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Feedback of ideeën? Stuur ons een 
mailtje: corp-communications@cws.com

Hi,
Als service provider zorgt de CWS Groep voor zijn klanten. En daarom wil CWS haar 
ondernemingsmodel in 2021 verder uitbreiden en zich nog meer op de klanten en 
hun behoeften focussen. Welke vernieuwingsprocessen en initiatieven daarmee 
gemoeid zijn, kan je lezen onder “topthema” in het nieuwe nummer van het CWS 
magazine voor medewerkers “one”.

In het kader van de uitbreiding van het assortiment concentreert CWS zich op di-
gitalisering in toiletruimtes, bijvoorbeeld met de verdere ontwikkeling van de CWS 
smartMate. Lees meer over wat deze digitale sanitaire oplossing inhoudt onder 
“showroom”. Naast de uitbreiding van haar ondernemingsmodel blijft CWS ook 
investeren op het gebied van cleanrooms en brandbeveiliging. Hoe die groei moet 
worden bereikt, kom je te weten onder “trefpunt” en “inkijkje”. 

Onder “ter plekke” kan je nagaan welke andere projecten de CWS Groep tot dusver 
op poten heeft gezet of verder heeft uitgewerkt. Alle News Managers wensen je 
veel plezier bij het lezen van de nieuwste “one”!

Het redactieteam

Dr. Maren Otte
Group Director 
Corporate Communications 
& Responsibilty



3ONE 01/2021

CWS Cleanrooms neemt nieuwe cleanroom-
wasserij in bedrijf in Lauterbach, Opper- 
Hessen

Of het nu in de sectoren medische technieken, biotech-
nologie en farmaceutische producten is of bij fabrikanten 
van halfgeleiders – de vraag naar uiterst propere werkom-
gevingen wordt steeds groter. Als gevolg daarvan neemt 
ook de vraag naar bijbehorende werkkleding en wasserij-
diensten jaarlijks met ongeveer 4 procent toe. Met het oog 
daarop heeft CWS in deze groeimarkt geïnvesteerd in mo-
derne en toekomstgerichte technologieën en op de site in 
Lauterbach een nieuwe cleanroomwasserij gebouwd.

“Met onze knowhow en de modernste processen heb-
ben we in Lauterbach productieomstandigheden gecre-
eerd die voldoen aan de strengste normen”, vertelt Markus 
Schad, directeur Cleanrooms & Healthcare. “We hebben 
onze gecertificeerde diensten verder verbeterd en dankzij 
de centrale ligging van deze locatie in Duitsland kunnen 
we onze klanten nog sneller bevoorraden.” En, last but not 
least, in Lauterbach zullen op langere termijn ongeveer 95 
nieuwe arbeidsplaatsen worden gecreëerd.

“We hebben onze gecertificeerde dienst-
verlening nog verder verbeterd en dankzij 
de centrale ligging van deze locatie in Duits-
land kunnen we onze klanten nog sneller 
bevoorraden”
Markus Schad over de nieuwe cleanroomwasserij

De vijfde Duitse cleanroomwasserij werd gebouwd op be-
drijfsgronden die al in bezit van CWS waren. Ze beslaat een 
oppervlakte van 3.300 vierkante meter en is ontworpen 
voor een capaciteit van meer dan 15.000 stuks wasgoed 
per dag die in drie ploegen worden behandeld. Op die ma-
nier wordt de druk op andere sites verlicht en krijgen onze 
klanten gegarandeerd veilige kwaliteit. “De bouw ging in 

januari 2020 van start, de inbedrijfstelling was iets min-
der dan een jaar later,” meldt Markus Schad tevreden. “Het 
team op de bouwplaats heeft onder moeilijke omstandig-
heden fantastisch werk geleverd.”

trefpunt

Investering in de 
groeiende markt van 
de cleanrooms
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Customer Centricity: 
Visie op een succes-
volle toekomst
De coronapandemie verandert de wereld – wij 
ervaren dit zowel in ons privéleven als in ons 
beroepsleven. Vele van deze veranderingen 
zullen ook bepalend zijn voor het zakenleven 
na de pandemie: Klanten verwachten digitale 
oplossingen, transparante aanbiedingen en 
snelle reacties. De megatrends hygiëne en 
duurzaamheid zijn belangrijker dan ooit tevo-
ren. Het komt er nu op aan dit als een oppor-
tuniteit voor CWS aan te grijpen en de huidige 
klantenbehoeften nog meer centraal te stel-
len. Laten we eens een paar daarmee samen-
hangende projecten en initiatieven bekijken. 
We beginnen met een interview met Jürgen 
Höfling, CEO van de CWS Groep.

Waarom draait het bij Customer Centricity?
Wij willen op lange termijn onze klanten als commerciële 
partners voor ons winnen en behouden. Wij zullen hierin 
slechts slagen als wij hen uitstekende service bieden, flexi-
beler worden en hun toegang tot onze verschillende vormen 
van dienstverlening vergemakkelijken. Dat betekent ook dat 
nieuwe digitale benaderingswijzen moeten worden gezocht.

Sleutelwoord digitalisering: Hoe heeft de COVID-19- 
pandemie hierin een rol gespeeld?
De pandemie heeft de trend naar digitalisering aangewak-
kerd, maar die bestond natuurlijk al eerder. Tijdens de lock-
downs hebben onze klanten ondervonden dat veel proces-
sen langs digitale weg minder tijd vergen en minder kosten. 

Na corona zullen zij deze voordelen niet willen opgeven. 
Daarom zijn we midden 2020 al begonnen met digitale on-
dersteuning van onze distributie en de invoering van nieuwe 
manieren van werken.

Met andere woorden, we moeten de wereld meer door 
de bril van de klant gaan bekijken?
Dat klopt. In ons contact met elke klant moeten wij nog 
meer dan vroeger rekening houden met hun gezichtspun-
ten. Onze klanten verwachten van ons betrouwbare service, 
hoge kwaliteit en leveringszekerheid – en terecht! Deze be-
trouwbaarheid moet onze hoogste prioriteit zijn en blijven. 
Wij willen ook beter gebruik maken van wat wij weten over 
onze klanten en precies begrijpen waaraan er behoefte is. 
Daardoor kunnen wij volledig individuele oplossingen aan-
bieden met een perfect op maat gesneden service. De klan-
ten zien dat wij hen en hun behoeften kennen en aan hun 
zijde staan.

Welke doelstellingen streeft CWS na met haar nieuwe 
strategie?
Het jaar 2021 staat in het teken van Customer Centricity. 
Dat is onze strategie en onze visie op een succesvolle toe-
komst. In principe staat onze interne organisatie. Als wij nu 
onze aandacht volledig op onze klanten richten, zijn wij op 
de juiste weg om ons internationaal marktleiderschap uit te 
bouwen. Ik denk dat dit een doel is dat de moeite waard is.
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Het “Service Playbook” legt normen vast voor alle relevante 
processen en leidraden voor het gedrag van servicemede-
werkers. Het doel is alle klanten te allen tijde een consistent 
goede service te bieden die hun verwachtingen ruimschoots 
overtreft. “Onze servicemedewerkers zijn ons gezicht naar 
de klant toe”, zo stelt Clemens Douglas, Lead Project Ma-
nagement IoT en belast met de ontwikkeling van het Service 
Playbook bij CWS. “Zij zijn telkens het eerste aanspreekpunt 
en brengen ons CWS-merk tot leven.” Het doel is te zorgen 
voor positieve klantervaringen, uitstekende service op alle 
mogelijke contactpunten en snelle oplossing van mogelijke 
problemen.

Zo worden bijvoorbeeld kleinere herstelwerkzaamheden 
direct ter plaatse uitgevoerd tijdens een bezoek van servi-
cepersoneel van CWS. “Onze klanten kunnen zich dankzij 
onze allround service honderd procent concentreren op 
hun kernprocessen. Het perfecte beheer van hun hygiëne-
ruimten en werkkleding is bij CWS in goede handen,” aldus 
Douglas.

topthema

Beste service – altijd 
en overal

“Ze brengen het merk tot leven. De servicemede-
werker kan het verschil maken voor de ervaring 
van de klant. Om dit vermogen ten volle te benut-
ten, heeft de servicemedewerker een eenduidig 
handelingswijze nodig. Op die manier ervaren alle 
klanten een constant hoge servicekwaliteit, on-
geacht het individu. Dit is waardoor een service-
merk zich onderscheidt. Het Service Playbook 
vormt zo de voorwaarde en het fundament voor 
CWS om als een sterk servicemerk te worden 
waargenomen”.

Clemens Douglas over de rol van de servicemedewer-
kers als contactpunt voor de commerciële partners.
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Compliance Manage-
ment – Eenvoudig en 
transparant
De term “Corporate Compliance” beschrijft het regel-
conforme gedrag binnen een onderneming. Deze regels 
kunnen bindend zijn voorgeschreven door de wet, maar 
kunnen ook zijn vastgelegd in interne gedragsregels die 
door de onderneming worden opgesteld. Bij CWS wordt 
de “Code of Conduct” toegepast. Andrea Szrama, Head 
of Corporate Legal bij CWS, weet waarom Compliance be-
langrijk is: “Het is van essentieel belang dat elke werkne-
mer evenveel belang hecht aan interne en externe samen-
werking. Een belangrijk element in deze gezamenlijke visie 
is ook onze klant: Hoe willen wij met onze klanten omgaan? 
Het antwoord is nogal eenvoudig: Fair en transparant.

“Het is van essentieel belang dat elke  
medewerkers evenveel belang hecht aan 
interne en externe samenwerking”
Andrea Szrama, Head of Corporate Legal

Als iets niet oké zou zijn, kunnen alle betrokken werkne-
mers contact opnemen met de lokale Compliance Mana-
ger of via onze anonieme hulplijn hun verontrusting ken-
baar maken. Doel is dat iedereen het thema serieus neemt 
en dat regelconform gedrag aangemoedigd wordt in het 
belang van de onderneming, maar ook met het oog op alle 
individuele medewerkers.
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Daarom willen wij in de toekomst ook meer werken op het 
gebied van service-innovaties die de klant ontlasten in het 
beheer van werkkleding. “Wij vertrekken bij de klant en ein-
digen bij de klant. Uitgangspunt voor de ontwikkeling van 
het nieuwe business model was een klantenenquête, en het 
is gebaseerd op het idee dat we goed naar de klant luiste-
ren, de behoeften doorgronden en ons aanbod daarop flexi-
bel aanpassen,” voegt Marion Rommelspacher, Teamlead 
Customer Experience bij CWS, eraan toe.

topthema

Business Model 2.0 
Workwear – Flexibele 
service naar behoefte
Het project Business Model 2.0 werd al met succes in 
de Benelux ingevoerd. “Onze doelstelling is om nieuwe 
doelgroepen aan te spreken en ons serviceaanbod dien-
overeenkomstig uit te breiden,” zegt Juliana Scherrmann, 
Hoofd Marketing Workwear bij CWS.

“In de toekomst moeten onze klanten hun 
services modulair kunnen samenstellen”
Juliana Scherrmann, Hoofd Marketing CWS Workwear

Terwijl de nadruk voor iedereen vaak lag op ons pakket “to-
tale ontzorging”, zullen wij ons in de toekomst meer gaan 
richten op de behoeften van onze klanten – die kunnen 
kleiner zijn, of ook meer services inhouden.
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Next Generation Sales – dit is de titel voor salesmedewer-
kers die een vier weken durende training over hybride sales 
hebben afgerond. Hierin worden digitale en analoge con-
tactmogelijkheden op de best mogelijke manier aan elkaar 
gekoppeld. “Het blijft nog wel een beetje grappig dat we 
nieuwe klanten vragen om de toiletruimte in te gaan en de 
geur te beschrijven,” zegt Heike Seltmann, Group Sales Di-
rector New Business Hygiene. “Voor we werden getroffen 
door de pandemie, gingen mijn team en ik ter plaatse om 
zelf poolshoogte te nemen. Nu vragen we klanten of het 
daar naar viooltjes ruikt of eerder onaangenaam.” Op die 
manier, zo luidt het, past de onderneming haar eigen sa-
lesmodel aan de huidige marktsituatie aan. 

In de vier weken durende opleiding wordt naast training in 
digitale contactlegging ook geoefend in het omgaan met 
bezwaren en problemen. Het einde van de opleiding be-
treft de virtuele onderhandeling over het contract. Het suc-
ces kan tellen: De collega’s met de NGS-onderscheiding 
zijn 50 procent succesvoller dan degenen die de opleiding 
nog niet hebben voltooid.

topthema

Customer Centricity – 
Next Generation Sales

Duurzame handel door CO2-besparing

Het project blinkt ook uit op het gebied van duur-
zaamheid: Terwijl elke verkoper vroeger ongeveer 
30.000 kilometer per jaar aflegde, heeft de omscha-
keling naar onlineverkoop ongeveer 24.000 kilometer 
bespaard. Dit komt overeen met ongeveer 80 procent 
kilometers minder gereden. Tegen 2023 kan het aan-
tal ritten met de auto worden verminderd met een cu-
mulatief totaal van ongeveer 4 ton CO2.
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Afvalwaterzuivering zonder chemicaliën – 
na Zweden nu ook in Duitsland

Wat eerder als toekomstmuziek zou hebben geklonken, is 
bij CWS nu al werkelijkheid: 100 procent chemicaliënvrije 
afvalwaterzuivering door middel van elektrocoagulatie. Bij 
dit proces wordt het afvalwater onder elektrische spanning 
gezet in de zogenaamde RedBOX, zodat het vuil op zeer 
doeltreffende wijze van het water wordt gescheiden. On-
geveer 30 procent van dit gezuiverde water kan vervolgens 
worden hergebruikt voor het voorwassen van sterk vervuild 
textiel. Het proces is niet alleen milieuvriendelijk, het is ook 
energiezuinig.

CWS Ierland: Nieuwe brochure voor werkkle-
ding in rechtstreekse verkoop

CWS Ierland biedt volledige huurservice aan op het vlak van 
werkkledij voor een brede waaier van industriesectoren. Nu 
heeft zij bovendien een brochure voor de rechtstreekse ver-
koop gepubliceerd. Die moet bestaande huurklanten onder-
steunen die wellicht werknemers hebben die rechtstreeks 

verkochte werkkleding nodig hebben. Tegelijkertijd worden 
nieuwe klanten aangesproken voor wie het huurmodel niet 
geschikt is, zoals de bouwsector.

Een bijdrage tot meer kansengelijkheid

CWS Hygiëne Nederland ondersteunt de toekomstige pro-
fessionals van het land: In het kader van het nationale initi-
atief “Leader of Tomorrow” van JINC, een lokale vereniging 
zonder winstoogmerk, mogen kinderen uit het basisonder-
wijs en het middelbaar onderwijs in 2021 één dag meelopen 
met het management van CWS Hygiene Nederland. Ze leren 
hoe het dagelijkse leven op de arbeidsmarkt eruitziet. Tege-
lijkertijd delen zij in het kader van het programma hun visie 
op de arbeidswereld van morgen, bijvoorbeeld in verband 
met het belang van kansengelijkheid in de arbeidswereld.

in focus

Ter plekke in Europa
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Welke gevolgen heeft het coronavirus voor 
Poolse ondernemingen?

De Safe at Work Coalition, waarvan CWS stichtend lid is, 
heeft in de zomer van 2020 een studie uitgevoerd naar de 
gevolgen van de coronapandemie voor Poolse bedrijven. 
Over een periode van 3 weken vonden interviews plaats 
met meer dan 1500 deelnemers uit verschillende Poolse 
industrietakken.

Voornaamste bevinding: 95 procent van de werknemers 
en 52 procent van de werkgevers zien de pandemie als 
een stuwende kracht op het gebied van Health & Safety 
op het werk. Werknemers beoordelen de omgang met het 
virus over het algemeen als positief.

Meer dan 60 procent van de bevraagden gaf toe tijdens de 
pandemie vanuit een home office te werken of gewerkt te 
hebben, en 13 procent doet dat nog steeds. Ondernemin-
gen moeten proberen home office te ondersteunen door 
aanvullende opleidingen aan te bieden, bijvoorbeeld op 
het gebied van gegevensbeveiliging, en Health & Safety 
trainingen die zijn aangepast aan het werken van thuis uit.

In samenwerking met JINC zet CWS Hygiene Nederland 
zich sinds 2019 in voor kinderen uit sociaal-economisch 
achtergestelde milieus. CWS-medewerkers leren hun ook 
hoe ze moeten solliciteren. Door op CWS-sites via leuke 
en interactieve leeractiviteiten kennis te maken met ver-
schillende beroepen, kunnen kinderen tussen 8 en 16 jaar 
ontdekken welk beroep bij hun talenten past. CWS Hygie-
ne Nederland is sinds vorig jaar officieel partner van JINC.  

Vitaal met CWS in Oostenrijk

In februari is de anonieme enquête in Neder-Oostenrijk 
van start gegaan als onderdeel van het project “Vital mit 
CWS” dat de organisatie in samenwerking met het Oos-
tenrijkse ziekenfonds onderneemt. Om rekening te kun-
nen houden met de verschillende behoeften zijn er zes 
gezondheidskringgroepen van verschillende afdelingen 
gepland. Samen met de werknemers worden dan de re-
levante thema‘s gedistilleerd en de maatregelen gepro-
grammeerd. De daaruit voortvloeiende concepten lopen 
gelijktijdig in heel Oostenrijk.

in focus
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Een van de testrijders, Jochen Müller uit Stuttgart, meldt: 
“Tijdens een langere rit moest een collega al eens een par-
keerplaats van een supermarkt oprijden om op te laden. Zo-
iets is mij nog niet overkomen. Ik ben zeer tevreden over de 
rijprestaties en het gebruik van de e-crafter.” Het kleinere 
laadvermogen en het ontbreken van een laaddeur aan de 
passagierszijde maakt echter het dagelijkse gebruik moei-
lijker. “Maar het voelt goed om iets voor het milieu te doen”.

even bijpraten

Cleaner service? 
Let’s test it!

Om haar duurzaamheidsdoelstellingen te 
bereiken, test CWS verschillende manie-
ren om de CO2-uitstoot te verminderen. Een 
daarvan is het gebruik van elektrische wa-
gens voor serviceritten.

Sinds de zomer van 2020 loopt op de drie vestigingen in 
Hamburg, Frankfurt en Stuttgart een pilotproject onder 
leiding van Mehmet Irmak, Director Strategic Sourcing bij 
CWS.

“We moeten de milieu-impact van ons wa-
genpark verminderen als we een duurzaam 
bedrijf willen worden”
Mehmet Irmak, Director Strategic Sourcing

“We moeten de milieu-impact van ons service-wagenpark 
verminderen als we een duurzaam bedrijf willen worden,” 
legt hij uit. “Na een interne due diligence, d.w.z. een gron-
dige evaluatie van alle parameters, hebben wij drie e-craf-
ters gekocht die het best aan onze eisen voldoen.” De test-
ritten zijn bedoeld om opties te onderzoeken en eventuele 
zwakke punten te identificeren. De grootste uitdaging is het 
bereik. “Dat hangt af van de buitentemperatuur, het route-
profiel, de rijstijl en de lading,” aldus Mehmet Irmak. “Het 
ideale routeprofiel is momenteel een rondrit van 80 tot 120 
kilometer in het stadsverkeer met een lading van maximaal 
één ton. Door het veelvuldig remmen in het stadsverkeer 
kan zelfs energie herwonnen worden. Ritten op snelwegen 
daarentegen verkorten de looptijd in extreme mate.” Ver-
dere, energiebesparende routes werden zo vastgelegd dat 
een servicetour mogelijks met één acculading kan worden 
afgelegd.
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Na de beoordeling van de gegevens in maart is Mehmet 
Irmak van plan aanbevelingen te doen. “Veel hangt natuur-
lijk af van de technische rijpheid van de beschikbare e-mo-
biel modellen,” zegt hij. “Maar ik kan me goed voorstellen 
dat we een deel van ons wagenpark zouden ombouwen 
naar e-mobiliteit.”

even bijpraten

E-mobiliteit

Bij e-mobielen is de aandrijving geheel of gedeelte-
lijk elektrisch. Aangezien de transportsector momen-
teel goed is voor ongeveer 60 procent van de vraag 
naar olie, kan de massale overstap naar elektrische 
mobiliteit het gebruik van fossiele brandstoffen aan-
zienlijk terugdringen. Over de hele levensduur van 
een voertuig wordt de CO2-uitstoot ook met 54 tot 82 
procent verminderd in vergelijking met een verbran-
dingsmotor omdat er tijdens het rijden geen emissies 
ontstaan. Hoewel ze iets duurder zijn in aanschaf dan 
voertuigen met een verbrandingsmotor, liggen de on-
derhouds- en gebruikskosten lager.
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Deze snelle groei is het gevolg van drie groeistrategieën: 
Organische groei, de ontwikkeling van schaalbare onder-
nemingsprocessen, en vooral, de acquisitie van nog meer 
brandbeveiligingsondernemingen. Het driekoppige M&A-
team van CWS Fire Safety heeft de afgelopen jaren in to-
taal 20 Duitse brandbeveiligingsbedrijven overgenomen –
waarvan 12 alleen al in 2020. Het centrale team heeft deze 
branche met succes geïntegreerd. Tot de meest in het oog 
springende transacties behoren de overname van Jungels 
Feuerschutz GmbH, MARANG Brandschutz & Technolo-
gie GmbH, en Feurobrand Feuerlöschtechnik GmbH. “Mo-
menteel zijn we ons nationaal netwerk in Duitsland nog aan 
het uitbreiden, maar op lange termijn willen we de grootste 
brandbeveiligingsonderneming van Europa worden” zegt 
Ulrich Schild, General Manager CWS Fire Safety. “Boven-
dien hebben we vorig jaar ook de CWS Fire Safety Acade-
my opgericht om over voldoende gekwalificeerd personeel 
te beschikken om dat doel te bereiken.”

De snelle opmars van de jonge onderneming is niet onop-
gemerkt gebleven: in 2020 werd CWS Fire Safety genomi-
neerd voor haar wervingscampagne (Genau Dein Hand-
werk. Nur Besser.), en momenteel is er nog een nominatie 
voor een M&A-award en de Buy-and-Build strategie.

CWS Fire Safety is dankzij een succesvolle 
Buy-and-Build strategie in korte tijd uitge-
groeid tot een van de belangrijkste aanbie-
ders van brandbeveiliging in Duitsland.

De jongste dochteronderneming van de CWS-familie is 
nog geen drie jaar oud, maar behoort nu al tot de groten 
van haar klas. CWS Fire Safety GmbH is een full-service 
provider van brandbeveiligingsoplossingen voor exploi-
tanten van alle soorten vastgoed. Van advies via planning, 
ontwerp en installatie tot oplevering, onderhoud en repa-
ratie, hun klanten krijgen alles uit één en dezelfde bron; dat 
omvat zowel o.a. brandblus- en  alarmsystemen, brandwe-
rende deuren als brandbeveiligingstrainingen.

In 2018 werd het bedrijf opgericht als de derde activiteit 
van CWS International. In 2019 wist CWS Fire Safety haar 
omzet te verdrievoudigen en in 2020 is de omzet zelfs 
meer dan drie keer zo hoog als in dezelfde periode van 
het voorgaande jaar. En zo werken er bijgevolg momenteel 
ongeveer 500 werknemers voor CWS Fire Safety en die 
realiseerden in 2020 een omzet van 36 miljoen euro.

inkijkje

De jongste dochter 
groeit razendsnel
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“We willen het beheer van sanitaire ruimten zo gemakke-
lijk mogelijk maken”, zegt Karolin Rohmer, Director Group 
Product Lines Hygiene & Floorcare bij CWS. De verder ont-
wikkelde CWS smartMate is eenvoudig te bedienen en kan 
in de meeste gebouwbeheersystemen geïntegreerd of als 
stand-alone-oplossing gebruikt worden. Bovendien biedt 
de app videotutorials voor de opleiding van het personeel.

smartMate is daarom enerzijds een beslissende stap voor-
uit bij het omgaan met de actuele uitdagingen, maar tege-
lijkertijd ook een toekomstgerichte oplossing voor open-
bare sanitaire ruimten.

Het IoT-systeem meet de bezoekersfrequen-
tie in sanitaire ruimten en het vulpeil van de 
product-dispensers en signaleert tijdig de 
nodige acties.

Of het nu gaat om zeep, ontsmettingsmiddel, handdoek-
rollen of toiletpapier – in tijden van Corona is het bijzonder 
belangrijk dat product-dispensers in openbare sanitaire 
ruimten altijd gebruiksklaar zijn. CWS ondersteunt zijn klan-
ten daarbij met een intelligente, digitale oplossing – CWS 
smartMate. De nieuwste versie van dit samen met mima-
com ontwikkelde Internet-of-Things-systeem is gebaseerd 

op EnOcean-technologie. Het registreert automatisch de 
actuele bezoekerscijfers en het vulniveau van de dispensers 
in de sanitaire ruimte. Via een webportal en een app stelt het 
de relevante gegevens in realtime ter beschikking. Indien 
nodig wordt het schoonmaakpersoneel gewaarschuwd zo-
dat er onmiddellijk gereageerd kan worden.

showroom

CWS smartMate – 
de sanitaire ruimte 
denkt mee



15ONE 01/2021

dan ook de gepassioneerde, wendbare, betrouwbare en in-
spirerende IK van ons merk centraal. Met een frisse produc-
tie willen we deze eigen identiteit overbrengen en daarbij 
niet zozeer informeren over achtergronden en strategieën, 
maar vooral entertainen en de gevoelens van ons publiek 
aanspreken”.

De film begeleidt verschillende belangrijke figuren tijdens 
hun leven van elke dag, dat echter allerminst alledaags 
is, maar juist vol ongewone perspectieven en bizarre mo-
menten zit: er wordt gedanst, kleine druppels maken grote 
golven, en dagen verstrijken in seconden. Maar er is één 
constante: de betrouwbare partner in al deze scenario’s is 
CWS en de medewerkers die altijd met de geschikte op-
lossing kunnen komen.

Bekijk en beleef hier de film over het merk CWS.
https://www.youtube.com/watch?v=vYC4JCJPGAE

Met ongewone perspectieven wakkert een 
video nog meer enthousiasme aan voor het 
merk CWS

Met een hoog tempo, kleurrijk en met een twinkeling in ten 
minste één oog schittert de film over het merk CWS die be-
gin dit jaar werd uitgebracht. In iets meer dan een minuut 
wordt het publiek ondergedompeld in de wereld van CWS 
zoals je die waarschijnlijk nog nooit hebt gezien en ook niet 
echt hebt verwacht. Alle oplossingen die de systeemaan-
bieder in huis heeft, passeren de revue, maar toch beoogt 
de video zich duidelijk te onderscheiden van productpre-
sentaties en op feiten gerichte bedrijfsvoorstellingen – het 
draait veeleer om de beleving van het CWS-gevoel.

“We willen de diversiteit, het vernuft en de 
kracht van ons merk laten zien”
Dr. Maren Otte, Group Director Corporate Communications & 
Responsibility

“We willen de diversiteit, het vernuft en de kracht van ons 
merk laten zien,” aldus Dr. Maren Otte, Group Director Cor-
porate Communications & Responsibility. “In onze film staat 

samen succesvol

Gevoelens voor het 
merk
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4. Hoe bevalt het dagelijkse werk?
Ik ben bij CWS Hygiene begonnen en toen overgestapt naar 
Workwear vanwege de coronacrisis. Ik had het geluk gehol-
pen te worden. En hoe hopeloos de situatie ook is, met de 
juiste ondersteuning en volharding lukt het iedereen!

Als servicemedewerker bij CWS Workwear in 
Amsterdam behoort Gerrie Gelmers tot de-
genen die hun droombaan hebben gevonden. 
Maar de weg daar naartoe was niet gemakke-
lijk. Nog niet zo lang geleden leefde Gerry op 
straat. Dankzij zijn deelname aan het reality 
programma “The Amsterdam Project” kon 
hij aan die situatie ontsnappen. De vastbe-
radenheid waarmee Gerrie dit heeft bereikt, 
maakt van hem de “Verborgen Kampioen” 
van dit nummer.

1. Vertel ons eens meer over “The Amsterdam Project” 
en jouw deelname aan het programma.
Tijdens mijn leven als dakloze werd ik benaderd door de 
presentator van de show, Beau van Erven Dorens, en werd 
ik uiteindelijk geselecteerd om deel te nemen. In principe 
geeft het management van het project je geld om je leef-
situatie te verbeteren. Ik kreeg ook hulp bij het vinden van 
een woning en werk. Maar toch moest ik best wel mijn fo-
cus blijven behouden.

2. Hoe kwam het dat je toen bij CWS werd aangenomen?
Het is altijd al mijn droom geweest om vrachtwagenchauf-
feur te worden, en dus heb ik een deel van het geld van 
het programma gebruikt om mijn vrachtwagenrijbewijs te 
halen. En daarna heb ik gesolliciteerd naar een baan bij 
CWS. Ik had wel wat hulp, maar ik moest mezelf in eerste 
instantie bewijzen. Ik moet wel een goede indruk gemaakt 
hebben, want ik kreeg de job!

3. Wat heb je geleerd sinds je bij CWS bent begonnen?
Mijn collega‘s zijn fantastisch, er heerst hier een geweldige 
teamgeest. Ze leerden me alles wat ik moest weten. Nu 
heb ik mijn eigen route als servicemedewerker. Ik denk dat 
het belangrijkste is dat ik mijn zelfvertrouwen herwonnen 
heb. Ik durf naar de toekomst te kijken. Vijf jaar geleden zou 
dat nog ondenkbaar zijn geweest.

verborgen kampioenen

Uitweg uit de  
dakloosheid

Meer over het thema
The Amsterdam Project is een Neder-
lands reality-tv-programma waarin vijf 
daklozen een jaar lang worden bege-
leid. Bij de start krijgen de kandidaten 
een uniek aanbod: een creditkaart met 
10.000 euro en contact met een team 
van maatschappelijk werkers met wie 
zij dag en nacht contact mogen opne-
men. De vraag is: Zullen deze mensen 
in staat zijn zich uit de dakloosheid 
te bevrijden?
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