100% groene

en het verder digitaliseren van onze oplossingen.

stroom, er is geen waterverbruik en er vindt
geen emissie plaats.

Circulariteit en duurzaamheid hebben onze focus
bij het ontwikkelen van producten. Een mooi

voorbeeld hiervan zijn de IQ-handdoekautomaat
en Cradle to Cradle Gold zepen.
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Social Return

Wij hechten veel waarde aan maatschappelijke en sociale betrokkenheid. Daarom biedt CWS een
werkplek aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van werkervarings- en

afstudeerstages. Met onze klanten en opdrachtgevers voeren wij regelmatig gesprekken over mogelijk

gezamenlijke activiteiten op het gebied van Social Return. Wij geven informatie en bespreken op welke
manier wij jaarlijks het aandeel mensen uit deze doelgroep kunnen behouden of vergroten. Social
Return is vanaf 2019 structureel in onze organisatie verankerd, doordat de focus bij onze afdeling
Inkoop ligt op het zoveel mogelijk inkopen bij SROI (Social Return on Investment)-bedrijven.
Samenwerking

Om een structurele invulling te geven aan het Social Return beleid binnen CWS werken wij vanaf 2019 in
Nederland samen met een landelijk erkende jobcoach-organisatie. Deze organisatie heeft jarenlange

expertise in het coachen en begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij streven
wij naar duurzame inzetbaarheid. We kijken gericht wat een kandidaat nodig heeft op het gebied van

persoonlijke en werkgerelateerde vaardigheden, welke belemmeringen er spelen en wat voor werk het

beste bij iemand past. Het uiteindelijke doel is dat kandidaten zoveel mogelijk doorgroeien naar regulier
werk. Heeft de kandidaat de juiste ontwikkeling doorgemaakt, dan kan de kandidaat bij CWS in dienst
treden. Indien een kandidaat nog niet geschikt of klaar is voor regulier werk, wordt gekeken welke
vervolgstappen er nodig zijn.
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Managementsystemen &
certificeringen
Binnen de CWS Group werken we met

internationale managementsystemen.
Een kwaliteitsmanagementsysteem
(ISO 9001) aangevuld met hygiëne

management (RABC EN 14065), een

milieumanagementsysteem (ISO 14001)

•	We communiceren de doelstellingen die zijn vastgesteld om de prestaties te meten, te vergelijken
en te ontwikkelen.

•	We treffen maatregelen, controleren regelmatig
onze prestaties, nemen actie wanneer nodig en

en een systeem om de gezonds- en

veiligheidsrisico’s (ISO 45001) beheersbaar
te maken. In het kader van maatschappelijk
verantwoord ondernemen rapporteren wij
jaarlijks over de resultaten conform de

GRI-richtlijnen en gebruiken we ISO 2600
als basis voor onze internationale duur-

beoordelen en identificeren risico’s en kansen van
ons bedrijf.

•	We evalueren periodiek de verwachtingen van
stakeholders om de ervaring van onze dienst
verlening continu te verbeteren.

•	We houden ons, overal en altijd, aan de huisregels.
We stoppen met werken wanneer de gezondheid

zaamheidsstrategie. In de Benelux werken

en veiligheid in gevaar zijn, dragen zorg voor een

we met twee aanvullende certificeringen:
Care4Quality (België) en MVO Prestatie
ladder niveau 4 (Nederland).

De QESH-visie maakt het mogelijk om de
verwachtingen van in- en externe stake-

holders te overtreffen. Niet alleen vandaag,

(tijdelijke) oplossing en rapporteren daarna direct
(stop-fix-report).

•	We bieden alle medewerkers de vaardigheden en

QESH-trainingen aan die nodig zijn voor hun functie
en om hun competenties te vergroten.

•	We streven naar een duurzame dienstverlening

om de impact op het milieu te beperken en nemen

maar ook in de toekomst. De management
systemen worden periodiek geëvalueerd

en verbeterd, waarin de volgende waarden
verankerd zijn:
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duurzaamheidsoverwegingen mee in al onze
beslissingen.

•	We zorgen ervoor dat wij ons houden aan de wet- en
regelgeving die van toepassing is, evenals gedragscodes en andere eisen van onze stakeholders.
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Hygiënemanagement:

door EcoVadis, een derde onafhankelijke partij.

De NEN-EN 14065 beschrijft een Risk Analysis

ondernemen volledig in ons bedrijfsmodel is

certificaat RABC - EN 14065

Doordat maatschappelijk verantwoord

geïntegreerd, kreeg CWS de afgelopen vijf jaar

Biocontamination Control (RABC) systeem

voor de industriële reinigingsbranche om de

de gouden rating. Begin dit jaar heeft EcoVadis

microbiologische kwaliteit van het wasgoed te

ons vernieuwde duurzame bedrijfsmodel

garanderen. De RABC is van toepassing op

opnieuw beoordeeld, met een platinum rating

textiel die in onze wasserijen wordt verwerkt en

als resultaat. Dit betekent dat CWS tot de 1%
van alle geauditeerde bedrijven behoort die

bevat aspecten als veiligheid voor medewerkers

de beste beoordeling krijgen.

en steriliteit van het eindproduct. Het systeem
is zodanig opgezet dat dit eenvoudig in ons

bestaande ISO-kwaliteitssysteem is ingevoerd.

Om de duurzaamheidsstrategie lokaal te

Kwaliteitsmanagement: ISO 9001

MVO Prestatieladder, niveau 4. Een certificaat

verankeren, is CWS gecertificeerd volgens de

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met

dat alle onderliggende organisaties (CWS, Initial

en Vendor) behaald hebben. Vanaf 2020 continu-

eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement

eren wij dit certificaat als nieuwe organisatie

en daardoor een maatstaf voor transparantie en

voor alle oplossingsgebieden.

betrouwbaarheid in de markt. De kracht van ISO

9001 is op meerdere vlakken zichtbaar. We werken
met behulp van de Plan-Do-Check-Act-cyclus aan

Milieumanagement: ISO 14001

en het verhogen van de klanttevredenheid.

door ons milieumanagementsysteem, waarin

Het QESH-beleid wordt structureel ondersteund

het verder verbeteren van de interne organisatie

de basis is gelegd voor verbetering van onze

EcoVadis & MVO Prestatieladder niveau 4

prestaties, het beschermen van het milieu,

het beheersen van onze milieurisico’s en het

Vanuit de CWS Group worden onze duurzaam-

heidsvisie en de behaalde prestaties beoordeeld

voldoen aan de wettelijke eisen.

Gezondheid en veiligheid in de werkomgeving:
ISO 45001 (voorheen OHSAS 18001)

De norm geeft invulling aan de internationale

behoefte van organisaties aan een management
systeem dat gezondheids- en veiligheidsrisico’s

beheersbaar maakt. Hiermee maken wij aantoonbaar dat onze organisatie veilig werkt en dat wij

risico’s op de werkvloer systematisch proberen te
beperken.
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Doelstellingen

2025

Duurzaam presteren
Compliance

+70

*

Klant- en medewerkerstevredenheid

100 %

van de medewerkers voor wie
de compliance-onderwerpen
relevant zijn, moeten een kernopleiding hebben afgerond.

*NPS/eNPS = promoter
in % – detractor in %,
(promoterwaarde > 9 en
10, detractor waarde < 6)

Diversiteit personeel

55  %

(huidige focus op
gendergelijkheid in
sleutelposities)

Net promoter
score voor klanten
en medewerkers

diversiteit

Medewerkers op één
Sociale normen in de toeleveringsketen

Controle van de due
diligence-verplichtingen
met betrekking tot de
mensenrechten

Audits van leveranciers met
risico-potentieel: 100%
implementatie van klachtenmechanismen voor gevallen
van niet-naleving, vooral voor
leveranciers in risicolanden
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Training en opleiding

Gezondheid en veiligheid op het werk

ongevallen
quota

Toptalent quota: 20%
van de werknemers moet worden
geïdentificeerd en ondersteund in het
Talent Programma.

0

Percentage promotie: 20%
20% van de sleutelposities moet worden
ingevuld met interne kandidaten.

Ziekteverzuim
3,5 %*

Opvolg sleutelposities:
(Nieuw) talent moet geïdentificeerd en
ondersteund worden om op korte en/of
middellange termijn door te groeien.

*Ziekteverzuim (in %): ziekteverzuim / geplande
werkuren x 100

Steeds efficiëntere processen

- 15 %

CO2 emissies

reduceren
van CO2

vermindering van
het gebruik van
milieugevaarlijke
chemicaliën
Duurzame producten

55

in logistiek en wasserijen (kg CO2 per kg
gewassen wasgoed)

procent

Circulaire economie
ontwikkeling van concepten
voor het implementeren van
nog effectievere cyclische
processen in onze wasserijen,
vermindering van afval en
een spaarzaam gebruik van
hulpbronnen.
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Water- en wasprocessen

van de kledingstukken
die we zelf produceren,
wordt gemaakt van
duurzame materialen
(duurzaam katoen,
gerecycled polyester).
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Sustainable
Development
Goals (SDG’s)
Wij staan en gaan voor een betere
wereld. Hierbij laten we ons leiden
door de officiële duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties,
ook wel de Sustainable Development
Goals (SDG’s) genoemd. De VN heeft
in totaal 17 politieke ontwikkelings
doelen gedefinieerd, die zijn
onderverdeeld in drie gebieden:
economie, ecologie en sociale zaken.
Deze verdeling is bedoeld om ervoor
te zorgen dat alle relevante niveaus
van duurzaamheid in gelijke mate
in aanmerking worden genomen.
CWS ondersteunt deze aanpak met
een breed scala aan activiteiten.
Hier benoemen we de SDG’s die het
meeste impact hebben vanuit onze
bedrijfsvoering.

Gendergelijkheid en
empowerment voor
alle vrouwen
Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit
een cruciaal onderdeel is van een

dynamische en productieve bedrijfs
cultuur en dat dit elk van onze teams

verrijkt. Daarom werken we strategisch
samen met onze Diversity Board om
diversiteit in de hele organisatie te
bevorderen.
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Bevorderen van
duurzame econo
mische groei en
werkgelegenheid
Bij CWS draait het om mensen. Daarom

werken we net zo hard aan de tevredenheid van onze medewerkers als aan de
tevredenheid van onze klanten en

partners. We controleren of de sociale

normen en regels in de toeleveringsketen

Toegang tot water
en sanitaire voorzieningen voor iedereen

worden nageleefd. We stimuleren de

Schoon water is onmisbaar voor de

heid zijn:

diversiteit van ons personeelsbestand en
bevorderen het talent, de gezondheid en
de veiligheid van iedereen die voor ons

werkt. Voorbeelden van onze betrokken-

gezondheid van mensen en voor onze

•	De QESH-organisatie binnen CWS

planeet. Wij nemen daarom verschillende

om de kwaliteit, het milieu, de

maatregelen om het gebruik van milieu-

belastende chemicaliën in wasprocessen

veiligheid en de gezondheid van

te verminderen en het verbruik van zoet

onze medewerkers te borgen.

water zoveel mogelijk te minimaliseren.

•	Ons BSCI-partnerschap (Business

•	We werken zoveel mogelijk samen

•	We zijn lid van het Global Compact

Social Compliance Initiative).

met dezelfde leveranciers van

•

(UNGC) van de Verenigde Naties.

wasmiddelen.

We investeren in afvalwaterzuivering.

•	We maken gebruik van (was)

programma’s voor het besparen van
grondstoffen.

•	Duurzaamheid is een belangrijke
factor bij productinnovaties.

Zo bespaar je met onze nieuwste
innovatie, de CWS SmartWash,
op waterverbruik.

•	Microplastics in onze producten
hebben we vervangen door
natuurlijke alternatieven.
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Duurzame
consumptie- en
productiepatronen
Met ons servicemodel werken we al jaren
volgens de principes van de circulaire
economie. Wij staan voor kwalitatief

duurzame producten en streven naar

verlenging van de levensduur daarvan.

Volgens de circulaire aanpak houden we
tijdens de productontwikkeling rekening
met de gehele levenscyclus.

Klimaatverandering

•	Ons serviceconcept is de kern van

CWS is actief betrokken bij de strijd tegen

•	Om de levensduur te verlengen, worden

voortdurend onze CO2-uitstoot en ons

ons bedrijfsmodel.

de klimaatverandering. Wij verminderen

kledingstukken, handdoekrollen en

energieverbruik. Met ons bedrijfsmodel

matten indien nodig gerepareerd en

dragen we bij aan het behoud van

dispensers gerecycled.

natuurlijke hulpbronnen.

•	We werken samen met wear2wear™
voor het ontwerpen en vervaardigen

•	We werken samen met ClimatePartners,

van functionele, circulaire kleding.

o.a. op het gebied van klimaatneutrale

•	We gebruiken Fairtrade katoen,

certificering van drukwerk en

bieden gerecycled toiletpapier

herbebossingsprojecten met klanten.

voorzien van het EU Ecolabel en een

•	We hanteren grondstofbesparende

gecertificeerd toiletpapier.

•	Onze routes worden geoptimaliseerd

FSC-keurmerk en cradle 2 cradle

wasprocessen.

met de app ‘Optimize My Day’ om

leveringen aan onze klanten efficiënter
in te plannen.

•	Samen met Simply Mile werken we

vanuit logistieke hubs om het aantal
routes sterk te kunnen reduceren.

We ontwikkelen initiatieven om de

e-mobiliteit binnen ons wagenpark
verder uit te breiden.
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Duurzaam beheer
van bossen,
bestrijding van
woestijnvorming,
stopzetten en
omkeren van
landdegradatie
en stopzetten van
het verlies aan
biodiversiteit

waardeketen dragen we bij aan de

Het wereldwijde
partnerschap
voor duurzame
ontwikkeling nieuw
leven inblazen

in ons ecosysteem.

Bij CWS zien we altijd het grote geheel.

•	We werken samen met Trees for

toegevoegde waarde creëren voor de klant

De gezondheid van ons milieu is

afhankelijk van intacte ecosystemen.
Met onze duurzame producten en
gevarieerde inspanningen in de

bescherming van het leven op het land

Met duurzame producten kunnen we

All ter compensatie van onze CO2

en tegelijkertijd een positieve ontwikkeling

uitstoot, en dragen zo bij aan

voor mens en milieu bevorderen. Ook kijken

herbebossing van de aarde.

we goed naar onze toeleveringsketens en

•	Meer dan 90% van onze papieren

werken we aan eerlijke arbeidsomstandig-

heden en een minimale impact op het milieu.

zijn FSC-gecertificeerd of komen uit
duurzame bronnen.

•

Lidmaatschap UN Global Compact.

•	Lidmaatschap van het Business

Social Compliance Initiative (BSCI).

•	Samenwerking met de World Toilet
•

Organization.

Samenwerking met Made Blue.

•	We zoeken de interactie met klanten
en partners tijdens periodieke
Customer Advisory Boards.

Wil je het hele jaar op de hoogte blijven van
onze vorderingen op duurzaamheidsvlak?

Bezoek dan cws.com/nl-NL/duurzaamheid
of cws.com/nl-BE/duurzaamheid of maak
een afspraak met een van onze experts.
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