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Wij richten ons op het beschermen van natuurlijke
grondstoffen, de ontwikkeling van hoogwaardige, duurzame
producten en het verlengen van hun levensduur door
reparatie of recycling aan het einde van de levenscyclus.

Beste lezer,
De COVID-19-pandemie heeft een behoorlijke impact gehad op ons werk
en privéleven. Gezondheid, veiligheid en bescherming hebben de hoogste
prioriteit. In positieve zin is corona een katalysator geweest om het belang
van goede hygiëne te benadrukken.
De dienstverlening in onze sector is daarmee belangrijker dan ooit.
Van complete oplossingen op het gebied van hand-, toilet- en vloerhygiëne
tot bedrijfskleding en cleanrooms: wij zijn er trots op dat we onze klanten in
zo’n uitdagende tijd konden en kunnen ondersteunen met onze duurzame
oplossingen.
De pandemie heeft laten zien hoe kwetsbaar wij zijn als maatschappij.
Maar ook hoe snel we kunnen handelen in tijden van crisis. Als onderdeel
van een familiebedrijf geloven wij in de lange termijnvisie. Dat betekent
dat we vanuit onze strategie vandaag werken aan de wereld van morgen.
Daarbij herkennen én aanvaarden wij onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid.
Duurzaamheid is stevig verankerd in ons circulaire bedrijfsmodel.
Wij zijn ervan overtuigd dat alleen écht circulaire bedrijfsactiviteiten
de grondstoffen van onze planeet kunnen beschermen. Daarom creëren
we samen met alle belanghebbenden duurzame oplossingen voor een
gezondere en veiligere toekomst. Hoe we dat doen, lees je in dit verslag.
Samen kunnen wij deze wereld behouden voor toekomstige generaties.
Laten we daar vandaag mee beginnen.
Met vriendelijke groet,
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Think
Circular
De beslissingen die wij vandaag
nemen, bepalen de wereld van
morgen.
Wij werken aan een gezondere en veiligere
toekomst voor de komende generaties. Dat doen
we door producten en diensten aan te bieden
die de gezondheid en veiligheid van onze klanten
verhogen. Denk hierbij aan oplossingen die het
wassen en drogen van handen stimuleren en aan
het proces om bedrijfskleding en handdoekrollen
te wassen om ze vrij van bacteriën en virussen
terug te leveren. Maar ook onze vloerverzorgingsen cleanroomoplossingen verhogen de veiligheid
en gezondheid.
Om de toekomst voor de komende generaties
veilig te stellen, gaan wij de maatschappelijke
uitdagingen aan. Wij denken verder dan onze
eigen waardecreatie, nemen verantwoordelijkheid
en proberen iedere dag meer te bereiken. Jaren
geleden beseften we al dat grondstoffen schaars
zijn. Onze benadering is daarom gebaseerd op
servicecycli: het denken in cirkels vanuit ons
bedrijfsmodel, vanaf de ontwerpfase tot het
sluiten van de kringloop door re- en upcycling.
We verminderen het gebruik van nieuwe
grondstoffen, verlengen de levensduur van
onze producten door reparaties, maar ook door
hoogwaardige grondstoffen te selecteren die dit
garanderen. En we blijven de voetafdruk van ons
was- en logistieke proces verbeteren.
Vanuit duurzaam leiderschap willen wij de toon
zetten in onze sector en helpen wij onze klanten
hun ecologische voetafdruk te verlagen.
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“Onze benadering
is gebaseerd op
servicecycli.”

Samenwerken
De internationale strategie van CWS is verankerd
door doelen te stellen die gezamenlijk bereikt
moeten worden in onze organisatie. De vertaling
van de CWS Group strategie naar Benelux doet
onze directie samen met het lokale management.
Wij bereiken onze doelen niet alleen, maar maken
een ‘groepsreis’ met onze medewerkers, klanten,
partners, leveranciers, aandeelhouders en andere
belanghebbenden.
Om volledig circulair te ondernemen en de sector
verder te ontwikkelen, zijn er nog meer initiatieven
en onderzoeken nodig. CWS participeert daarom
actief in diverse samenwerkingsverbanden, zoals
de FTN, FBT, MVO Nederland, en wij zijn een van
de vier partijen in de Raad van Advies van Netwerk
Textiel.

Hoge verwachtingen
De verwachtingen in onze markt liggen hoger dan
in andere Europese landen. Daardoor worden wij
vaker uitgedaagd om na te denken hoe om te gaan
met maatschappelijke vraagstukken zoals inclusief
ondernemen of actieve participatie om de CO2voetafdruk te verlagen. Maar ook hoe we een
goede werkgever kunnen zijn die werkgelegenheid
blijft aanbieden in een gezonde, aangename en
veilige werkomgeving. Het behandelen van
maatschappelijke thema's is erg belangrijk voor
vele (potentiële) medewerkers om trots te kunnen
zijn op de organisatie waar je voor werkt.
Eén ding is zeker: voor de komende generaties
moeten wij een nieuwe manier vinden om met
grondstoffen om te gaan. De circulaire economie
gaat hierin een sleutelrol spelen. Wij zijn ervan
overtuigd dat ‘delen en hergebruik’ in plaats van
‘bezit’ de toekomstige mentaliteit gaat zijn. Dit is
de enige manier waarop je een gezonde en veilige
wereld kan achterlaten voor toekomstige generaties.
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Duurzaamheidsstrategie
CWS Group tot 2025

Wij willen de toon zetten in de sector met duurzaam
leiderschap en betrekken medewerkers en alle
belanghebbenden bij dit proces.
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6

Beste werkgever

Duurzame
producten

De gezondheid en veiligheid
van onze medewerkers zijn onze
topprioriteit, net als het benutten
van alle talenten. Wij willen het
aantal ongevallen tot 0 gereduceerd
hebben in 2025. Bovendien willen
wij het aandeel vrouwen in
managementposities verhogen
tot 50%.

Tegen 2025 is meer dan 90% van
onze activiteiten gebaseerd op
duurzame producten.

Verantwoordelijkheid voor de
toeleveringsketen

Sluiten van
de cycli

Wij bieden onze producten aan in
een servicecyclus en nemen de
verantwoordelijkheid, ook na de
levensduur. Wij streven ernaar om
volledig circulair te zijn.

Wij doen ons uiterste best om
te zorgen voor eerlijke arbeids
omstandigheden in onze
toeleveringsketen en werken
voortdurend aan het optimaliseren
van onze CO2-voetafdruk. Tegen
2025 willen wij al onze relevante,
kritieke leveranciers in risicolanden
auditen om ervoor te zorgen dat zij
de naleving van arbeids- en sociale
normen blijven borgen.

Duurzame bedrijfsvoering is in onze organisatie ontstaan vanuit intrinsieke motivatie,
maakt deel uit van onze bedrijfscultuur en is verankerd in onze bedrijfsstrategie.
Samen met onze partners creëren wij een duurzaam ecosysteem. Wij zijn transparant
over onze vooruitgang.
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Doelen
tot
2025
Steeds efficiëntere
processen
Duurzame producten

90

Klimaatstrategie

CWS Group werkt aan een
klimaatstrategie. Tegen eind
2021 is een volledig overzicht
van de CO2–voetafdruk van
onze internationale organisatie
beschikbaar (scope 1-3).
Onze Nederlandse organisatie heeft de stap al
gezet in 2020 en heeft in mei 2021 het certificaat
CO2-Prestatieladder niveau 3 behaald. Transparantie
is belangrijk in de CO2-Prestatieladder, daarom
publiceren wij ieder half jaar een voortgangsverslag.
Bekijk het voortgangsverslag

procent

Tegen 2025 is meer
dan 90% van onze
activiteiten gebaseerd
op duurzame producten
MVO-verslag Benelux 2020/21

In onze activiteiten staan mens
en milieu altijd centraal. Wij willen
laten zien dat een organisatie
die intrinsiek gemotiveerd is
om maatschappelijk verantwoord
te ondernemen een inspiratie
kan zijn voor andere bedrijven.
Om dit te bereiken, hebben wij
doelen vastgelegd die wij actief
nastreven.
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CO2

Medewerkers op één
Sociale normen in de toeleveringsketen

100% van de betrokken
leveranciers in risicolanden moet periodiek
worden gecontroleerd op
naleving en borging van
arbeids- en sociale
normen.

Gezondheid en veiligheid op het werk

Ongevallen

Verificatie van
het naleven van de
universele rechten
van de mens

0%*

Ziekteverzuim

3.5 %**

* Aantal gerapporteerde ongevallen x 200.000/
aantal effectief gewerkte uren			
** Afwezigheidspercentage (in %): afwezigheid/		
geplande werkuren x 100

Duurzaam presteren
Compliance

Klant- en medewerkerstevredenheid

100 %
van de medewerkers voor wie
de compliance-onderwerpen
relevant zijn, hebben een
training gevolgd.

+70*
* NPS/eNPS = supporter
in % – detractor in %,
(waarde promoter = > 9;
waarde detractor = < 6)

Diversiteit

50 %

van de
managementposities
wordt ingevuld door
vrouwen.
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Net Promoter Score
voor klanten en
medewerkers

Durf circulair 		
te zijn

Reuse

Reduce

Recycle
Reduce Wij focussen op
vermindering van gebruik van
grondstoffen in al onze processen
door actief te besparen op water,
energie en andere materialen.

Reuse Wij ontwikkelen
hoogwaardige en duurzame
producten met een lange
levensduur en na intensief
gebruik verlengen wij de duur
door reparatie.
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Recycle Wij sluiten de cirkel door
verantwoordelijkheid te nemen
voor onze producten aan het eind
van de levensduur. Ze worden –
waar mogelijk - hergebruikt als
grondstof voor soortgelijke of
andere producten.

“Maatschappelijke vraagstukken
lijken erg complex, maar laat
je niet afschrikken door het
onbekende en maak een begin.
Stel jezelf de vraag: welke
grondstoffen zijn er nodig voor
mijn product? Nu starten met
onderzoek en stap voor stap
verbetering boeken, is een
garandeerd succes voor later.”
Thalia van Mensvoort, Regional QESH Manager Benelux, Ierland & Zweden
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Circulariteit en CO2-reductie

Klimaatbescherming
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CWS werkt en denkt al circulair sinds de oprichting van de
organisatie in 1899. In die tijd was het kopen van textielproducten
zoals bedrijfskleding de norm. Onze oprichter heeft echter vanaf
dag één ingezet op verhuren, hergebruiken en grondstoffen zo
lang mogelijk gebruiken.
In de textielindustrie is het geen publiek geheim
dat het overgrote deel van broeikasgassen bij de
productie wordt gegenereerd. Dit heeft impact op
producten waarin katoen en polyester zijn verwerkt
en die worden gebruikt in producten van CWS
(bedrijfskleding, matten en handdoekrollen).
De levensduur van onze producten is een belangrijke
factor, omdat ze geschikt moeten zijn voor veelvuldig
gebruik. CWS biedt al vele jaren een circulair verhuur
concept en draagt zo bij aan de bescherming van het
klimaat. Wij calculeren reeds bij de ontwerpfase in
dat grondstoffen moeten bijdragen aan hoogwaardige
kwaliteit, draagcomfort, gebruikersgemak,
modulariteit en recycling. Het is bovendien van groot
belang om het materiaal te testen op geschiktheid
voor een industrieel wasproces. Wij houden daarbij
voortdurend rekening met de wensen en (hygiëne-)
eisen van onze klanten. Door verantwoordelijkheid
te nemen voor de hele keten, beïnvloeden wij het
op verantwoorde wijze omgaan met natuurlijke
hulpbronnen.

Ervaringen uit de praktijk
Maximalisatie van het klimaatvoordeel ontstaat door
verlenging van de gebruiksperiode van producten.
Onze dispensers zijn modulair opgebouwd;
door onderdelen te repareren voorkom je dat
een dispenser volledig vervangen moet worden.
Reparatie van onze handdoekrollen, schoonloop
matten en bedrijfs-en cleanroomkleding verlengt de
levensduur. Hoe langer je producten gebruikt, des te
minder vaak hoef je nieuwe te maken. Het draagt bij
aan de reductie van

“Een volledig
productieproces
zonder gebruik te
maken van nieuwe
grondstoffen,
is vooralsnog
een utopie.”
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CO2-uitstoot, terwijl onze klanten dezelfde service
en gewaarborgde kwaliteit ontvangen.

Samenwerken om doorbraken te
creëren
In de afgelopen decennia zijn allerlei
recycletechnologieën ontwikkeld. Een volledig
productieproces zonder gebruik te maken van
nieuwe grondstoffen, is vooralsnog een utopie.
Maar bij CWS werken wij graag aan de
mogelijkheden van morgen en mede daarom
zijn wij lid van de Raad van Advies in het Netwerk
Textiel van MVO Nederland.
CWS participeert in de 'Community of Practice'
van MVO Nederland in een biodiversiteitsproject
om een lagere CO2-impact te creëren bij het telen
van katoen. Dit gebeurt door vermindering van
waterverbruik, door geen pesticiden te gebruiken
en door het land anders te bewerken met een
gemengde gewasteelt. Zo leveren wij een bijdrage
aan het verbeteren van het katoenproductie-imago.

Mede dankzij het netwerk werken wij regelmatig
samen met andere bedrijven op het gebied van
biodiversiteit, circulariteit, vermindering van
CO2-voetafdruk en het monitoren van
maatschappelijke thema's.

verbetering van de energie-efficiency. CWS levert
al bijna 30 jaar inspanningen om verbetering in
energie-efficiency en vermindering van de emissieuitstoot te bewerkstelligen, zowel in Nederland als
in België en Luxemburg.

Naast de verantwoordelijkheid die wij nemen in
de waardeketen van onze producten, vinden wij het
belangrijk om onze processen zo efficiënt mogelijk
in te richten. In onze servicecyclus zien wij
verschillende oorzaken voor CO2-emissie die
een grote impact hebben, zoals brandstof voor
het transport maar ook elektriciteit, aardgas en
water voor ons wasproces en onze productie.

Wanneer je als organisatie een aantal decennia
ervaring hebt in het monitoren en analyseren van
elektriciteit-, gas-, water- en brandstofverbruik,
zou je kunnen concluderen dat er geen stappen in

Ervaring met energiezorg en 			
efficiency-plannen
Vanaf 1992 heeft de Nederlandse overheid in het
kader van het energiebesparingsbeleid met de
brancheorganisaties uit de textielservice industrie
een meerjarenafspraak (MJA) gemaakt over de

MVO-verslag Benelux 2020/21

14

“CWS levert al bijna
30 jaar inspanningen
om verbetering in
energie-efficiency
en vermindering van
de emissie-uitstoot
te bewerkstelligen.”

reduceren meer te maken zijn. Niets is minder waar.
Doorgaan met continu verbeteren en nieuwe
technologieën toepassen, is belangrijk om als
organisatie te blijven bestaan.

Certificering: als eerste in de sector in
Nederland
CWS toont leiderschap door in Nederland als eerste
in de sector het certificaat CO2-Prestatieladder te
behalen. Deze is mede verkregen op basis van onze
jarenlange ervaringen met energiezorg en onze
efficiency-plannen op het gebied van CO2-emissies.

“Tussen 2019 en
2025 willen wij 15%
op onze emissies
besparen.”
Daarnaast hebben wij een systeem opgezet dat
inzicht geeft in onze emissies, onder andere
veroorzaakt door gebruik van elektriciteit, aardgas,
stadsverwarming, brandstof, water en openbaar
vervoer. Tussen 2019 en 2025 willen wij 15% op
onze emissies besparen. Hiervoor hebben we
verschillende maatregelen getroffen of nog gepland.
Wij noemen er drie:

CO2-besparende maatregelen
Eén van onze recente CO2-besparende maatregelen
is de online ‘size taking’ tool (EasyFit) voor onze
bedrijfskleding. Hiermee bieden wij onze klanten
een professioneel maatadvies voor alle dragers.
De tool is 24/7 beschikbaar en werkt snel en
eenvoudig. Het is een innovatieve, digitale oplossing
die bovendien zorgt dat veel emissie voorkomen
wordt doordat onze servicecoördinator minder
fysieke bezoeken hoeft te doen voor maatname.
Een andere belangrijke maatregel is het leveren van
onze producten vanuit een logistieke hub, meestal
aan de rand van een stad of op het terrein van onze
klant. De producten worden met een emissieloze
(vracht)wagen vanuit de hub naar de klant gebracht.
Daarnaast maakt CWS in Nederland en Duitsland
gebruik van een aantal elektrische vrachtwagens.
Het merendeel van onze vrachtwagens zijn conform
Euronorm 6, maar samen met onze leveranciers
zoeken wij naar meer mogelijkheden om ons
wagenpark verder te verduurzamen.
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Nog een mooi voorbeeld is ‘Next Generation Sales’.
Deze methodiek omvat onder andere een hybride
sales model waarin de gesprekken met onze klanten
en het ondertekenen van een partnership digitaal
verloopt. Voorheen legde elke verkoper met de
auto ongeveer 30.000 kilometer per jaar af.
De omschakeling naar online werken bespaart
jaarlijks per persoon ongeveer 24.000 kilometer.
Dit is een besparing van 80%. Binnen Workwear
België hebben wij de methodiek bijna volledig
geïmplementeerd en in onze Nederlandse
organisatie is de eerste fase gestart.

Benelux in de praktijk

Circulariteit
in cijfers

Duurzaam denken betekent circulair denken. Voor ons
begint circulair denken bij onze continue servicecyclus:
onze producten worden steeds opnieuw beschikbaar
gesteld en grondstoffen worden beschermd. We
optimaliseren onze producten om maximale
duurzaamheid te bereiken en we verlengen de
levensduur door reparatie en hergebruik.
Een aantal cijfers om de positieve impact van onze servicecyclus 		
op het milieu kracht bij te zetten:

De kwaliteitscheck

27.000

In onze wasserijen wordt elk
kledingstuk na elke wasbeurt
visueel gecontroleerd op
beschadigingen, vlekken en
slijtage. Dan wordt bepaald of
de kleding nog steeds voldoet
aan de kwaliteitsnormen of
gerepareerd of vervangen moet
worden. Wij leveren de kwaliteit
die klanten van ons mogen
verwachten én nemen
verantwoordelijkheid voor
de volledige levensduur.

MVO-verslag Benelux 2020/21
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Ieder jaar

20%
reparatie

Levensduur verlengen door reparatie

Reparaties aan kleding worden uitgevoerd in
onze eigen naaiateliers. Dit geldt ook voor
reparaties aan handdoekrollen en schoonloop
matten. Wat niet meer kan worden gerepareerd,
wordt - waar mogelijk - gerecycled. Onze
handdoekrollen worden gemiddeld na 44.000
drogingen en 200 wasbeurten gerecycled om
gebruikt te worden als poetsdoeken.

De duurzaamheidstest

Levensduur speelt een sleutelrol in de duurzaamheid
van onze bedrijfskleding, daarom moeten de
kledingstukken van elke nieuwe collectie een
speciale ‘duurproef’ doorstaan voordat ze in ons
assortiment worden opgenomen. Deze test houdt in
dat ze 30x worden gewassen met kleding uit dezelfde
industrie. Een nieuw ontwerp komt alleen op de markt
als het na deze wasbeurten nog steeds aan alle
kwaliteitseisen voldoet.

30
wasbeurten

Klaar voor hergebruik

Ongeveer 26% van de kledingstukken dat
verwisseld wordt als gevolg van veranderingen
in de behoeften van klanten, wordt vervangen door
gebruikte artikelen. Dit gebeurt in onze Customer
Fulfilment Centers die de afgemelde kleding via een
magazijn voor gebruikte kleding terugbrengen in de
kringloop.

±

26%
hergebruik
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Herkenning maatschappelijke verantwoordelijkheid

Plastic						
reductie:
een noodzaak
Jaarlijks wordt wereldwijd meer dan 400 miljoen ton plastic
geproduceerd. Dat is 50 kg per persoon. Van het plastic afval
vindt 1/3 zijn weg naar de oceaan en andere ecosystemen,
waardoor het een directe bedreiging is voor alle diersoorten.
Per jaar komt ongeveer 100 miljoen ton plastic in onze
voedselketen terecht en krijgen wij per week 5 gram plastic
binnen via voeding. Dat is het equivalent van een creditcard.

Genoeg redenen dus om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en plastic te 		
reduceren in onze processen.

Geen herbesmetting
(Hygiene)

Het verpakken van onze producten geeft een
extra dimensie aan de kwaliteit die onze klanten
mogen verwachten. Wij leveren producten die
microbiologisch schoon zijn, waarbij de verpakking
een belangrijke rol speelt in het voorkomen van
herbesmetting met bacteriën of virussen.
In 2019 hebben wij ervoor gekozen om
handdoekrollen niet langer in plastic te verpakken.

MVO-verslag Benelux 2020/21
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In de praktijk wordt de eerste 1,5 meter van
een handdoekrol niet gebruikt. De eerste meters
verdwijnen namelijk in het tweekamersysteem van de
handdoekautomaat en dragen niet bij aan risico’s op
mogelijke herbesmetting.
Het is dus helemaal niet nodig om een rol te
verpakken. Deze wijziging levert een reductie
van 12.000 kg plastic per jaar op.

Alternatieve verpakkingsmethodes
(Workwear)

Verantwoordelijkheid nemen voor maatschappelijke
vraagstukken zonder concessies te doen aan
kwaliteit en hygiëne is niet altijd gemakkelijk en kost
tijd. Onze bedrijfskleding wordt per stuk verpakt in
plastic. Om onze voetafdruk te blijven verbeteren,
hebben wij alternatieven bekeken zoals gerecycled
plastic, dunnere kunststoffen en verpakken in bulk.
Maar er is meer mogelijk.
Midden 2020 is in samenwerking met een aantal
non-foodklanten een pilot gestart om kleding zonder
plastic te verpakken. Wij zijn gestart met het stapelen
van losse kleding in een container, we hebben getest
met het leveren van kleding in wasbare linnenzakken
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en er zijn verschillende stoffen containerhoezen
getest. Steeds werden metingen uitgevoerd om
te controleren of onze kleding in alle situaties nog
evengoed beschermd was tegen kruisbesmetting.
Tijdens de pilot was er voortdurend afstemming
tussen onze teams van de wasserij, service, logistiek
en de customer unit over uitdagingen, klachten
en alternatieven. De uitkomst van de testen heeft
ertoe geleid dat er twee opties zijn uitgewerkt die
geleidelijk aan ingevoerd worden (met uitzondering
van cleanroomartikelen).
In de komende periode blijven wij verder innoveren
en onze machines aanpassen of zelfs vernieuwen
om ervoor te zorgen dat wij zo snel mogelijk volledig
plasticvrij kunnen leveren.

Stap voor stap

Duurzame
innovaties

Als ‘de wereld schoner maken’ de essentie van je werk is,
moet je ook in duurzaamheid, circulariteit en andere
aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen
vooroplopen. En dat doen wij!
Al jarenlang nemen wij het voortouw in
onze sector, inspireren we partners en
werken we nauw samen met andere
belanghebbenden. En wij zijn niet snel
tevreden. Elke keer opnieuw houden
we onszelf kritisch tegen het licht.

MVO-verslag Benelux 2020/21
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Of het nu gaat om milieuvriendelijke
zeep, Fairtrade katoen, groene matten of
herbruikbare cleanroomartikelen: je kan
ervan op aan dat wij écht werk maken van
een schonere aarde.

GreenPremium Mat met uniek
wasproces

Een aantal
voorbeelden:

Onze zeep is 100% vrij van microplastics.
De industriële korrelzeep bestaat uit ecologisch
maïskolfmeel. En wij bieden zelfs zeep aan die
gemaakt is van sinaasappelschillen. In juni 2021
zijn wij een pilot gestart bij Nationale Nederlanden
met de circulaire handzeep van Unwaste in een
CWS-dispenser. De zeep is gemaakt van
sinaasappelschillen die anders waren weggegooid,
bijvoorbeeld na het uitpersen voor een glas jus
d’orange. Bij Unwaste verwerken ze deze
waardevolle grondstof in verzorgingsproducten,
zoals vloeibare handzeep. De zogenaamde “likable
liquid wash” zeep is vrij van palmolie, microplastics
en parabenen en is 95% vegan. De pilot loopt tot
het einde van dit jaar, daarna wordt bekeken of we
ermee verdergaan.

Aanvullend op onze GreenMats hebben
wij in augustus 2021 de GreenPremium Mat
geïntroduceerd. Deze schoonloopmat bevat
dezelfde duurzame kenmerken als de GreenMat,
maar gaat hierin nog een stapje verder.
Zo bevat elke m² 26 gerecyclede PET-flessen.
Ter vergelijking: de GreenMat bevat 10 gerecyclede
PET-flessen per m². De structuur van de
GreenPremium Mat is voorzien van een
wafelpatroon. Dit geeft niet alleen een nette,
eigentijdse designlook, maar verwijdert ook
optimaal vuil en vocht en zorgt ervoor dat de
mat veilig plat blijft liggen. Door het hoge
absorptieniveau en het feit dat de mat door de
structuur snel opdroogt, hoeft de mat minder vaak
verwisseld te worden, waardoor wij besparen op
onze ecologische voetafdruk. Bovendien wordt de
GreenPremium Mat gewassen op onze Flat Mat
Washer, een uniek wasproces in Europa. Tijdens
het was- en droogproces hebben wij veel minder
middelen nodig dan bij een normaal wasproces.
Wij besparen 50% water en omdat wij geen warmte
nodig hebben om te drogen, besparen wij ongeveer
75% aan energie, wat de CO2-uitstoot verlaagt.

Plastic fles wordt 		
schoonloopmat

Sensorkraan met water en zeep
in één

Ook onze schoonloopmatten blijven wij
doorontwikkelen met oog voor het milieu.
Zo bestaan de vezels van onze logomatten
sinds begin 2021 voor 100% uit gerecycled
post-consumer plastic, zoals PET-flessen.
Vanaf augustus 2021 worden ook onze standaard
nylon schoonloopmatten gefaseerd vervangen
door GreenMats: polyester matten waarvan de
vezels voor 100% uit gerecyclede PET-flessen
bestaan. Hierdoor geven wij elk jaar 1 miljoen
gebruikte plastic flessen een nieuw leven als
CWS-schoonloopmat. De rubberen rand van de
nieuwe GreenMat is bovendien volledig vrij van
PVC en Ftalaten. Bijkomend voordeel: het polyester
dat in de “groene” matten wordt gebruikt, droogt
aanzienlijk sneller dan nylon, omdat het water niet
zo ver in de vezels kan doordringen. Dit is niet alleen
voordelig voor de klant, maar ook voor het klimaat:
de matten drogen 25% sneller na reiniging,
waardoor het bijbehorende energieverbruik wordt
verminderd.

Meer hygiëne met minder middelen: dankzij
de CWS SmartWash sensorkraan wordt in één
handenwasproces tot 90% water en tot 60% zeep
bespaard. De ‘no touch’ kraan mengt zelf water,
zeep en lucht. Zo voorkom je niet alleen dat iemand
vergeet om zeep te gebruiken bij het handenwassen
- het gaat immers automatisch - je verbruikt in 20
seconden ook niet meer dan één glaasje water.

Circulaire handzeep
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In ruil voor elke CWS SmartWash die wordt gehuurd,
schenken wij samen met onze partner Smixin
20.000 liter drinkwater aan een ontwikkelingsland
via de Made Blue Foundation. Hierdoor hebben 20
kinderen gedurende een heel jaar op school
toegang tot schoon (drink)water.

Luchtzuiveraar met virusdodende werking
In april 2021 lanceerden wij in samenwerking
met Boflora de Boflora-kast: een professionele
luchtzuiveraar in een stijlvolle plantenbak met
milieuvriendelijke kunstplanten. Via aerosolen
verspreiden virussen zich onzichtbaar door de lucht.
Onvoldoende luchtverversing vergroot de kans op
besmetting met een virus. In de Boflora-plantenbak
combineren wij een luchtfilter, een luchtionisator en
een ultraviolette reiniger in één gecertificeerd
systeem. Dit systeem zuivert bacteriën, virussen,
schimmels, pollen en stofdeeltjes uit de lucht en
geeft schone, gedesinfecteerde lucht terug in de
ruimte. Hierdoor wordt de luchtkwaliteit op de
werkvloer verbeterd en bevorder je de gezondheid
en de productiviteit.

"220days" kledingcollectie voor welzijn op de
werkplek
Ook het "220days"-concept is nieuw. Het idee: werknemers in
industrie en handel moeten zich elke werkdag van het jaar - dat wil
zeggen ongeveer 220 dagen - echt goed voelen en comfortabel
kunnen werken. Ook hier staan duurzame materialen centraal.
De werkbroek en de voorkant van de jas uit de 220days-collectie
zijn gemaakt van 65% gerecycled polyester. De 35% katoen
betrekken wij van Fairtrade-partners. Deze katoen wordt eerlijk
verhandeld en het gebruik van bestrijdingsmiddelen en water
tijdens de teelt is lager dan bij conventioneel katoen.

Introductie nieuwe generatie hoge
zichtbaarheidskleding
Als het gaat om hoge zichtbaarheid, hoeven bedrijven geen
concessies meer te doen naar duurzame materialen. CWS
ontwikkelde een nieuwe, zeer moderne, duurzame en comfortabele
collectie gemaakt van een 100% ecologische stof - Tecawork
Ecogreen ™. Tegelijkertijd biedt deze kleding UV-bescherming.
De gebruikte vezels zijn een mengsel van Lyocell - verkregen uit
duurzame houtteelt - en gerecycled polyester uit PET-flessen.
De ecologische voetafdruk van deze kleding is beduidend kleiner
dan die van een klassiek katoen-polyester weefsel. Water- en
energieverbruik tijdens de productie worden respectievelijk met 95%
en 45% verminderd. Bovendien zijn er beduidend minder chemicaliën
en pesticiden nodig.

MVO-verslag Benelux 2020/21
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Circulair jack

In samenwerking met het Wear2Wear initiatief
heeft CWS een volledig circulaire en waterdicht jack
ontwikkeld. Een studie over de ecologische balans
werd uitgevoerd om te onderzoeken wat het
milieuvoordeel van dit jack ten opzichte van een
lineair geproduceerd jack is. Een speciale focus
lag in de studie op het meten van de impact van het
sluiten van de textielcyclus. De studie bevestigt dat
het circulaire jack een milieuvoordeel biedt.
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FEITEN

5 miljoen

In de naaiateliers in onze wasserijen* worden
tot wel 5 miljoen kledingstukken per jaar
gerepareerd om de levensduur te verlengen.

In 2020 hebben wij deze hoeveelheden*
duurzamere materialen voor
bedrijfskleding ingekocht:

GreenPremium mat:

Elke m² bevat
26 gerecyclede
PET-flessen

168 ton
duurzaam
katoen

207 ton
gerecycled
polyester
11 ton
duurzaam
viscose

In 2020 zijn

2 miljoen

stuks bedrijfskleding* van
duurzame materialen zijn
momenteel in omloop.
MVO-verslag Benelux 2020/21
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18.860
schoonloopmatten*
gerepareerd en
geslaagd voor de
kwaliteitscontrole

* cijfers hebben betrekking op CWS Group

STeP by
OEKO-TEX

CO2-emissies
Benelux

- 19,5%

Onze grootste textielleveranciers
zijn gecertificeerd in overeenstemming met STeP door
OEKO-TEX.
Dit komt qua inkoopvolume
overeen met meer dan 50%
van onze textielaankopen*.

2,2 miljoen
		  liter
Onze schuimzeepdispensers
hebben het mogelijk gemaakt om
2,2 miljoen liter zeep te besparen*.

Reductie van
6,6 naar 6,3
liter
Wij hebben het
waterverbruik van
het wasproces van
handdoekrollen in de
Benelux verminderd van
6,6 naar 6,3 liter.
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Wij hebben een reductie van 19,5% aan
CO2-emissies gerealiseerd. Als cruciale
leverancier voor de vitale sectoren zijn
wij gegaan van 7,8 ton in 2019 naar
6,6 ton in 2020.
Lees meer

In 2020 hebben
wij 47.000
dispensers
gerepareerd
en hergebruikt*

Wij doen wat
wij zeggen

Maatschappelijk verantwoord
ondernemen is altijd de 		
katalysator van onze dagelijkse
bedrijfsvoering.

MVO-verslag Benelux 2020/21
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“Maatschappelijk
verantwoord ondernemen
is geen competitie, maar
een gemeenschappelijk
doel. Iedereen zit in
hetzelfde team.”
John Heijmans, QESH Coordinator Nederland

27

Diversiteit en
inclusiviteit

CWS committeert zich aan het creëren van een diverse
werkomgeving en het ontwikkelen en koesteren van een
inclusieve bedrijfscultuur.
Wij zijn ervan overtuigd dat het samenbrengen
van verschillende achtergronden, culturen en
perspectieven dé manier is om hedendaagse
uitdagingen rondom veiligheid en gezondheid
op te lossen. Samen maken wij het verschil en zijn
we verantwoordelijk voor diversiteit en inclusiviteit.
Zo kunnen alle medewerkers van CWS het beste
uit zichzelf halen, en bovenal zichzelf zijn.

MVO-verslag Benelux 2020/21
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Diversity & Inclusion Council
In 2020 heeft een groep leidinggevenden de
Diversity & Inclusion Council opgericht. Deze council
is verantwoordelijk voor het creëren van bewustzijn
onder collega’s en het opzetten van programma’s ten
behoeve van diversiteit en inclusiviteit. Dat doen ze
niet alleen: de Council wordt hierin ondersteund
door verschillende werkgroepen, bestaande uit
enthousiaste collega's uit alle lagen van de
organisatie.

Beleid en trainingssessies
De eerste stappen zijn gezet. Zo hebben wij begin 2021 een anti-discriminatiebeleid
opgesteld en ingevoerd, in juni 2021 gevolgd door een diversiteitsbeleid. Hierin geven wij
weer wat ons standpunt is rondom diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer, wat wij eraan
doen om het te bevorderen en hoe wij omgaan met discriminatie c.q. wangedrag. Ook is er
voor alle medewerkers een online trainingsprogramma opgezet over het doorbreken van
stereotype denkpatronen tijdens het dagelijkse werk. Leidinggevenden volgden een
training in het waarborgen van diversiteit en zorgen dat alle medewerkers eerlijk worden
behandeld en objectief worden geëvalueerd.

Samenwerking met JINC
Beleid brengen wij graag in de praktijk. Een concreet voorbeeld van hoe wij een bijdrage
leveren aan sociale activiteiten in Nederland die sturen op een inclusieve samenleving,
is de samenwerking met JINC. Dit is een landelijke non-profit organisatie die leerlingen
van het basisonderwijs en voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), die
opgroeien in een omgeving met een sociaal/economische achterstand, helpt aan een
beter toekomstperspectief. Als partner van JINC hebben wij het afgelopen jaar meerdere
sollicitatietrainingen en bliksemstages verzorgd voor deze jongeren.

De Baas van Morgen
In juni 2021 deden wij mee aan “De Baas van Morgen”, een initiatief van JINC waarbij
kinderen uit groep 8 en van het vmbo een steuntje in de rug krijgen om hun talent te
ontplooien. Op onze locatie in Breda namen Zakyna (12 jaar) en Jailynn (11 jaar) voor één
dagdeel het stokje over van onze Sales Director. Het centrale thema was “Gelijke kansen
op de werkvloer”. De jonge bazen hebben ons tips gegeven hoe wij hier binnen CWS meer
invulling aan kunnen geven. Ze adviseerden ons onder andere om op onze website en
social media nog meer de verscheidenheid aan mensen die bij CWS werken te laten zien.
En om erover na te denken hoe wij collega’s met verschillende religies beter kunnen
faciliteren.

Gezamenlijk leerproces
De komende maanden worden verschillende programma’s geïntroduceerd om diversiteit
en inclusiviteit te blijven bevorderen en een gezamenlijk begrip hierover binnen de
organisatie tot stand te brengen. Wij zien het als een leerproces: een kwestie van samen
doen, ervaren, evalueren en verbeteren. Uiteindelijk kunnen wij er als organisatie alleen
maar van profiteren: een diverse werkomgeving en een inclusieve bedrijfscultuur zijn
fundamenteel voor ons voortdurend succes.
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Sociale
betrokkenheid
Trotse partner van Villa Pardoes
Social Return structureel verankerd
Sinds 2019 is Social Return structureel in onze
organisatie verankerd. Wij kijken vanuit recruitment
altijd hoe wij vacatures op maat kunnen invullen.
Vanaf 2020 werken wij in Nederland samen met
een landelijk erkende jobcoach-organisatie met
jarenlange expertise in het coachen en begeleiden
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Daarbij streven wij naar duurzame inzetbaarheid.
Bij onze afdeling Inkoop ligt de focus op het
zoveel mogelijk inkopen bij SROI (Social Return
on Investment)-bedrijven. En voor externe
vergaderingen maken wij gebruik van locaties
die werken met mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

Sinds 2013 steunt CWS Villa Pardoes. Villa Pardoes
biedt kinderen met een levensbedreigende ziekte
samen met ouders, broertjes en zusjes een
onvergetelijke vakantiebeleving aan in één van
de themahuisjes van de Villa. De stichting bestaat
dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers en
sponsoren. Voor €2.500 kan één gezin een week
lang vakantie vieren.
Wij zijn trots dat we hier als CWS een bijdrage aan
leveren. Zo zijn de toiletten in de Villa uitgerust met
onze hygiëneoplossingen. Bij Villa Pardoes speelt
hygiëne een cruciale rol, omdat de kinderen vaak
een verminderde weerstand hebben. Daarom
creëren wij samen met Villa Pardoes een schone
hygiënische omgeving. Daarnaast bieden we ook
financiële steun.

Een additionele verlofdag in ruil voor vrijwilligerswerk
Wij stimuleren onze medewerkers om zich ook persoonlijk actief in te zetten voor de maatschappij.
Bij CWS Nederland is het sinds kort mogelijk om jaarlijks een extra verlofdag op te nemen wanneer je deze
inzet ten behoeve van vrijwilligerswerk dat een bijdrage levert aan een inclusievere samenleving of een
maatschappelijke activiteit. Zo hopen wij als organisatie actief bij te dragen aan een betere samenleving.

MVO-verslag Benelux 2020/21
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“Bij CWS hechten we veel belang
aan de tevredenheid van onze 		
medewerkers; zij liggen immers
aan de basis van tevreden klanten.
We geloven dat een omgeving waar
iedereen een mening kan geven
waar ook rekening mee wordt 		
gehouden, stimulerend werkt
en zin geeft om naar het werk
te gaan.”
Rik Hemelaer, Managing Director Hygiene Belux
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Welzijn 		
van onze 			
medewerkers
Een van de thema’s in onze duurzaamheidsstrategie is
“medewerkers op één”. Zij zijn het fundament van het
succes van onze organisatie en hun gezondheid,
veiligheid en tevredenheid is van wezenlijk belang.
Wij creëren een cultuur waarbij competenties en
vaardigheden van de medewerkers, de arbeids
omstandigheden en de fysieke en mentale conditie
optimaal in balans zijn.

Wij houden voortdurend de vinger aan de pols als het gaat om de gezondheid en veiligheid
van onze medewerkers. Een drietal onderzoeken/methodieken helpen ons om inzichtelijk te
maken hoe het gesteld is met de tevredenheid, betrokkenheid en duurzame inzetbaarheid.

MVO-verslag Benelux 2020/21
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eNPS

Het succes van de organisatie is direct
te herleiden naar medewerkers die
tevreden zijn over hun werk,
werkomgeving en organisatie.
Sinds 2018 gebruiken we de eNPS-methode
om de tevredenheid te meten en vervolgens
te verbeteren. Deze methode geeft een goede
indicatie over hoe tevreden, betrokken, gemotiveerd
en loyaal medewerkers zijn. Maar ook over de
werksfeer, het verloop, verzuim, effectiviteit,
efficiëntie, klantgerichtheid en productiviteit.
Wij nodigen medewerkers actief uit om hun stem
te laten horen en twee keer per jaar (online) deel
te nemen aan het medewerkerstevredenheids
onderzoek. In de actieplannen die opgesteld
worden naar aanleiding van het onderzoek worden
de ideeën van onze medewerkers meegenomen.
Door hun kennis over diensten, producten en
systemen weten zij als geen ander hoe processen
efficiënter, effectiever en klantgerichter gemaakt
kunnen worden.

Preventief
Medisch
Onderzoek

Wij vinden het belangrijk dat onze
medewerkers vitaal zijn en duurzaam
inzetbaar zijn en blijven.
Als werkgever zien wij lange dienstverbanden
bij medewerkers in onze wasserijen en onze
serviceafdeling. Juist binnen deze afdelingen
liggen de risico’s op repetitieve handelingen en
duw-, trek- en tilhandelingen. De werkzaamheden
zijn dus direct van invloed op de duurzame
inzetbaarheid.
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In Nederland hebben wij in samenwerking met een
extern bedrijf een preventief medisch onderzoek
(PMO) uitgevoerd. Het PMO bestaat uit een
verzameling methodieken om de levensstijl,
het werkvermogen en de arbeidsgerelateerde
gezondheid van de medewerkers in kaart te
brengen, te bewaken en te bevorderen.
Het werkvermogen is een gegeven waaruit blijkt
in welke mate een medewerker lichamelijk en
geestelijk in staat is om te werken, nu en in de
nabije toekomst.

In de tweede helft van 2020 konden alle
medewerkers zich aanmelden en een vragenlijst
invullen. Het daaropvolgende onderzoek dat begin
2021 plaatsvond, heeft informatie opgeleverd over
de relatie tussen geslacht, opleiding, arbeidsjaren
en leeftijd, en de impact op het werkvermogen.
De uitkomsten van de vragenlijsten en de fysieke
onderzoeken worden weergegeven in een
dashboard dat gebruik maakt van de Net
Employability Standard (NES).
In de tweede helft van 2021 zijn diverse
werkgroepen samengesteld om te werken aan
interventies die bijdragen aan de verbetering van
de duurzame inzetbaarheid. De acties zijn gericht
op het ondersteunen van onze medewerkers bij een
gezondere levensstijl qua gewicht, voeding, kracht,
mentale aspecten en het stimuleren om te stoppen
met roken.

Meer
aanpassingen
en maatregelen

Naast deze projectmatige benadering om
duurzame inzetbaarheid te verbeteren, hebben
wij ook andere aanpassingen doorgevoerd en
maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld:
•

Aanschaf sta- en zitbureaus ter bevordering
van ergonomisch werken.

•

Aanpassing in de wasserij van
ophangstations voor kledingstukken.
Er kan nu vanuit rechts én links opgehangen
worden om repetitieve handelingen te
verminderen.

•

Verbouwing van het Hygiene hoofdkantoor
in Nederland waarbij met glazen wanden en
flexibele werkplekken een hybride
werkomgeving gecreëerd is.

MVO-verslag Benelux 2020/21

34

•

Voorzijde van de cleanroomwasserij
is volledig voorzien van een zon- en
warmtewerende raamfolie met een neutrale
doorkijk.

•

Medewerkers kunnen, afhankelijk van de
functie die zij bekleden, voortaan werken
vanuit huis om een gezonde werk- en privé
balans vast te houden tijdens en na de
pandemie.

Veiligheid
komt eerst
De COVID-19-pandemie 		
laat diepe sporen na in ons 		
dagelijkse leven en de
maatschappij als geheel.

Stop – Fix – Report

Omdat een ongelukje in een klein hoekje zit,
blijven we onze medewerkers stimuleren om
hun veiligheidsbewustzijn te optimaliseren.
Wij luisteren naar hen om samen onveilige
situaties, groot of klein, simpel of ingewikkeld
te voorkomen.

Een veilige werkomgeving begint bij het melden van
een onveilige situatie om herhaling te voorkomen.
Wanneer er zich een onveilige situatie voordoet,
verwachten wij dat onze medewerkers direct
stoppen met de werkzaamheden door bijvoorbeeld
een machine of servicewagen stil te zetten.
Pas als de onveilige situatie is verholpen,
kan het werk hervat worden en wordt het
management geïnformeerd.
Deze methode noemen we: “Stop – Fix – Report”.
In 2020 en 2021 zijn alle managers (digitaal)
geïnformeerd over deze methodiek en hoe deze
toegepast moet worden.
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Als cruciale leverancier van de vitale sector zijn onze
medewerkers van customer care, service, logistiek,
productie en wasserijen vanaf het begin van de
pandemie aan het werk gebleven om onze klanten
de volledige service te bieden. We hebben veel
geleerd over de risico’s die onze medewerkers
tijdens hun werkzaamheden lopen en over nog
betere bescherming.
Alle vanuit de overheden voorgeschreven
coronaregels en -richtlijnen leven wij na. Vaak
worden deze nog aangevuld met aanvullende
maatregelen, opgelegd door ons hoofdkantoor
in Duitsland.

Ethiek in
dagelijkse
praktijk

De bedrijfsvoering afstemmen op ethische principes is
de basis van onze bedrijfsopvatting. Wij streven naar
een minimalisatie van schendingen van de arbeidsen sociale wet- en regelgeving in onze toeleverings
bedrijven door goede controle op en borging van de
keten. Onafhankelijk onderzoeksbureau EcoVadis heeft
het Supply Chain Management Team van de CWS
Group beoordeeld op niveau "Platinum".
Vanaf 2015 zijn onze Nederlandse bedrijven
gecertificeerd voor MVO Prestatieladder niveau 4,
een bevestiging van aantoonbare verantwoordelijkheid
voor de volledige keten en de implementatie van de
Sustainable Development Goals van de Verenigde
Naties.

Integer en
eerlijk

Bij CWS ligt de nadruk op eerlijk en
integer zaken doen, milieu en naleving
van alle wettelijke verplichtingen.
Niet alleen in ons eigen bedrijf;
wij verwachten het ook van de hele
toeleveringsketen.
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Al onze sociale compliance-principes zijn vastgelegd
in de CWS Code of Conduct (CoC). De daarin
vastgelegde BSCI-principes (Business Social
Compliance Initiative) zijn gebaseerd op de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN en
de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie
(ILO). Ongeveer 72% van onze leveranciers delen onze
normen en waarden en bevestigden in 2020 onze CoC
na te leven. Onze productiepartners hebben ook met
succes een BSCI-audit doorstaan.
Ongeveer 87% van onze materialen en grondstoffen
komt uit landen met een laag risico op schendingen
van de arbeids- en sociale wetgeving. Wij hechten veel
waarde aan een solide, langdurige samenwerking
waardoor wij goede arbeidsomstandigheden kunnen
borgen. Juist hierom werken wij al ruim tien jaar samen
met 38% van onze leveranciers en meer dan vijf jaar
met 70% van onze handelspartners.
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Vooruitblik
Het herkennen en aanvaarden
van onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid blijft een
continu proces waarin wij ons
blijven ontwikkelen.
Maar wat betekent dat nu precies? 		
En hoe kunnen wij vanuit de
verschillende landen en divisies
bijdragen aan het grotere geheel?
In de regio België, Nederland en Luxemburg
voelen wij nog meer de urgentie om een actieve
bijdrage te leveren aan de visie van onze
organisatie. Onze klanten, partners, leveranciers
en overheden verwachten dit van ons en willen
hier vaak een bijdrage aan leveren. Wij grijpen
deze verwachtingen en kansen graag aan om
het verschil te blijven maken, bij zowel relatief
kleinere stappen in het verduurzamen van
producten als het verschil maken in grote
maatschappelijke uitdagingen als circulariteit
en CO2-reductie.
Dit blijven onze belangrijkste thema’s voor de
komende jaren:

Duurzaamheid
Met onze aandeelhouder Haniel hebben wij een
uitgebreid beoordelingssysteem ontwikkeld om
al onze producten te classificeren op basis van
duurzaamheid (criteria: afname van biodiversiteit,
klimaatverandering, mensenrechten, water- en
grondstofschaarste). Met behulp van dit
beoordelingssysteem categoriseren wij onze
hele portefeuille van circa 3.500 producten met
als doel tegen 2025 90% van onze activiteiten te
baseren op producten van duurzame materialen.
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Reductie CO2-emissies
Onze CO2-emissies monitoren en analyseren wij nu
maandelijks, waardoor wij een volledig en duidelijk
beeld hebben van onze complete CO2-voetafdruk
(scope 1 en 2). De volgende stap – het inzichtelijk
maken van de emissies in de toeleveringsketens
(scope 3) - wordt nog in 2021 gezet.
Ontwikkeling van nieuwe technologieën wordt op de
voet gevolgd en onze (logistieke) bedrijfsprocessen
worden voortdurend aangepast om emissies verder
terug te dringen.

Circulariteit
We werken aan een volledig circulaire
bedrijfsvoering, waarin alle grondstoffen continu
terugkomen in onze producten, processen en
bedrijfsvoering. Iedere dag komen we een stap
dichterbij om dit te kunnen bereiken samen met
onze klanten, partners en leveranciers.

Diversiteit en inclusiviteit
Zorgdragen dat onze medewerkers gedurende
hun hele werkzame leven in een fijne en veilige
omgeving werken, waarin vitaliteit, diversiteit,
inclusiviteit en talentontwikkeling een belangrijke
rol spelen. Wij willen een werkgever zijn die een plek
creëert waar je jezelf kunt ontwikkelen, waar je een
steentje kunt bijdragen aan de globale uitdagingen
en waar je echt het verschil kunt maken.
Onze ambitieuze doelen halen we alleen als
we blijven samenwerken, met onze klanten,
leveranciers, partners en alle andere belang
hebbenden. En in onze netwerken zoals FTN,
FBT en MVO Nederland werken wij samen met
bedrijven die dezelfde uitdagingen hebben,
zodat wij elkaar kunnen helpen en inspireren.

Colofon
Inhoud
Projectteam Duurzaam Ondernemen
CWS Benelux
Vormgeving				
Aliens - 's-Hertogenbosch
Online versie
cws.com/nl-NL/duurzaamheid 			
cws.com/nl-BE/duurzaamheid
Contact
Mocht je vragen hebben over ons verslag
of de inhoud ervan, neem dan contact op
met Thalia van Mensvoort, Regional QESH
Manager Benelux-Ierland-Zweden,
via thalia.vanmensvoort@cws.com
De informatie in dit verslag is met de grootste
zorg samengesteld. Het verslag is gebaseerd
op het CR-report van de CWS Group waarin de
monitoring conform de GRI-index aangetoond is.

CWS.COM

