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redaktionell 2ONE 01/2021

Feedback eller idéer? Skriv ett e-mail till 
oss på corp-communications@cws.com

Hej,
Som tjänsteleverantör hjälper CWS-gruppen våra kunder att fokusera på deras 
huvudområden. Med det som bakgrund avser företaget att under år 2021 bygga 
ut sin affärsmodell ytterligare. För CWS betyder det att se till kunderna och deras 
behov extra noga. Vilka förnyelseprocesser och initiativ som har uppstått, och som 
är knutna till detta, kan ni läsa om i ”topptema” i det senaste numret av CWS per-
sonaltidning ”one”. 

Som en del av expansionen av vårt erbjudande och utbud satsar CWS bland annat 
på digitalisering i hygienutrymmet, exempelvis genom vidareutveckling av CWS 
smartMate. Vad denna digitala tvättrumslösning kan erbjuda, kan ni läsa om i ”upp-
visning”. Förutom utökningen av vår affärsmodell investerar CWS också vidare 
inom områdena renrum och brandskydd. Hur denna tillväxt ska uppnås kan ni läsa 
om under ”träffpunkt” och ”internt”. 

Under ”på plats” kan ni se vilka ytterligare projekt som CWS-gruppen hittills satt 
upp respektive har vidareutvecklat. Alla news manager önskar dig trevlig läsning i 
det nya ”one”! 

Er redaktion

Dr. Maren Otte
Group Director 
Corporate Communications 
& Responsibilty
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Nytt renrumstvätteri från CWS Cleanrooms i 
Lauterbach i Oberhessen har tagits i drift.

Oavsett om det gäller medicinteknik, bioteknik eller far-
maceutisk industri eller halvledartillverkning – behovet av 
högrena arbetsomgivningar växer stadigt. Därmed stiger 
också efterfrågan på ändamålsenliga arbetskläder och 
tvätteritjänster med ungefär 4 procent årligen. Inom den-
na tillväxtmarknad har CWS redan investerat i moderna och 
kommande teknologier och i Lauterbach har ett renrums-
tvätteri byggts.

”Med vårt know-how och moderna metoder har vi i Lauter-
bach skaffat produktionsvillkor med högsta standard”, sä-
ger Markus Schad, Director Cleanrooms & Healthcare. ”Vi 
har ytterligare förbättrat våra certifierade servicetjänster 
och vi kan leverera allt snabbare till våra kunder, tack vare 
den centrala placeringen av fabriken i Tyskland.” Och inte 
minst kommer på sikt omkring 95 nya arbetstillfällen att ska-
pas i Lauterbach.

”Vi har ytterligare förbättrat våra certifie-
rade servicetjänster och vi kan leverera allt 
snabbare till våra kunder, tack vare den cen-
trala placeringen av fabriken i Tyskland.”
Markus Schad om det nya renrumstvätteriet

Det femte renrumstvätteriet i Tyskland har byggts på befint-
lig fabriksyta hos CWS. Det består av 3 300 kvadratmeter 
och har en kapacitet på mer än 15 000 tvättartiklar per dag, 
som körs i upp till tre skift. Det avlastar därmed de andra 
tvätterierna och garanterar jämn och säker kvalitet för våra 
kunder. ”Byggnationen började i januari 2020 och driften 
kom igång redan efter ett år”, säger Markus Schad med 
glädje. ”Teamet på plats har arbetat fantastiskt under svåra 
villkor.” 

träffpunkt

Investering i tillväxt-
marknaden renrum
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Customer Centrici ty: 
Vision för en fram-
gångsrik framtid
Coronapandemin förändrar världen – detta märker 
vi både i privatlivet och inom affärslivet. Många av 
dessa förändringar kommer att styra affärslivet även 
efter pandemin: Kunder förväntar sig digitala lösning-
ar, transparenta erbjudanden och snabba reaktioner. 
Megatrenderna hygien och hållbarhet är nu mer bety-
delsefulla än någonsin. Nu gäller det att utnyttja detta 
som en möjlighet för CWS och fokusera ännu mer på 
aktuella kundbehov. Låt oss ta en titt på några aktuel-
la projekt och initiativ. Vi startar med en intervju med 
Jürgen Höfling, CEO hos CWS-gruppen.

Vad handlar temat Customer Centricity om? 
Vi vill vinna och behålla våra kunder som affärspartner på 
lång sikt. Detta lyckas vi bara med genom att erbjuda en ut-
märkt service, vara flexibla och förenkla tillgången till våra 
tjänster. Till detta hör också att vi följer upp våra digitala 
satsningar. 

Nyckelord digitalisering: Hur har COVID-19-pandemin 
påverkat? 
Pandemin har förstärkt trenden till digitalisering, men tren-
den fanns ju också innan. Våra kunder har lärt sig under 
pandemins lockdown att många processer kan utföras 
digitalt för att spara tid och kostnader. Dessa fördelar vill 
man inte vara utan efter coronapandemin. Därför började 
vi att undersöka redan i mitten av 2020 hur vi kan stödja vår 
verksamhet digitalt och att etablera nya arbetssätt. 

Med andra ord: Vi måste kanske se världen mer ur 
kundens perspektiv? 
Helt rätt. Vi måste ännu mer se behoven ur kundens per-
spektiv vid varje kontakt med våra kunder. Våra kunder 
förväntar sig en tillförlitlig service, hög kvalitet och säkra 
leveranser! Denna tillförlitlighet måste vara av högsta pri-
oritet nu och framöver. Dessutom måste vi bättre utnyttja 
kunskapen om vad våra kunder behöver. På detta sätt kan 
vi erbjuda kompletta individuella lösningar med anpassad 
service. Kunden ser att vi förstår deras behov och att vi står 
vid deras sida. 

Vilka mål eftersträvar CWS med den nya strategin? 
År 2021 kommer helt att fokusera kring kundens behov. 
Detta är vår strategi och vår vision för en framgångsrik 
framtid. Vi har till stor del arbetat igenom vår lista över nöd-
vändiga interna åtgärder. Genom att fokusera helt på våra 
kunder arbetar vi i rätt riktning, så att vi kan bygga ut vår in-
ternationella marknadsledande ställning. Jag tror att detta 
är ett mål som lönar sig.
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Med ”Service Playbook” definieras standarder för alla re-
levanta processer och riktlinjer för hur servicechaufförerna 
ska agera. Målet är att alla kunder ska få samma goda servi-
ce, som uppfyller mer än vad kunden kan förvänta sig. ”Våra 
servicechaufförer är vårt ansikte utåt mot kunderna” säger 
Clemens Douglas, Lead Project Management IoT och an-
svarig för utvecklingen av Service Playbook hos CWS. ”De 
utgör den återkommande kontaktpunkten och ger liv åt vårt 
varumärke.” Det gäller att säkerställa en positiv upplevelse 
för kunden, utmärkt service i alla beröringspunkter och en 
snabb bearbetning av möjliga problem.  

Exempelvis utförs mindre reparationer direkt på plats vid 
besök av CWS servicepersonal. ”Våra kunder kan då kon-
centrera sig hundraprocentigt på sin verksamhet, tack vare 
vår allroundservice. Den perfekta skötseln av hygienutrym-
mena och arbetskläderna ligger i händer hos oss på CWS,” 
säger Douglas. 

topptema

Bäst service – alltid 
och överallt

”De ger liv åt vårt varumärke. Servicechaufförer-
na kan utgöra skillnaden för kundens upplevelse. 
För att utnyttja denna potential, behöver service-
chauffören en tydligt definierad handlingsplan. 
Alla kunder upplever då en likartad hög servi-
cekvalitet, oberoende av individen. Det är detta 
som utmärker ett servicemärke. Service Play-
book utgör med det förutsättningen och grunden 
som gjort CWS till det starka servicemärket som 
det är.” 

Clemens Douglas om servicepersonalens roll som 
kontaktpunkt för kunderna. 
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Compliance Manage- 
ment – enkelt  
och transparent
Begreppet Corporate Compliance beskriver de regler som 
ska efterlevas  inom ett företag för att uppfylla olika krav 
och bestämmelser. Dessa krav kan komma från lagstiftare 
men även från interna bestämmelser inom företaget. Hos 
CWS använder man Code of Conduct. Varför compliance 
är viktigt vet Andrea Szrama, Head of Corporate Legal hos 
CWS: ”Det är viktigt att alla anställda har en gemensam 
förståelse för vårt arbete tillsammans såväl internt som ex-
ternt. En viktig beståndsdel av detta gemensamma tänk-
ande är också våra kunder: Hur vill vi hantera våra kunder? 
Svaret är mycket enkelt: Rättvist och transparent.” 

”Det är viktigt att alla anställda har en  
gemensam förståelse för vårt arbete till-
sammans såväl internt som externt.”
Andrea Szrama, Head of Corporate Legal

Om till exempel problem eller oegentligheter uppstår, kan 
alla anställda vända sig till sin lokala Compliance Mana-
ger eller till den anonyma hjälplinjen och delge sina tankar. 
Målet är att var och en av oss ska ta frågan på allvar och 
personligen främja och uppmuntra ett regelföljande upp-
förande inte bara för företagets intressen, utan även för alla 
dess anställda.
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Därför kommer vi i framtiden arbeta hårdare inom området 
service-innovationer, som avlastar kundens hantering av ar-
betskläder. ”Vår service börjar hos kunden, och slutar hos 
kunden. Utgångspunkten för utvecklingen av den nya affärs-
modellen var en kundundersökning och baseras på idén att 
lyssna på kunden, förstå dennes behov och att därefter an-
passa vårt utbud på ett flexibelt sätt.” säger Marion Rom-
melspacher, Teamlead Customer Experience hos CWS. 

topptema

Business Model 2.0 
Workwear – Flexibel 
service efter behov
Projektet Business Model 2.0 har nyligen introducerats i 
BeNeLux med framgångsrikt resultat. ”Vårt mål är att nå 
nya målgrupper och att utvidga vårt serviceutbud”, säger 
Juliana Scherrmann, Head of Marketing Workwear hos 
CWS. 

”Våra kunder ska i framtiden kunna sätta 
samman sin service i moduler.”
Juliana Scherrmann, Head of Marketing CWS Workwear

Vårt fokus idag ligger ofta på vårt problemfria fullservice-
paket, men i framtiden inriktar vi oss allt starkare på kun-
dens individuella behov – detta kan innefatta både mindre, 
men också mer, service.
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Next Generation Sales – Det är diplomet som säljperso-
nalen får efter att ha avklarat en fyra veckors kurs inom hy-
bridförsäljning. Här sammankopplas digitala och analoga 
kontaktmöjligheter på bästa sätt. ”Det känns en aning ko-
miskt när vi ber nya kunder att gå in i toalettutrymmet och 
beskriva lukten där” säger Heike Seltmann, Group Sales 
Director New Business Hygiene. ”Fram tills att pandemin 
bröt ut hade jag och mitt team själva skapat en egen bild 
på plats. Nu frågar vi kunderna om det luktar viol eller om 
det är mer som en obehaglig lukt.” Därmed anpassar man 
det egna försäljningskonceptet till rådande marknadsför-
hållanden.    

I den fyra veckor långa kursen utbildar vi inom, förutom di-
gitala kontaktvägar, också i hanteringen av invändningar 
och problem. Slutet på utbildningen är den virtuella avtals-
förhandlingen. Siffrorna talar sitt tydliga språk: De anställda 
som genomfört NGS-kursen är 50% mer framgångsrika, 
än de som inte har genomgått utbildningen. 

topptema

Customer Centricity – 
Next Generation Sales

Hållbar försäljning genom CO2-reducering

Även inom området hållbarhet imponerar projektet: 
Tidigare har varje säljare kört omkring 3 000 mil per 
år. Nu kan man genom att ställa om till onlineförsälj-
ning, spara in 2 400 mil. Detta innebär omkring 80% 
mindre körande. Genom att kraftigt minska antalet bil-
resor kommer man att ha sparat in ungefär 4 ton CO2 
fram till år 2023.
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Kemikaliefri hantering av avloppsvatten – 
efter Sverige nu också i Tyskland

Vad som först kan låta som en futuristisk fantasi är re-
dan verklighet på CWS: En 100% kemikaliefri hantering 
av avloppsvatten med elektrokoagulation. Vid denna pro-
cess utsätts avloppsvattnet i den så kallade RedBOX för 
en elektrisk spänning, som effektivt skiljer föroreningarna 
från vattnet. Omkring 30% av detta behandlade vatten kan 
återanvändas till förtvätt av kraftigt smutsade textilier. För-
farandet är inte bara miljövänligt utan också energibespa-
rande.

CWS Irland: Nya broschyrer om arbetskläder 
för direktförsäljning

CWS Irland erbjuder en komplett uthyrningsservice i om-
rådet arbetskläder för ett flertal branscher. Nu presenterar 
man även en broschyr för direktförsäljning. Den ska stödja 
befintliga hyreskunder som kan har anställda som behöver 
arbetskläder för direktförsäljning. Samtidigt riktar sig bro-
schyren till nya kunder där hyresmodellen inte är passan-
de, som t.ex. byggbranschen. 

Ett bidrag till ännu mer lika möjligheter

CWS Hygiene i Nederländerna stödjer framtida yrkesar-
betande: Inom ramen för ett nationellt initiativ ”Morgonda-
gens chefer” från JINC, en lokal Non-Profit-organisation, 
får barn som går i grundskolan under 2021 vara chefer för 
en dag på CWS Hygiene i Nederländerna. De lär sig hur en 
arbetsdag kan se ut samtidigt som de, inom ramen för pro-
grammet, delar sin vision av morgondagens arbete, exem-
pelvis vikten av lika möjligheter inom olika arbetsområden.

I samarbete med JINC engagerar sig CWS Hygiene i Ne-
derländerna sedan 2019 för barn från tuffa sociala förhål-
landen. De anställda på CWS lär också ut hur man söker 
jobb. Genom att få lära känna olika yrken med hjälp av lek-
fulla och interaktiva läroaktiviteter, kan barn i åldrarna 8–16 
år se vilka yrken som passar deras talanger. CWS Hygiene i 
Nederländerna är sedan förra året officiell partner till JINC.  

på plats

På plats i Europa

DE

IRE

NL
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Huvudinsikter: 95% av arbetstagarna och 52% av arbets-
givarna ser pandemin som en drivande kraft inom området 
Health & Safety på arbetsplatsen. Arbetstagarna upplever 
hanteringen av viruset som något ganska positivt. 
Mer än 60% av de tillfrågade berättade att de under pan-
demin har arbetat hemifrån och 13% kommer även att göra 
det fortsättningsvis. Företagen bör understödja hemma-
kontor genom att genomföra ytterligare utbildningar, ex-
empelvis inom datasäkerhet och Health & Safety-utbild-
ning, som kan anpassas till hemarbeten.

Vital med CWS i Österrike

I februari startade en anonym undersökning i delstaten 
Niederösterreich inom ramen för projektet ”Vital med 
CWS”, som organisationen genomför i samarbete med 
den österrikiska försäkringskassan. Sex olika hälsocirkel-
grupper från varierande avdelningar planeras för att möj-
liggöra att olika behov beaktas. I samarbete med anställda 
tas relevanta ämnen fram och åtgärderna planeras däref-
ter. De olika koncept som blir resultatet från detta kommer 
att implementeras samtidigt i hela Österrike. 

Hur påverkar coronaviruset polska företag?

Safe at Work Coalition, som CWS är en av grundarna till, 
har under sommaren 2020 genomfört en studie om effek-
ten av coronapandemin på polska företag. Under 3 veckor 
har man intervjuat mer än 1500 deltagare från olika polska 
industriföretag. 

på plats

PL

AT
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En av testförarna, Jochen Müller från Stuttgart, förklarar: 
”Vid en längre tur behövde en kollega köra till en parkering 
vid en stormarknad för att ladda. Men jag har inte råkat ut 
för detta. Jag är mycket nöjd med körkapaciteten och han-
teringen av e-Craftern.” Den låga laddningskapaciteten 
och att det saknas laddningslucka på passagerarsidan ger 
dock problem under det dagliga arbetet. ”Men det känns 
bra att kunna göra något för miljön”. 

samtal med

Renare service? 
Vi testar!

För att uppnå sitt hållbarhetsmål, testar CWS 
olika möjligheter att reducera CO2-utsläp-
pen. En av dessa är användningen av elbilar 
vid servicekörningarna. 

På de tre orterna Hamburg, Frankfurt och Stuttgart löper 
sedan sommaren 2020 ett pilotprojekt, lett av Mehmet Ir-
mak, Director Strategic Sourcing hos CWS. 

”Vi måste reducera våra servicebilars  
miljöpåverkan, om vi vill vara ett företag där 
hållbarhet är drivkraften”
Mehmet Irmak, Director Strategic Sourcing

”Vi måste reducera våra servicebilars miljöpåverkan, om 
vi vill vara ett företag där hållbarhet är drivkraften”, förkla-
rar han. ”Efter en intern due dilligence-process, som tar 
hänsyn till alla parametrar, har vi köpt in tre e-Crafter, ef-
tersom de bäst motsvarade våra krav.” Testkörningarna ska 
undersöka möjligheter och ta reda på möjliga svaga punk-
ter. Den största utmaningen är räckvidden. ”Den beror på 
yttertemperaturen, körprofilen, körsättet och laddningen”, 
säger Mehmet Irmak. ”Den bästa körprofilen är just nu en 
80 till 120 kilometer lång körning i stadstrafik med maxi-
malt ett ton i last. Genom att ofta bromsa i stadstrafiken 
kan man till och med återvinna energi. Motorvägskörningar 
förkortar däremot körtiden extremt mycket.” Det har tagits 
fram alternativa energibesparande turer, så att det ska gå 
att köra en servicetur med bara en laddning.
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Efter utvärderingen av testet i mars, kommer Mehmet Ir-
mak att ge sina rekommendationer. ”Mycket beror på den 
tekniska mognaden av de elbilar som finns”, säger han. 
”Men jag kan gott tänka mig att ställa om en del av vår for-
donspark till elbilar.”

Elektromobilitet 

Hos elbilar sker driften helt eller delvis elektriskt. Ef-
tersom omkring 60% av världens olja går till trans-
portsektorn, kan en större omställning till elektro-
mobilitet kraftigt reducera användningen av fossila 
bränslen. Sett över hela livslängden på fordonet sjun-
ker CO2-utsläppen med 54 till 82% i jämförelse med 
förbränningsmotorer, eftersom det inte sker några 
utsläpp alls. Visserligen är inköpet lite dyrare jämfört 
med bilar med förbränningsmotorer, men underhålls- 
och användningskostnaderna är lägre. 
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Denna snabba tillväxt grundar sig på tre tillväxtstrategier: 
Organisk tillväxt, uppbyggnad av skalbara affärsproces-
ser och framför allt uppköp av ytterligare brandskyddsfö-
retag. Det tre personer starka M&A-teamet på CWS Fire 
Safety har de senaste åren förvärvat totalt 20 tyska brand-
skyddsföretag – bara under år 2020 förvärvades 12 brand-
skyddsföretag. Centralteamet har framgångsrikt integrerat 
detta dotterbolag. Bland de mest välkända transaktioner-
na är förvärvet av Jungels Feuerschutz GmbH, MARANG 
Brandschutz & Technologie GmbH och Feurobrand Feu-
erlöschtechnik GmbH. ”Nu bygger vi upp ett nätverk i hela 
Tyskland och på sikt kommer vi att bli det största brand-
skyddsföretaget i Europa” säger Ulrich Schild, General Ma-
nager CWS Fire Safety. ”Dessutom grundade vi under förra 
året CWS Fire Safety Academy, för att ha tillräckligt med 
specialistpersonal och kunna nå detta mål.”

Den snabba ökningen av detta unga företag har inte pas-
serat obemärkt: År 2020 nominerades CWS Fire Safety för 
sin rekryteringskampanj (Genau Dein Handwerk. Nur Be-
sser / Precis Ditt Hantverk. Bara Bättre.). Nu är ytterligare en 
nominering aktuell för en M&A Award och Buy-and-Build-
strategin. 

CWS Fire Safety har på kort tid gått upp i led-
ningen bland tyska brandskyddsleverantörer 
tack vare Buy-and-Build-strategin.

Den yngsta medlemmen i CWS-familjen är inte ens tre år 
gammal, men tillhör ändå de bästa i klassen. CWS Fire Sa-
fety GmbH riktar sig, som totalleverantör av brandskydds-
lösningar, till företag inom fastighetsbranschen. Från råd-
givning samt planering, utförande och installation fram 
till övertagande, underhåll och reparation får kunden allt 
från ett och samma ställe: Till detta räknas släckningssys-
tem, brandvarningssystem, brandskyddsdörrar och brand-
skyddsutbildning. 

År 2018 grundades företaget som det tredje affärsområdet 
inom CWS International. Under 2019 kunde CWS Fire Safe-
ty tredubbla sin omsättning och år 2020 var omsättningar 
till och med tre gånger så stor som året innan. Nu arbetar 
omkring 500 anställda för CWS Fire Safety och de hade år 
2020 en omsättning på 36 miljoner Euro. 

inblick

Den yngsta dottern 
växer snabbt
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”Vi vill underlätta skötseln av toaletterna så mycket som 
möjligt”, säger Karolin Rohmer, Director Group Product Li-
nes Hygiene & Floorcare hos CWS. Den vidareutvecklade 
CWS smartMate är enkelt att hantera och kan integreras i 
de flesta system för fastighetsdrift eller kan användas som 
enskild lösning. Dessutom erbjuder appen även videotuto-
rials för personalutbildning. 

smartMate visar på en avgörande vidareutveckling för att 
möta aktuella krav, samtidigt som det ger en framtidslös-
ning för offentliga hygienutrymmen. 

IoT-systemet mäter besöksfrekvensen i hy-
gienutrymmena och nivåerna i alla dispens-
rar – och ger signal när det är dags att fylla på.

Oavsett om det gäller tvål, desinfektionsmedel eller toa-
lettpapper – i coronatider är det särskilt viktigt att dispens-
rarna i offentliga toalettutrymmen alltid fungerar och är väl-
fyllda. CWS hjälper sina kunder med en intelligent, digital 
lösning genom CWS smartMate. Den senaste versionen 
av systemet med Internet of Things-anpassning har ut-
vecklats tillsammans med mimacom, baserat på EnOce-
an Technology. Den registrerar automatiskt det aktuella be

söksantalet och även nivån i dispensrarna i toalettutrym-
met. Med en webportal och en app uppdateras nivåerna i 
realtid. När det behövs det fyllas på informeras städperso-
nalen, som direkt kan åtgärda problemet. 

uppvisning

CWS smartMate –  
det smarta hygien-
utrymmet
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strategier, utan snarare underhålla och tala till känslorna hos 
vår publik. Filmen följer flera huvudpersoner genom deras 
vardag, som inte alls är vanlig, utan snarare är full av ovan-
liga perspektiv och udda stunder: 

 
Det går som en dans, små droppar blir till stora vågor och 
dagen rusar förbi på några sekunder. Det finns dock en 
konstant: Den pålitliga partnern i alla dessa scenarier är 
CWS, som alltid kan komma med en passande lösning. 
Click here to watch and experience the CWS brand film.

Klicka här för att se och uppleva filmen om CWS. 
https://www.youtube.com/watch?v=vYC4JCJPGAE

Med ovanliga perspektiv gör en video CWS 
som varumärke ännu mer attraktivt

Filmen om CWS varumärke, som släpptes tidigare i år, är 
fartfylld, färgstark och med en touch av humor. Under en 
dryg minut får publiken dyka ner i CWS’s värld som man 
inte tidigare har sett den och som man inte heller väntat 
sig. Alla lösningar som systemleverantören erbjuder kan 
hittas, men målet är att tydligt skilja sig från produktpre-
sentationer och faktaorienterade företagspresentationer – 
snarare ska CWS-känslan upplevas. 

”Vi vill visa mångfalden, uppfinningsrikedo-
men och kraften i vårt varumärke”
Dr. Maren Otte, Group Director Corporate Communications & 
Responsibility

”Vi vill visa mångfalden, uppfinningsrikedomen och kraften i 
vårt varumärke”, säger Dr. Maren Otte, Group Director Cor-
porate Communications & Responsibility. ”I centrum av vårt 
brand är vi agila, passionerade, pålitliga  och inspirerande. 
Med en ny iscensättning vill vi förmedla denna självklar-
het och därigenom informera mindre om bakgrunder och 

tillsammans är vi starka

Känsla för märket
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Genom att jobba som servicechaufför hos 
CWS Workwear i Amsterdam, hör Gerrie Gel-
mers till de människor som har fått sitt dröm-
jobb. Men vägen dit har inte varit enkel. För 
inte så längesedan bodde Gerrie på gatan. 
Han deltog i dokusåpan ”The Amsterdam 
Project” och det hjälpte honom ut ur sin svåra 
situation. Gerries beslutsamhet gör honom 
till ”Hidden Champion” i detta nummer.

1. Berätta om ”The Amsterdam Project” och ditt delta-
gande i programmet. 
Då när jag var hemlös, blev jag kontaktad av programle-
daren för showen, Beau van Erven och sen blev jag utvald. 
Programledningen ger i princip pengar för att man ska kun-
na förbättra sin livssituation. Jag fick också hjälp att hitta 
en ny bostad och ett jobb. Men jag var ändå tvungen att  
verkligen vara fokuserad. 

2. Hur kom det sig att du blev anställd hos CWS?  
Min dröm har alltid varit att bli lastbilschaufför, så jag an-
vände en del av pengarna jag fick från programmet till att 
ta körkort för lastbil.  Sen sökte jag jobb hos CWS. Jag fick 
en del stöttning, men jag var också medveten om att jag 
behövde visa vad jag gick för. Jag måste ha gjort ett gott 
intryck, för jag fick jobbet! 

3. Vad har du lärt dig sedan du började hos CWS?
Mina kolleger är fantastiska, här finns verkligen en laganda. 
De har lärt mig allt som jag behövde veta. Nu har jag en 
egen rutt som servicechaufför. Jag tycker att det viktigaste 
var att jag fick tillbaka mitt självförtroende. Jag vågar se in 
i framtiden. För fem år sen var det otänkbart. 

4. Hur tycker du om det dagliga arbetet? 
Jag började på CWS hygien, men har sen bytt till Workwear 
på grund av coronaviruset. Jag hade tur och blev hjälpt. 
Det spelar ingen roll hur mörk situationen än ter sig, med 
rätt stöd och envishet kan man lyckas med allt! 

osynliga hjältar

Vägen ut ur  
hemlöshet

Mer om temat
The Amsterdam Projekt är en neder-
ländsk TV-dokusåpa som följer fem 
hemlösa under ett år. I början får delta-
garen ett enastående erbjudande: ett 
kreditkort med 10 000 Euro och kon-
takt med ett team av specialister inom 
socialt arbete, som kan kontaktas dag 
och natt. Frågan: Kan en människa ta 
sig ur hemlösheten?
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Redaktionsruta
cws.com ges ut av 
CWS International GmbH
Franz-Haniel-Platz 6-8
D-47119 Duisburg
Tyskland 

Tel.: +49 203 987165-0
E-Mail: info.de@cws.com

Styrelse
Jürgen Höfling (CEO)
Heiko Karschti (CFO)

Företagets säte: Duisburg 
Rättsinstans: Amtsgericht Duisburg HRB 8957 
Momsnummer: DE 811 131 122

På denna websida finns en dataskyddsförklaring där CWS International GmbH i det 
följande betecknas som ”CWS”.


