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Beste lezer,

Voor u ligt het tweede duurzaamheidsverslag van Initial Benelux. In het vorige 
verslag hebben we u meegenomen in de initiatieven en resultaten die we hebben 
gerealiseerd in 2014. In dit verslag rapporteren we over onze vorderingen in  
het jaar 2015. We laten zien hoever we staan op belangrijke onderwerpen zoals 
CO2-uitstoot, energieverbruik, waterverbruik, sociale initiatieven en maatschappelijke 
betrokkenheid. 

CO2-reductie is een belangrijke doelstelling voor 2020. We willen dan 30% reductie 
hebben gerealiseerd ten opzichte van het basisjaar 2014. Duurzaamheid volgens Initial 
gaat echter verder dan milieu; het is de vertaling van onze kernactiviteiten, onze ‘why’, 
naar maatschappelijke thema’s en onze rol daarin. We zien hierbij twee belangrijke 
pijlers: hygiëne en veiligheid. Samen zorgen deze thema’s zowel bij onze klanten 
als bij onze eigen medewerkers voor gezondere werkomgevingen, waarin mensen 
prettiger werken en (willen) zijn. Dit leidt tot een lager ziekteverzuim, betere resultaten 
en meer tevredenheid, niet alleen bij Initial, maar vooral ook bij onze klanten.

Dit jaar rapporteren we voor het eerst op de drie concrete doelstellingen in onze 
ambitie voor 2020 die we in de eerste editie hebben gesteld. Vorig jaar waren dit 
nog doelstellingen en ambities; dit jaar laten we zien dat we stappen hebben gezet. 
We zijn onderweg. Duurzaamheid is eigenlijk nooit klaar, het is een onderwerp dat 
continu op de agenda staat en blijft staan. En dat is maar goed ook.

Duurzaamheid volgens Initial is ook dat we duurzaamheid leuk willen maken.  
Zo voeren we (scholen)campagnes op momenten als Global Handwashing Day  
en World Day of Safety & Health at Work. Hiermee creëren we positieve impact  
en het maakt onze eigen medewerkers trots op het feit dat ze hieraan kunnen 
bijdragen. Of het nu gaat over onze servicemedewerkers, onze sales of customer 
care medewerkers of onze medewerkers in de wasserijen. We communiceren 
regelmatig naar onze medewerkers wat de vorderingen zijn en proberen ze zoveel 
mogelijk te betrekken bij het verder verduurzamen van Initial. We laten zien aan 
onze stakeholders, waaronder onze 50.000 klanten, waar we mee bezig zijn om 
duurzaamheid te concretiseren en naar een volgend niveau te brengen. Een goed 
voorbeeld is de lancering van de website www.duurzaamheidvolgensinitial.com, 
waar niet alleen het jaarverslag te downloaden is, maar waar actueel nieuws wordt 
gepubliceerd over recente duurzaamheidsontwikkelingen bij Initial. 

Want dat is duurzaamheid volgens Initial: nú gestaag en gestructureerd toewerken 
naar een meer hygiënische, veilige en gezonde toekomst.

Ik wens u veel leesplezier.

Alain van Lidth de Jeude, 
Algemeen Directeur
Rentokil Initial Benelux
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Ons duurzame proces 

Een duurzaam circulair verhuurmodel

Onze mensen

Medewerkers

Onze dienstverlening:

sanitaire hygiëne schoonloopmatten bedrijfskleding

Onderdeel van

1.467
Service aan

50.000
klanten in de 

Benelux

Circulair 
verhuurmodel 
voor minimale impact 
op milieu en maximale 
ontzorging 

We zetten ons met 
onze producten en 
services in voor de 
gezondheid en  
veiligheid van mensen 

Minder  
water

9%
Minder  
gas

5%
Minder
elektriciteit Minder 

CO2-uitstoot

3%
1,4%

100% van 
leveranciers 
gecontroleerd op 
gedragscode

Duurzame inkoop
Minder brandstofverbruik in België 
door routeoptimalisatie en gebruik  
energiezuinige wagens

Prestaties in onze wasserijen in 2015
Dicht distributie-
netwerk voor  
minste aantal  
kilometers per 
servicebeurt in 
onze branche

MVO-prestatieladder 
Niveau 4 
gecertificeerde  
milieumanagementsystemen

ISO 14001

Beste SHE performance - 
Large Business award
(voor tweede keer op rij)

Tevreden medewerkers basis van onze 
World Class Dienstverlening

33% minder  
ongevallen

bij onze werknemers

99,2%
leverbetrouwbaarheid

Medewerkerstevredenheid 
gestegen in 2015
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Duurzaam in hygiëne

Duurzaam in veiligheid

Ambities 2020

Werken aan meer 
bewustwording: 

hygiënescans,  
white papers en 

voorlichting

Van bewustwording naar gedragsverandering: 

80%
van de besmettelijke ziekten  

veroorzaakt door (hand)contact 

Verlengde levensduur 
handdoekrollen

140 -> 200 wasbeurten

Automaten met zilverionen 
voor antibacteriële 
werking

waterbesparing  
en optimale hygiëne

Recycling  
van automaten 
en verpakkings-
materiaal 

Verbruiksartikelen 
voldoen aan de 
toonaangevende 
milieustandaarden

No touch 
kranen: 

70%

Tot 50% meer handen wassen 
met zeep met HygieneConnect

Kleding van duurzame 
stoffen voor een  

langere levensduur

Samenwerking met  
i-did slow fashion:  
van afgekeurde  
bedrijfskleding naar 
vilten designproducten

Initial heeft 
de hoogste RABC 
certificeringsnorm
in de branche

Drager staat  
centraal in de  
productontwikkeling

Professioneel  
reinigen is tot  
40% energiezuiniger 
dan thuis wassen

Nieuwe collecties 
volgens nieuwste 
inzichten op gebied 
van veiligheid

We bieden 30% 
meer mensen een  
veilige en gezonde  
werkomgeving of  
publieke ruimte

minimaal 30% 
van onze klanten 
beveelt Initial aan

Wij stoten  
30% minder  

CO2 uit

40% Reparatie  
voor een langere 
levensduur



Medewerkers

1.467

Dienstverlening 
aan circa 

50.000
klanten

Meer dan

700
serviceroutes

Feiten & Cijfers



Steinfort

Leeuwarden

Den Haag

DeventerAmsterdam

Delft Nieuwegein

Den Bosch

Alkmaar

Eindhoven

Breda

Aartselaar
Wijnegem

Steinfort

Lokeren

Diegem

Heppignies

Malle

Tongeren

Kallo

Textiles & Hygiene 1: Processing

Textiles & Hygiene 1: Sales & Service

Medical 2

Hoofdkantoor

Centraal magazijn

Distributiecenter

1   Linnen, bedrijfskleding, hygiëneoplossingen en antistofmatten/schoonloopmatten.
 2 Verwerking van medisch afval.
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Hygiëne actief verbeteren en (werk)omgevingen 
schoner, gezonder en veiliger maken: dat is waar  
we met Initial voor staan en voor gaan. We leveren 
hiervoor een groot aantal producten en diensten op 
het gebied van bedrijfskleding en sanitaire hygiëne. 
Denk aan handdoekautomaten, zeepdispensers en 
andere sanitaire voorzieningen, schoonloopmatten, 
linnengoed en bedrijfskleding. En aan deskundig 
advies, wassen en omruilen van damesverband-
containers, het regelmatig wassen van kleding of 
handdoekrollen en deze tijdig ophalen en terug-
brengen, het snel oplossen van storingen en een 
continue controle op kwaliteit.

We doen geen concessies aan mens, milieu en 
maatschappij. Dit houdt in dat we zo efficiënt  
mogelijk omgaan met natuurlijke hulpbronnen en 
streven naar een zo laag mogelijke CO2-uitstoot  
en zo min mogelijk energie- en water verbruik.

Onze onderneming maakt deel uit van Rentokil Initial Plc, 
wereldwijd een toonaangevende leverancier van 
facilitaire diensten aan bedrijven en instellingen.  
Bij Rentokil Initial werken wereldwijd 28.000 mensen 
en de organisatie is actief voor meer dan 1.500.000 
klanten per dag op meer dan 1.000 locaties, verdeeld 
over 60 landen. De bedrijven waar we voor werken, 
zijn - overal ter wereld - verzekerd van kwaliteitservice: 
van Europa, tot Noord-Amerika en van Azië tot Afrika.

In de Benelux is Initial groot in de verhuur en  
het onderhoud van sanitaire voorzieningen,  
bedrijfskleding, linnengoed en  
schoonloopmatten. En in de verkoop  
van disposables en accessoires.

In Nederland werken we met 786 medewerkers in  
7 Sales & Service vestigingen en 3 wasserijen. Bij Initial 
in België en Luxemburg zijn 681 medewerkers actief 
in 2 Sales & Service vestigingen, 4 distributiecentra, 
2 wasserijen en 2 centrale magazijnen. De vestigingen 
zijn strategisch over de landen verspreid.

Dagelijks zetten we ruim 300 voertuigen in om aan 
50.000 klanten in de hele Benelux een vlekkeloze 
service te bieden.

Initial is in 2015 verhuisd naar een nieuw hoofdkantoor 
in Den Haag, The iBuilding. Dit kantoorpand draagt 
het energielabel A: één van de redenen voor Initial om 
voor deze locatie te kiezen. Daarnaast is het centraal 
gelegen, bij het knooppunt van vier belangrijke 
snelwegen en met een goede aansluiting op het 
openbaar vervoer.

Ons Profiel1

O
ns

 P
ro

fie
l



Inkoop van 
sanitaire artikelen

Ingebruikname 
van de artikelen

Vervanging 
en recycling
van artikelen

Inkoop van 
bedrijfskleding

Maatname

Ingebruikname 
van de bedrijfskleding

Service en 
onderhoud

InstallatieService en 
onderhoud

Vervanging
en recycling
van kleding
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Service verlenen staat bij ons voorop. Elke dag weer, 
bij alles wat we ondernemen. Of we nu service bieden 
voor hygiëne in de sanitaire ruimte of zorgen voor 
schone werkkleding. Hierbij streven we naar een 
minimale, negatieve impact van ons bedrijfsmodel 
op mens, milieu en samenleving. Met ons circulaire 
verhuurmodel maken we dat méér dan waar. Door 
service voorop te stellen, behalen we enkele 
belangrijke duurzaamheidsvoordelen:
•  Duurzamere producten: er is geen noodzaak 

producten te maken die na enige tijd vervangen 
moeten worden.

•  Betrokkenheid en verantwoordelijkheid: we 
beheersen de hele keten, vanaf inkoop tot 
recycling van producten.

•  Efficiëntere inkoop en vervaardiging van producten: 
door langlopende huurcontracten hebben we 
inzicht in de voorziene vraag.

•  Betere en duurzamere service: ook na levering 
blijven we betrokken en verantwoordelijk voor  
de materialen/grondstoffen.

Onze dienstverlening

Initial Benelux biedt klanten twee belangrijke 
dienstverleningsprocessen: het verzorgen  
van sanitaire hygiëne/schoonloopmatten en  
bedrijfskleding.

 

Sanitaire hygiëne
 
Met ons serviceconcept houden we de sanitaire 
hygiëne blijvend op peil. Zo leveren we onze klanten 
onder andere automaten voor de sanitaire ruimte, 
zoals zeepdispensers en handdoekrollen. Is een 
automaat toch aan vervanging toe? Dan regelen we 
een nieuwe. Het uitgangspunt van ons concept is dat 
we artikelen leveren van hoge kwaliteit en dat we 
zorgen voor een goede recycling bij vervanging.

Bedrijfskleding

Veel industrieën in de Benelux maken gebruik van 
bedrijfskleding en vaak mogen wij die verzorgen. 
Denk hierbij aan bedrijfsspecifieke en geperso-
naliseerde bedrijfskleding voor de auto-industrie, 
de voedingssector en de zware industrie, zoals 
petrochemie, metaal- en machinebouw. Met onze 
bedrijfskleding kunnen dragers hygiënisch en veilig 
werken. Daarnaast ontzorgen we onze klanten 
maximaal met onze service. We halen vuile bedrijfs-
kleding op en leveren schone bedrijfskleding af. 
Klanten kunnen er altijd op rekenen dat er  
voldoende en schone kleding aanwezig is.

Een duurzaam 
circulair verhuurmodel

Van lineair naar circulair
We zullen steeds meer toegroeien naar een 
circulaire economie met nul afval; zoveel 
mogelijk producten en grondstoffen  
her gebruiken en zo weinig mogelijk  
waarde volle grondstoffen en producten 
vernietigen door hier al in het ontwerpproces 
rekening mee te houden. Bij Initial werken we 
nú al grotendeels volgens een circulair model. 
Om volledig circulair te werken, moeten we 
nog beter nadenken over de stap aan het 
einde van de levensduur, met name voor 
bedrijfskleding. Wat gebeurt er bijvoorbeeld 
met de afgekeurde kleding die niet meer 
gedragen kan/mag worden? Dit jaar hebben 
we daar een belangrijke stap in gezet door 
samen te werken met een partner die 
afgedankte bedrijfskleding vervezelt en tot vilt 
omvormt. De volgende stap in circulariteit is 
om afgedankte kleding weer opnieuw om te 
vormen tot kleding zonder het gebruik van 
ruwe grondstoffen.

Proces sanitaire hygiëne
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Inkoop van 
bedrijfskleding

Maatname

Ingebruikname 
van de bedrijfskleding

Service en 
onderhoud

Vervanging
en recycling
van kleding

Duurzaamheid bij Rentokil Initial plc

Ons beursgenoteerde moederbedrijf Rentokil Initial 
maakt zich hard voor het milieu en voor duurzaam 
ondernemerschap in de hele organisatie en in de 
hele keten.

Rentokil Initial is al 9 jaar genoteerd in de Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI) en is opgenomen in de 
Worldindex voor haar sector. In 2015 heeft ze een 
score van 67% behaald voor klimaatstrategie en 
76% voor milieubeleid en milieumanagement-
systemen. De DJSI is een index voor de duurzaamste 
beursgenoteerde ondernemingen ter wereld.  
De beoordeling vindt plaats op aspecten als 
corporate governance, risicomanagement, milieu  
en arbeids omstandigheden.

Rentokil Initial is bovendien opgenomen in de 
FTSE4Good Index. Deze index is ontworpen om  
de prestaties van bedrijven met betrekking tot 
verantwoord ondernemen wereldwijd objectief  
aan de vastgestelde normen te kunnen toetsen.  
Het betreft onder andere normen op het gebied van 
milieumanagement, klimaatverandering, mensen- en 
arbeidsrechten, arbeid, corporate governance en het 
tegengaan van omkoping. De criteria zijn ontwikkeld 
via een uitgebreid marktoriëntatieproces en zijn 
goedgekeurd door een onafhankelijke commissie 
van deskundigen. Een breed scala aan belang-
hebbenden, zoals overheidsinstanties, NGO’s, 
consultants, academici en het bedrijfsleven, heeft 
deze index mede vorm gegeven. De transparante 
criteria maken FTSE4Good een waardevol hulpmiddel 
voor adviseurs, fondsbeheerders, investeringsbank-
en en beurzen bij de beoordeling van de bedrijven 
waarin zij investeren of bij het creëren van producten 
voor verantwoord beleggen.

Met ons circulair verhuurmodel 
behalen we belangrijke 

duurzaamheidsvoordelen

In 2015 heeft Rentokil Initial een score van

Rentokil Initial in Sector Worldindex van
Dow Jones Sustainability Index

Rentokil Initial is opgenomen  
in de FTSE4Good Index

Proces bedrijfskleding

67%
76%

FTSE4Good Index

behaald voor klimaatstrategie en  

behaald voor milieubeleid en  
milieumanagementsystemen.



Was uw handen
regelmatig
met zeep.

Automaten met 
antibacteriële 
technologie

No touch oplossingen 
voor betere hygiëne  
en waterbesparing

Biologisch katoenen 
handdoekrollen
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Bij Initial leveren we een bijdrage aan het verbeteren 
van sanitaire hygiëne in bedrijven en publieke 
ruimten. Door onze jarenlange ervaring weten wij 
precies wat nodig is om sanitaire ruimtes hygiënisch 
te maken en te houden. We bieden daarvoor 
producten, diensten én kennis aan. Doordat we 
werken met actieve reductiedoelstellingen voor 
materiaalgebruik, CO2-uitstoot, waterverbruik en 
energieverbruik dragen we direct bij aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen van onze klanten.

Hygiëne verbeteren, dat is 
duurzaamheid volgens Initial

Een voorbeeld:  
Door slechte handhygiëne (zoals niet de handen 
wassen na toiletbezoek) verspreiden ziekmakende 
bacteriën zich gemakkelijk en snel. Bij maar liefst 
80% van de besmettelijke ziekten ligt de oorzaak in 
de overdracht via handcontact. Mensen kunnen daar 
meerdere dagen ziek van zijn, kwetsbare mensen 
zelfs langer. Juist daarom is het zo belangrijk dat 
toiletruimtes en andere ruimtes hygiënisch schoon 
zijn en blijven en dat mensen hun handen goed 
wassen met zeep. Dit leidt tot minder verzuim, 
minder vervangingskosten en minder omzetverlies.

Producten 
 

Dispensers 

Hygiëne
De automaten in de Signature productlijn bevatten 
een geïntegreerde antibacteriële technologie door 
de inzet van zilverionen. Deze technologie gaat de 
groei van bacteriën tegen en remt deze zelfs actief af.

Om mensen te motiveren de handen goed te drogen, 
bieden wij verschillende handdroogsystemen aan: 
handdoeken van papier of katoen en luchtdrogers. 
Om kruisbesmetting te voorkomen heeft de 
handdoekautomaat een apart compartiment voor 
de schone en voor de gebruikte handdoekrol. 

Naast de witte en zilverkleurige Signature productlijn 
en een RVS-lijn, hebben we in 2015 de Coloured Line 
geïntroduceerd, waarin de automaten in 9 kleuren 
uitgevoerd kunnen worden. Kleur heeft invloed op 
het denken en doen van mensen. Dat is ook zo in  
de sanitaire ruimte. Kleur in deze ruimten heeft een 
positieve invloed op stemming en gedrag van mensen 
en verbetert de hygiënestandaarden. Door deze 
kennis te benutten zijn er belangrijke voordelen  

te behalen: meer aandacht voor 
handhygiëne en daardoor minder 

ziekteverzuim, hogere mede-
werkerstevredenheid met als 
gevolg betere werkprestaties 
en een positieve invloed op 
bezoekers. 

De damesverbandcontainer kan voorzien zijn van 
een no touch deksel voor een hogere hygiëne en 
lagere kans op kruisbesmetting.

De sanitizer creëert een fris toilet door aanpak van 
bacteriën, kalk en slechte geur bij elke spoeling of 
elke 20 minuten. Dit voorkomt wildgroei van bacteriën.
 
Duurzaam
•  De Signature dispensers bestaan uit 100% 

ABS-kunststof en zijn cadmiumvrij. Van gebruikte 
automaten en defecte onderdelen is het grootste 
deel recyclebaar. Als automaten retour komen na 
demontage of vervanging, controleren we of de 
automaten helemaal of in onderdelen kunnen 
hergebruiken. Onderdelen en automaten die  
nog voldoen aan onze eisen hergebruiken we.  
Dat scheelt veel afval.

  Zijn automaten uiteindelijk niet te hergebruiken? 
Dan laten wij ze ophalen voor recycling: het 
grootste deel van het aangeboden materiaal kan 
dan weer tot grondstof verwerkt worden. Om de 
scheiding te optimaliseren is onze apparatuur 
voorzien van een recyclecode.

•  De Signature damesverbandcontainers van Initial 
zijn vervaardigd van PE (polyetheen). Dit materiaal 
is eenvoudig te recyclen. Er kunnen hoogwaardige 
kunststof meubelen van worden gemaakt.

2

Signature COLOUR
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•  Onze Servicemonteurs nemen - na het plaatsen 
van nieuwe apparatuur - direct de verpakkings-
materialen mee terug. Initial zorgt ervoor dat de 
verpakkingsmaterialen op een juiste manier 
worden verwerkt.

•  De foamdispensers met antileksysteem zijn zuinig 
met zeep. De pomp in deze zeepdispenser blaast 
de geconcentreerde schuimzeep op (tot 15 keer 
het oorspronkelijke volume). Dit levert besparingen 
op tot wel 50% aan zeep en 33% aan water.

•  De toiletrolautomaten zijn zuinig met papier 
dankzij een speciaal remsysteem waardoor het 
papiergebruik met ongeveer 20% vermindert.

•  De V-Vouw papieren handdoekjes in de vouw- 
handdoekdispenser garanderen een vel-voor-vel 
afgifte. Dit zorgt - in combinatie met de speciale 
innovatieve doseermond - voor een lager verbruik.

•  Wij nemen de lege batterijen en vullingen uit de 
luchtverfrissers terug en zorgen voor recycling.

No touch 

Hygiëne
De no touch kraan en no touch 
zeepdispenser werken zodra iemand 
de hand eronder houdt. De kraan of 
dispenser aanraken hoeft niet meer:  
er vindt geen overdracht van bacteriën 
plaats via deze vaak besmette  
opper vlakken. In 2015 is het assorti-
ment uitgebreid met een no touch 
handdesinfectant paal. In 2016 volgen 
de no touch papierautomaat en de no 
touch handdoekautomaat.
 

Duurzaam
Bij een no touch (sensor)kraan wordt alleen het 
water verbruikt dat nodig is om de handen te 
wassen (het stromen stopt zodra de hand wordt 
weggehaald). In de praktijk leidt dit tot een  
besparing van 70% in waterverbruik.

Katoenen handdoekrollen

Hygiëne
De 100% katoenen handdoekrol zorgt voor absorptie 
en droogt comfortabel en poriëndiep.

Duurzaam
De katoenen handdoekrollen voorkomen - per rol - 
het gebruik van 21.500 wegwerphanddoekjes. 
Door onze verbeterde wasprocessen is de 
levensduur van de handdoekrollen verlengd: van 
140 naar 200 wasbeurten. Aan het einde van de 
levensduur laten we de handdoekrollen verwerken 
tot hoogwaardige poetsdoeken. We merken dat 
de vraag naar biologisch katoenen handdoekrollen 
steeds meer toeneemt. Door een samenwerking 
met een textielpartner, hebben we er in 2015 voor 
gezorgd dat we onze klanten actief de mogelijkheid 
van biologisch katoenen handdoekrollen kunnen 
aanbieden. 
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Verbruiksartikelen

Hygiëne
De vloeibare zeep dringt diep door tot in de  
poriën en verkleint het risico van kruisbesmetting. 
De desinfecterende handgel doodt 99,9% van de 
op de huid aanwezige micro-organismen.
 
Duurzaam
•  De zeep is goedgekeurd door milieukeurorganisatie 

Nordic Swan en heeft het EU Ecolabel: het product 
is biologisch afbreekbaar en 100% dierproefvrij.

•  De vouwhanddoekjes en het toiletpapier zijn 
voorzien van het EU Ecolabel. Als een nog 
duurzamer alternatief bieden wij Cradle to Cradle 
(C2C) toiletpapier en vouwhanddoekjes aan.

•  De luchtverfrisservullingen zijn goedgekeurd door 
het IFRA (International Fragrance Association) en 
zijn volledig vrij van schadelijke bestanddelen zoals 
Carcinogene, Mutagene of andere giftige stoffen.

•  Bij het leveren van verbruiksgoederen maken wij zo 
veel mogelijk gebruik van draadkarren. Zo besparen 
we op (om)verpakkingsmateriaal en pallets.

•  Met grotere verpakkingseenheden van verbruiks-
artikelen beperken we het verpakkingsmateriaal. 
We maken uitsluitend gebruik van milieuvriendelijke 
verpakkingsmaterialen.

 

Indus3

Hygiëne
Indus3 is een handverzorgingsprogramma voor  
sterk vervuilde handen. Het werkt driedubbel.  
•  Beschermen: via een crème (vóór het werk op  

de handen aanbrengen) die snel de huid indringt. 
Deze zorgt voor minder contact tussen de huid  
en verontreinigende of irriterende stoffen, geeft 
een goede beschermingslaag en maakt reiniging 
makkelijker. 

•  Reinigen: met huidvriendelijke korrel zepen die  
de handen efficiënt ontdoen van vervuiling. 

•  Verzorgen: via een herstellende crème met 
hydraterende bestanddelen die de huid zacht en 
soepel houdt en een natuurlijk herstel stimuleert.

Duurzaam
De Indus3 automaten hebben geen batterijen  
nodig en zijn gemaakt van recyclebare kunststof. De 
gebruikte crèmes en zeep zijn biologisch afbreekbaar.

Schoonloopmatten

Hygiëne
Meer dan 70% van het vuil op de werkvloer komt van 
buiten naar binnen via schoenen. Dit is te voorkomen 
met schoonloopmatten die het vuil bij binnenkomst 
opnemen.

Duurzaam
Met schoonloopmatten is het minder vaak nodig 
de ruimte schoon te maken. Gevolg: een besparing 
van water en schoonmaakmiddelen. Onze matten 
zijn gescreend en geselecteerd op hun beperkte 
milieu-impact. Ze worden geproduceerd door een 
ISO 9001- en OEKO-TEX 100-gecertificeerde
leverancier die werkt volgens het REACH-systeem. 
Dit systeem regelt de registratie, evaluatie en 
toelating van chemische stoffen die in de Europese 
Unie geproduceerd of geïmporteerd worden.  
We wassen onze matten en moppen met zorgvuldig 
gedoseerde, biologisch afbreekbare zepen en 
hergebruiken het waswater zoveel mogelijk. 
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Onze service voor betere hygiëne

De servicemedewerkers van Initial bezoeken klanten 
wekelijks, tweewekelijks of maandelijks, afhankelijk 
van de afgesproken servicefrequentie. We halen de 
vuile handdoekrollen op en leveren weer schone af. 
Ook vullen we de voorraad verbruiksartikelen aan, 
zoals zeep en toiletpapier. En we verwisselen de 
damesverbandcontainers en schoonloopmatten. 
Verder vullen en controleren we de luchtverfrissers 
en sanitizers ter plekke. Als het nodig is, voeren we 
een reparatie uit. Zo garanderen we onze gebruikers 
van voldoende en werkende hygiëneproducten.  
Dit alles om goede hygiëne mogelijk te maken én  
op een hoog niveau te houden.

Hogere hygiëne door bewustwording 

Initial adviseert bedrijven, instellingen en horeca-
gelegenheden over de risico’s van slechte hygiëne. 
Daarbij maken we gebruik van onze uitgebreide  
data over hygiëne in diverse sectoren en over  
de gebruikelijke eisen en wensen. We moedigen 
hygiënisch gedrag bij toiletbezoek aan met  
bewustwordingscampagnes en gebruiksvriendelijke 
producten. Gedrag is immers duurzaam te veranderen 
als mensen zich bewust zijn van hun handelen en 
inzicht hebben in het effect daarvan.

Hygiëne-scan

In onze hygiëne-scan meten we de concentratie 
van bacteriën op de belangrijkste bacterie-hotspots. 
We werken hiervoor met een speciaal voor Initial 
ontwikkelde toolkit met meetapparatuur, zoals de 
lumitester. De resultaten presenteren we in een 
hygiënerapport met een advies op maat.

Onderzoek

Door regelmatig hygiënegewoonten en gedrag in 
werkomgevingen te onderzoeken, weten we veel 
over handenwasgedrag na het toiletgebruik. Deze 
onderzoekgegevens delen we met onze klanten en 
partners, bijvoorbeeld via infographics, publicaties 
of roadshows. In 2015 hebben we in samenwerking  
met Facto Magazine een white paper ontwikkeld  
met onderzoeksgegevens en concrete tips op het 
gebied van handhygiëne. Door inzicht te bieden,  
vergroten we bewustwording rond het belang van 
handen wassen en proberen we echt een gedrags-
verandering teweeg te brengen.
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Wat hebben we in 2015 gedaan om de bewustwording 
verder te vergroten en gedrag te veranderen?

1: Global Handwashing Day (15 oktober 2015)
Bewustwordingscampagnes handhygiëne in 
Nederland en België

Elke dag sterven 1.400 kinderen aan diarree door  
het ontbreken van schoon drinkwater en sanitaire 
voorzieningen. Op de “Global Handwashing Day” 
(Internationale Handenwasdag) - elk jaar op  
15 oktober - vraagt UNICEF in meer dan 70 landen 
aandacht voor het belang van handenwassen om  
zo het leven van honderdduizenden kinderen te 
redden. In de Benelux gaat het gelukkig niet om 
kindersterfte, maar grijpen virussen als griep en 
verkoudheid stevig om zich heen bij gebrek aan 
goede handhygiëne.

Hygiëne werkt. En onze kennis daarover delen  
we graag met zoveel mogelijk mensen. Daarom 
organiseerden wij op 15 oktober 2015 een actie  
om mensen ervan bewust te maken hoe belangrijk 
een goede handhygiëne is. Op verrassende wijze 
brachten wij hygiëne in het dagelijkse woon-/
werkverkeer onder de aandacht van reizigers op  
de treinstations Brussel-Zuid en Amsterdam. Door 
meting van bacteriën op handen en objecten (gsm, 
pen, horloge, sleutels) ‘confronteerden’ wij reizigers 
met de concentratie micro-organismen die zij met 
zich meedroegen. Wij deelden ook 5.000 flesjes 
met desinfectiegel uit, zodat reizigers met schone 
handen hun reis konden vervolgen.

2: Scholencampagne
Educatiemateriaal voor basisscholen

In 2015 hebben we net als in 2014 een scholen-
campagne gevoerd, waarin we educatiemateriaal 
aan basisscholen hebben overhandigd om kinderen 
aan te leren wanneer en hoe zij op de juiste manier 
hun handen moeten wassen. Zo leren kinderen dat 
griep en verkoudheid te voorkomen zijn door vaker 
de handen te wassen met zeep. Basisscholen 
kregen zo de middelen om ziekteverzuim onder 
kinderen en leerkrachten tot een minimum te 
beperken. De aan deze campagne gekoppelde 
posterwedstrijd, waarin kinderen zelf een poster 
konden maken, werd gewonnen door een school uit 
het Belgische Sint-Lambrechts-Woluwe. De prijs was 
een toiletruimte voorzien van nieuwe automaten in 
de stijl van hun winnende ontwerp.

3: Doorontwikkeling HygieneConnect
Van bewustwording naar gedragsverandering

Het wassen van handen verhoogt de hygiëne en 
verkleint daarmee de verspreiding van bacteriën  
en virussen. Om niet alleen te werken aan bewust-
wording, maar juist een duurzame gedragsverandering 
te bewerkstelligen, hebben we het unieke concept 
HygieneConnect in 2015 doorontwikkeld. Met dit 
monitoringsysteem meten we bij toiletbezoekers of 
ze de handen hebben gewassen met zeep. De 
toiletbezoeker ziet de hygiënestatus real time op een 
display. De praktijk wijst uit dat door HygieneConnect 
handen vaker gewassen worden, met een tot 50% 
beter resultaat. In 2015 hebben we HygieneConnect 
geïmplementeerd in scholen en bij meerdere klanten 
in de voedselverwerkende industrie. Voor die laatste 
groep zijn de gegevens vanuit het Hygiene Connect 
systeem en de aantoonbaarheid van het verder 
verbeteren van hygiëne van groot belang voor audits. 
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Kleding van 
duurzame stoffen 

en reparatie 
voor een langere 

levensduur

Initial heeft 
de hoogste RABC 
certificeringsnorm 

in de branche

Samenwerking met 
i-did slow fashion 

voor tweede leven 
afgedankte 

bedrijfskleding

BN’ers ontwerpen vilten tas  
van gerecycled textiel voor i-did

Altijd al een unieke, door een bekende Nederlander ontworpen 
vilten tas willen hebben? Eentje die ook nog eens gemaakt is van 
gerecycled textiel en dus hartstikke milieubewust? In opdracht van 
i-did_slow fashion_movement (i-did) ontwierpen onder meer Manuel 
Broekman, Sabrina Starke en Dolf Jansen een unieke ‘Circular bag’. 
Hiermee lieten ze zien dat ook kapotte kleding van waarde is en  
als grondstof voor nieuwe producten kan dienen. De door i-did 
geïnitieerde MVO-campagne ‘What moves you?’ vroeg aandacht 
voor de noodzaak van textielinzameling en maakt de consument 
bewust van de impact op het milieu. De i-did-campagne werd 
ondersteund door Sympany, MVO Nederland, Ministerie van IenM 
en Initial.

www.i-did.nl
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Met onze kennis, producten en diensten leveren  
we een wezenlijke bijdrage aan de veiligheid en 
gezondheid van mensen. Ons doel? Zorgen dat  
mensen na een dag werken weer gezond en veilig 
thuiskomen. Daarom zijn we gemotiveerd elke dag 
een stap extra te zetten.

Veiligheid van mensen gaat bij ons voor alles.  
Maar wat betekent dat in de praktijk? Elke sector 
heeft immers zijn eigen gevaren en risico’s. Denk  
aan blootstelling aan chemicaliën, een elektrische 
vlamboog, of aan stralingshitte en metaalspatten. 
Initial helpt bedrijven bij het kiezen van de juiste 
bedrijfskleding. Een belangrijk proces. We inventari-
seren de risico’s en adviseren die kleding die het 
meest geschikt is en voldoet aan wet- en regelgeving. 

Natuurlijk is kleding niet de enige factor in het 
creëren van een veilige werkomgeving, maar wel 
een hele belangrijke en vaak onderschatte factor. 
Voor de bedrijfskledinglijnen van Initial zijn nieuwe 
inzichten rond hoogzichtbaarheid, lasbescherming  
en algemene bescherming de basis geweest bij de 
ontwikkeling. Initial biedt naast reguliere bedrijfs- en 
veiligheidskleding ook een assortiment ESD-kleding 
(Electro Static Discharge). Bedrijfskleding kan tijdens 
de productie statisch geladen raken als de drager 
beweegt. Alleen met de juiste bedrijfskleding zijn 
letselschade en schade aan elektrische componenten 
te voorkomen. ESD kleding reguleert dit proces en 
verhoogt de veiligheid.

Duurzaam in bedrijfskleding 

•  Voor onze bedrijfskleding maken we zoveel 
mogelijk gebruik van duurzame stoffen. Deze zijn 
weliswaar iets zwaarder, maar ook slijtvaster. 
Hierdoor gaan ze veel langer mee.

•  Binnen ons huurconcept reinigen we de bedrijfs-
kleding en zorgen we - indien nodig - voor reparatie. 
Het resultaat: een veel langere levensduur, zonder 
concessies te doen aan comfort en veiligheid.

Veiligheid verbeteren, dat is 
duurzaamheid volgens Initial

3

Zo krijgt iedere werknemer de bescherming die hij 
verdient. Met kleding die bovendien goed zit, er mooi 
uitziet en vooral ook goed blijft. Ons uitgangspunt: 
bedrijfskleding wordt goed gedragen als deze én 
comfortabel zit bij het uitvoeren van het werk én er 
goed uitziet én functioneel is.

Onze bedrijfskleding is een duurzame basis voor 
meer veiligheid op het werk. Door gericht onderzoek 
onder dragers weten we wat ze prettig en nuttig 
vinden. Die kennis passen we toe in onze bedrijfs-
kleding. In ons verhuurconcept nemen we bedrijven 
de volledige zorg uit handen: van het persoonlijk 
aanmeten tot het leveren, wassen en repareren van 
kleding. Gemakkelijk en vooral ook goed geregeld. 

Producten

•  Tot vorig jaar eindigde onze afgekeurde  
bedrijfs kleding aan het einde van de levensduur  
in o.a. poetsdoeken. In het kader van circulair 
ondernemen, wilden we echter meer doen met 
deze kleding. In 2015 zijn we een actieve samen-
werking aangegaan met i-did slow fashion. Zij 
gelooft in een sociale en circulaire samenleving. 
Een samenleving waarin producten en grondstof-
fen niet worden weggegooid maar opnieuw de 
basis vormen voor nieuwe producten. Daarom 
herwaardeert de organisatie textiele grondstoffen 
en arbeidspotentieel: de designproducten van 
i-did worden gemaakt van afgedankte kleding en 
textieloverschotten en worden vervaardigd door 
mensen met een 
afstand tot de arbeids-
markt. In een atelier in 
Utrecht wordt onze 
afgekeurde kleding  
na een vervezelings- 
en verviltingsproces 
omgevormd tot vilten 
designproducten, zoals 
tabletsleeves, telefoon-
hoesjes en tassen.
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Ingebruikname
 
  
Belangrijk is dat de bedrijfskleding bij dragers 
persoonlijk aangemeten wordt door onze service- 
adviseurs, zodat alles prettig en goed zit. We 
informeren en motiveren dragers bovendien om  
op de juiste wijze de bedrijfskleding aan te bieden 
voor onderhoud. Bij de uitlevering krijgen ze precies 
te horen hoe ze de bedrijfskleding moeten dragen 
en hoe de bescherming optimaal blijft.
 

Service

We halen vuile bedrijfskleding bij de klant op, zorgen 
voor professionele reiniging en controle, en repareren 
of vervangen de kleding indien nodig. Vervolgens 
brengen we de schone bedrijfskleding terug, zodat 
de drager altijd over voldoende en schone bedrijfs-
kleding beschikt en we de werkgever totaal ontzorgen.

Professionele reiniging

Om kiemvorming en besmetting te voorkomen  
op het eindproduct, wassen wij volgens de RABC 
certificering. Deze certificering sluit microbiologische 
contaminatie waar mogelijk uit door alle processtappen 
in de wasserij te analyseren, eventuele risico’s van 
herbesmetting in kaart te brengen en beheers-
maatregelen te nemen.

Met behulp van geperfectioneerde industriële 
wastechnieken verzekeren wij een microbiële 
zuiverheid. Dat moet ook wel, want we werken  
veel voor de voedingsmiddelenindustrie. Binnen 
onze RABC certificering hanteren wij de hoogste  
certificeringsnorm op het eindproduct in de branche. 
In dit gecertificeerde proces is handhygiëne in de 
wasserij een van de prioriteiten om kruisbesmetting 
te voorkomen. Onze medewerkers hebben alle 
hulpmiddelen, zoals automatische waterkranen en 
dispensers met handdesinfectiegel, binnen ‘hand-
bereik’. Ook werkplekken, waskarren en legborden 
desinfecteren we regelmatig volgens duidelijke 
procedures. Op die manier is en blijft het micro-
biologisch kwaliteitsniveau van ons textiel hoog.

We controleren alle kledingstukken en indien nodig 
repareren we ze. We vervangen automatisch 
kledingstukken die al een tijd in omloop zijn of niet 
te herstellen zijn. Daarna vouwen en verpakken  
we de gewassen bedrijfskleding en bezorgen onze 
servicemedewerkers alles op een vast tijdstip terug 
bij de klant.

Elk kledingstuk heeft een unieke barcode. De 
kledingstukken worden gescand als ze de wasserij 
binnenkomen én weer verlaten. Daardoor weten wij 
exact waar het kledingstuk zich bevindt. Ook de klant 
krijgt informatie, bijvoorbeeld over de hoeveelheid 
artikelen per drager of het aantal stuks dat iemand 
meegeeft voor de wasserij. In 2015 hebben we een 
aantal pilots gedaan voor traceerbaarheid met RFID 
(Radio Frequency IDentification) technologie, waarin 
RFID-chips in de kleding wordt bevestigd en in het 
hele was- en dienstverlenings proces wordt gevolgd, 
zowel in de wasserij als bij klanten. In 2016 gaan we 
deze dienst actief aanbieden aan klanten.

Professionele reiniging biedt belangrijke voordelen 
ten opzichte van het nog veel toegepaste thuis wassen. 
Immers, mensen wassen thuis vaak op een te lage 
temperatuur, waardoor de reiniging onvoldoende is 
en verontreiniging nog op de bedrijfskleding kan 
zitten. Ook is er een risico op kruisbesmetting 
doordat bedrijfskleding vaak samen met gewone 
kleding de was in gaat en niet goed gecontroleerd 
wordt op beschermingswaarde. Belangrijk punt: 
verzekeringsmaatschappijen onderkennen de risico’s 
van thuis wassen en kunnen bij een arbeidsongeval 
besluiten geen vergoeding te betalen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het uitbesteden van 
werkkleding significante voordelen heeft voor het 
milieu. Zo verloopt het wassen van de kleding bij ons 
veel efficiënter dan bijvoorbeeld op kleinere schaal 
of thuis. Sterker nog, een besparing tot wel 40% in 
het energieverbruik is eenvoudig haalbaar. 

1 Öko-Institut LCA, Home washing and industrial washing of worker garment textiles - comparison and benchmarking. Tender to E.T.S.A 
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Feiten van thuiswassen1

Veel mensen begrijpen wel dat wassen op hoge temperaturen 
(90 graden) bacteriën doodt. Toch wassen ze hun werkkledij 
thuis vaak op lagere temperaturen: gemiddeld 48 graden.
•  98% heeft maar één wasmachine, voor zowel persoonlijke 

was als werkkleding.
•  61% wast werkkleding en persoonlijke was niet altijd apart.
•  Slechts 42% sorteert werkkleding steeds los van  

persoonlijke was.
•  54% van de respondenten wast de werkkleding slechts  

één keer per week.
•  Slechts 1 op de 4 maakt zich zorgen over mogelijke  

besmetting van persoonlijke was door werkkleding.
•  1 op de 3 twijfelt over de juiste manier waarop werkkleding 

moet gewassen worden.
•  Slechts 1 op de 10 werkgevers geeft instructies over hoe je 

werkkleding moet wassen en waar je op moet letten.
•  53% draagt de werkkleding van en naar het werk.
•  45% van de werknemers ziet liever een professionele oplossing.



Staat
goed

Zit 
goed

Beschermt 
goed

Blijft 
goed
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Kennis delen voor meer veiligheid
 
  

We helpen onze klanten actief bij het kiezen van  
de juiste bedrijfskleding voor het juiste beroep.  
We werken aan de hand van normeringen en 
veiligheidseisen per sector. De ideale basis voor  
een goed advies. Verder onderstrepen we onze 
ideeën rond het belang van veiligheidskleding in 
campagnes. In 2015 hebben we hiervoor actief  
twee campagnes gevoerd:

1. De Goed voor Jou campagne

Bij deze campagne hebben we heel gericht een 
aantal speerpuntsectoren zoals de Petrochemie  
en Scheepsbouw benaderd met onze visie, (risico)
advies en speciale kleding voor die sectoren.  
Hierbij stonden de vier zekerheden van Initial 
Bedrijfskleding centraal: Staat goed, Zit goed, 
Beschermt goed en Blijft goed. Juist die laatste is 
uniek voor een dienstverlener als Initial, die door het 
regelmatig en professioneel wassen de (veiligheids)
werking van kleding blijft garanderen. We voelen  
ons betrokken bij de dagelijkse werkzaamheden  
en veiligheid van onze dragers, in elke omgeving.

2. De 1 euro campagne 

Met deze campagne hebben we inzichtelijk gemaakt 
dat het beschikbaar stellen van de kleding, onder-
houd, wassen, ophalen en terugbrengen en reparatie 
van de kledingstukken voor slechts 1 euro per dag 
verzorgd kan worden. Veilige werkkleding hoeft dus 
niet duur te zijn. Terwijl de kosten van ongevallen 
naast emotionele schade ook tot grote financiële 
schade leiden. 
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World Day of  
Safety and Health at Work

Elk jaar wordt op 28 april de World Day of Safety and 
Health at Work gehouden. Parallel aan de Global 
Handwashing Day (elk jaar op 15 oktober) heeft Initial 
op 28 april 2015 campagne gevoerd om een zeer 
belangrijke veiligheidsboodschap over te brengen 
door middel van een heel ongebruikelijke uitdaging! 
Dit werd uitgebeeld door een wereldrecordpoging 
T-shirts over elkaar dragen. Het record is niet 
gehaald, maar de boodschap dat bescherming op  
de werkvloer niet een kwestie is van veel kleding 
dragen, maar wel van de juiste kleding in de juiste 
kwaliteit, is duidelijk overgekomen.



100%
van onze belangrijkste  

leveranciers zijn
gecontroleerd op  

gedragscode

Dicht distributienetwerk 
voor minste aantal  

kilometers per  
servicebeurt  

in onze branche

MVO-prestatieladder  
Niveau 4  

Certificering
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Een onderneming die duurzaamheid serieus neemt, zorgt ervoor dat haar eigen processen minimale impact 
hebben op mens, milieu en samenleving. Dat is dan ook waar we ons hard voor maken. 

Een groot deel van de inkoop gebeurt centraal door 
het moederbedrijf in Engeland. Denk hierbij aan de 
inkoop van kleding, machines en artikelen. Voor 
deze inkoop bestaat een gedragscode waaraan alle 
lever anciers moeten voldoen. 100% van de belang-
rijkste leveranciers voor zowel de hygiëneproducten 
als bedrijfskleding zijn extern gecontroleerd op deze 
gedragscode. Daarnaast wordt van leveranciers 
verwacht dat zij voldoen aan de volgende  
certificeringen:
• Fairtrade/Max Havelaar
• Fibre Citoyenne
• OEKO-TEX

Voor indirecte producten zoals kantoorartikelen, 
diensten en catering zijn in onze inkoopvoorwaarden 
bepalingen opgenomen over duurzaamheid.  
Zo verwachten we dat onze leveranciers een beleid 
hebben op het gebied van anticorruptie en omkoping 
en de juiste certificeringen hebben (ISO 9001 en ISO 
14001). Schending van dit beleid kan tot opzegging 
van het contract leiden. Daarnaast verwachten we 
dat onze leveranciers uiterst zorgvuldig omgaan 
met mens, milieu en maatschappij. Verder dienen 
leveranciers de ILO-principes te onderschrijven.  
Ze maken dus geen gebruik van kinderarbeid en 
gedwongen arbeid en proberen discriminatie  
tegen te gaan. Alle bepalingen gelden ook voor  
de leveranciers en onderaannemers van onze 
leveranciers. 

Kwaliteitscontrole textiel

We zijn exact op de hoogte van de samenstelling 
van onze producten, in elke schakel van de textiel 
waardeketen: van extrusie/spinnen via weven  
en veredelen tot en met de distributieketen.  
Daarnaast laten wij onze textielmaterialen testen  

4

en certificeren in een bevoegd textiellaboratorium. 
Hierdoor kunnen wij de drager altijd de beloofde 
kwaliteit en het toegezegde comfort garanderen.  
Wij maken bovendien gebruik van stoffen met een 
lange levensduur die passen in ons kledingverhuur-
concept. Met als gevolg: minder materiaalverbruik. 

Van milieumanagementsysteem naar compleet 
duurzaamheidsmanagementsysteem

Sinds 2009 heeft Initial in Nederland een ISO 14001 
gecertificeerd milieumanagementsysteem. Daardoor 
kunnen we continu, op een gestructureerde manier, 
verbeteringen doorvoeren in onze milieuzorg.  
In 2015 zijn we bovendien MVO-prestatieladder 
gecertificeerd. De MVO-prestatieladder is een 
managementsysteem en certificatienorm voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen in de 
volle breedte. Het certificaat maakt duurzame 
ontwikkeling concreet en objectief aantoonbaar.  
De MVO-prestatieladder is geïnspireerd op  
inter nationaal geaccepteerde documenten, zoals 
ISO 26000, ISO 9001, AA1000 en de Global 
Reporting Initiative. Als certificatienorm voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen staat  
de MVO-prestatieladder voor het integreren van  
de aanvaarde uitgangspunten voor duurzaam 
ondernemen, het transparant en toetsbaar maken 
van de kenmerken van duurzame ontwikkeling in 
het management systeem en het aantoonbaar en 
objectief vaststellen van de relatieve status in dit 
ontwikkelingsproces.  

De MVO-prestatieladder kent 5 niveaus. Initial 
Nederland is in 2015 direct gecertificeerd voor 
niveau 4. Belangrijke eisen voor niveau 4 zijn 
stakeholdermanagement, ketenmanagement en 
materialiteitsanalyse. 

Duurzaam inkopen en ketenbeheer

Ons duurzame proces
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Logistiek 

Dicht distributienetwerk 

We werken met een landelijk dekkend distributie-
netwerk, dat strategisch verspreid is over de 
Benelux: het dichtste distributienetwerk in onze 
branche! Dit betekent dat er voor onze klanten  
altijd wel een regionale Sales & Service vestiging  
in de buurt is. Dat scheelt reiskilometers. Daarnaast 
werken we met zogenaamde combinatieroutes. 
Onze vaste servicemedewerker verzorgt tijdens  
een bezoek meerdere diensten, dus alles wordt  
in één keer geregeld. Met ons geautomatiseerde 
rit- en routeplanningsysteem realiseren we de 
meest efficiënte invulling van ritten in combinatie 
met de snelste routes. Met alle voordelen van dien: 
minder brandstofverbruik door reductie van het 
aantal kilometers, een efficiëntere inzet van ons 
wagenpark en de verhoging van servicelevels  
voor onze klanten.

In ons logistieke proces proberen we het brandstof-
verbruik terug te dringen door routeoptimalisatie, 
vervanging van brandstoffen en zuinigere auto’s.

Minder brandstofverbruik 

Logistiek is een belangrijk onderdeel van onze 
dienstverlening. Niet voor niets investeren we in een 
vloot die voldoet aan de laatste eisen en de hoogste 
normeringen op het gebied van zuinigheid en de 
uitstoot van fijnstof. Oudere voertuigen vervangen 
we door nieuwe groene voertuigen.

Verder zetten we niet alleen vrachtwagens met EURO-5 
norm in, maar ook vrachtwagens met een EEV-motor. 
In België hebben we als een van de eerste bedrijven 
een vrachtwagen met een EURO-6 motor ingezet.

Het brandstofverbruik van het wagenpark in Neder-
land is in 2015 omhoog gegaan in vergelijking met 
2014. Dat komt omdat in 2015 het brandstofverbruik 
van Centraal Transport voor de Benelux voor 100% is 
opgenomen in de cijfers van Nederland.

 

Wagenpark Benelux
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Brandstofverbruik routewagens 
(in liter per 100 km)
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Personenauto’s Nederland Personenauto’s België

Minder NOx-uitstoot door AdBlue
Om de uitstoot van NOx terug te dringen zijn onze 
vrachtwagens uitgerust met AdBlue, een niet-giftige 
waterige ureumoplossing die gebruikt wordt om  
de NOx-uitstoot van zware dieselvoertuigen terug  
te dringen. 
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Zuinige personenauto’s
Onze personenauto’s met dieselmotor zijn voorzien 
van een roetfilter. Vanaf 2013 hebben we alleen 
personenauto’s aangeschaft met het label A, B of C. 
Onze volgende stap: helemaal overgaan op auto’s 
met label A.
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Reinigen

We streven de volgende doelen na:
•  Minder waterverbruik
•  Minder energieverbruik
•  Minder CO2-uitstoot 

De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd 
in onze wasserijen en dat heeft merkbaar gevolgen 
gehad voor onze ecologische voetafdruk. Vaak  
zit het hem in het nemen van meerdere kleine 
maatregelen die samen resulteren in een aanzien-
lijke jaarlijkse besparing in energie en water. 

Wij zijn hier in 2015 mee doorgegaan binnen Initial 
Benelux. Zo zijn we er in 2015 in geslaagd om minder 
gas, water en elektriciteit te gebruiken. 

Onze prestaties in 2015:
•  9% minder water dan in 2014
•  3% minder elektriciteit dan in 2014 
•  5% minder gas dan in 2014

Minder  
water

Minder  
gas

Minder
CO2-uitstoot

3%

9% 5%

1,4%
Minder  
elektriciteit 

De bruto CO2-uitstoot laat in 2015 een daling zien 
van 2,8 % ten opzichte van 2014 en komt daarmee 
uit op 10.538 ton. Dit zijn de CO2-emissies als gevolg 
van het energieverbruik in onze wasserijen, de 
brandstof die we verbruiken met ons wagenpark en 
de dienstvluchten. Om onze impact op het milieu te 
verkleinen, kopen wij al jaren groene stroom in voor 
al onze wasserijen. Hiermee vergroenen we de 
CO2-uitstoot van ons elektra verbruik en komt onze 
netto CO2-uitstoot uit op 8.809 ton in 2015.
Dit is een daling van 1,4% ten opzichte van 2014. 

Sinds 2014 zijn we in België gecertificeerd conform 
het Charter Duurzaam Ondernemen Oost-Vlaanderen 
van de VOKA voor onze prestaties in onze wasserij 
in Lokeren. Hiermee wordt vorm gegeven aan de 
ambities op het gebied van behoorlijk bestuur, de 
zorg voor de mensen en de zorg voor het milieu.

Energieverbruik 

De belangrijkste energiebronnen die wij gebruiken 
zijn elektriciteit en gas. Vooral gas is hard nodig 
om het water in de wasserijen te verwarmen. Niet 
verwonderlijk dus dat we op zoek zijn gegaan naar 
alternatieve en energie-efficiëntere manieren om de 
bedrijfskleding te reinigen. Na onderzoek hebben 
we ervoor gekozen minder heet te wassen zonder 
dat dit kwaliteitsverlies oplevert. Met resultaat. Sinds 
2012 staat één van de eerste stoomloze wasserijen 
ter wereld in Den Bosch. Sinds we zijn overgestapt 
op het stoomloos wassen, zien we significante 
verbeteringen, met name in ons gasverbruik. Overigens 
hebben we ook doorlopend geïnvesteerd in de 
wasserijen in de rest van de Benelux. We hebben 
de droogtijd geperfectioneerd door droogprocessen 
te monitoren met infrarood. We drogen precies zo 
lang als nodig. 
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Groene stroom 

Voor onze wasserijen in Nederland en België 
hebben wij sinds 2013 een contract afgesloten voor 
groene stroom. 

Meerjarenafspraak 

Vanaf het begin nemen we deel aan het MJA 
energieconvenant. We maken hierin afspraken met 
de overheid over een constante vermindering van 
ons energieverbruik. Inmiddels werken we binnen 
de MJA3 afspraken. De overheid ontvangt van ons 
periodieke rapportages en monitort het verbruik op 
gezette tijden. Sinds 2008 zien we een significante 
reductie in het energieverbruik. Hiermee voldoen we 
ruimschoots aan dit convenant en aan onze interne 
doelstellingen.

Minder waterverbruik

In onze wasserijen zijn we een grootverbruiker van 
water. Hoewel de beschikbaarheid van water in de 
Benelux geen groot probleem is, moeten we er  
toch zuinig mee omgaan. Dat doen we in al onze 
wasserijen.

De modernste schoonloopmattenwasserij van 
West-Europa is van Initial en staat in Deventer. 
Door de investeringen in onze wasstraat zijn onze 
schoonloopmatten schoner, droger en kleurvaster 
dan ooit. Het is daarnaast gelukt om in onze 
processen een aantal goede verbeteringen door 
te voeren die een positieve uitwerking hebben op 
het waterverbruik. Zo zijn onze schoonloopmatten 
al maximaal gereinigd voordat ze het wasproces 
ingaan. Door bijvoorbeeld het zand al uit de matten 
te halen, is er minder water nodig en houden we 
aan het eind minder verontreinigd afvalwater over. 
Het waswater proberen we zo optimaal mogelijk in 
te zetten en te hergebruiken.

MVO-data

Wij hebben dit jaar weer stappen gezet om de 
betrouwbaarheid en de volledigheid van onze 
MVO-data verder te vergroten. Zo hebben we in 
2015 verder inzichtelijk wat het brandstofverbruik 
is van ons wagenpark dat we inzetten voor het 
bedienen van onze klanten. Dat geldt ook voor ons 
interne transport. Hiermee hebben we al onze 
relevante emissies compleet en inzichtelijk voor 
2015. Voorop voor ons staat de vergelijkbaarheid 
met het basisjaar 2014 waarop wij onze ambitieuze 
doelstellingen tot 30% reductie gezet hebben. Dit 
om de voortgang ten opzichte van onze ambitieuze 
doelstellingen te meten. Op basis van onze 
inzichten uit 2015 hebben we daartoe een inschatting 
gemaakt voor de onderdelen van ons wagenpark 
waar we in 2014 geen volledig inzicht in hadden. 
Hiermee zijn de cijfers een-op-een vergelijkbaar.

Energieverbruik
(in MWh voor wasserijen)

Waterverbruik
(in m3)
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Onze mensen 
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In een service-organisatie hebben veel medewerkers 
dagelijks contact met klanten. Zij maken elke dag  
de dienstverlening. Initial wil service verlenen op 
het hoogste niveau. Wij noemen dat World Class 
Dienstverlening. Iedereen bij Initial zet zich maximaal 
in voor de gezondheid en veiligheid van onze 
klanten. Daarom stellen we hoge eisen aan onze 
medewerkers. Andersom mogen onze eigen 
medewerkers ook aan ons - als werkgever -  

de hoogste eisen stellen. Wij doen het maximale 
voor hun gezondheid, veiligheid en ontwikkeling.

We vinden het belangrijk dat de samenstelling van 
ons medewerkersbestand een goede weergave  
is van de maatschappij. En dat we een wezenlijke 
bijdrage leveren aan maatschappelijke vragen.  
Zo zetten we ons extra in om mensen met afstand 
tot de maatschappij een werkplek te bieden.

Medewerkerstevredenheid

Een World Class Dienstverlening begint met tevreden 
en gemotiveerde medewerkers. In 2008 zijn we 
daarom gestart met een intern tevredenheids-
onderzoek, dat we sinds 2013 elke twee jaar 
herhalen. Denk aan vragen over leiderschap, 
klantgerichtheid, ontwikkeling en de prestaties  
van lijnmanagers. We werken met het Your Voice 
Counts-onderzoek, iedereen geeft daarin anoniem 
feedback. Dit heeft ons al heel wat nieuwe inzichten 
en nuttige verbeteringen opgeleverd.

De tevredenheid van medewerkers laat in 2015 ten 
opzichte van 2013 een stijgende lijn zien. Dat stemt 
positief, hoewel er nog veel te verbeteren is.  
De volgende meting vindt plaats in 2017.

5

Medewerkerstevredenheid - (%)
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Klanten ontzorgen betekent dat onze klanten - met 
onze hulp en service - hun werknemers of bezoekers 
optimale hygiëne en veiligheid kunnen bieden. Dat 
begint uiteraard met een goed advies over wat nodig 
is om goede hygiëne- en veiligheidsstandaarden te 
realiseren. Vervolgens maken we die standaarden 
waar, met een World Class Dienstverlening waarin 
klanten kunnen beschikken over de juiste hoeveel-
heden op het juiste moment, op de juiste locatie.

Om dit waar te kunnen maken moet, zeker in  
een dienstverlenende organisatie als Initial, voor  
iedereen helder zijn wat de drie belangrijkste 
servicedoelstellingen zijn. Dit noemen we WIG’s 
(Wildly Important Goals). De WIG’s zijn:
•  Reactietijd
•  Klantbehoud
•  Foutreductie

Service staat bij Initial hoog in het vaandel. Denk aan 
een servicemedewerker die een vracht aflevert op 
het laatste adres, ook al is de werktijd verstreken.  
Of het feit dat iedereen direct in actie komt als er 
onverhoopt iets mis is gegaan bij een levering. Naast 
het leveren van kwaliteit is iedere medewerker van 
Initial doordrongen van het feit dat we een wezenlijke 
bijdrage leveren aan de hygiëne en veiligheid en 
daarmee aan de gezondheid van mensen. Dat is 
onze motivatie voor telkens dat stapje extra. 

World Class Dienstverlening

Voorbeelden zijn dat we bij elk kledingstuk nauwgezet 
controleren of de bescherming nog voldoet, of dat 
we onze klanten informeren over de nieuwste 
inzichten en cijfers op het gebied van handhygiëne.

Klanttevredenheid

Een hoge klanttevredenheid is onze belangrijkste 
doelstelling. We meten deze voortdurend, optimaliseren 
onze processen en trainen onze mensen om onze 
ambities waar te maken. De klanttevredenheid is 
onderdeel van onze kwartaalrapportages en wordt 
periodiek besproken, zowel bij ons in de Benelux als 
met het hoofdkantoor in Engeland. We dagen elkaar 
continu uit om te werken aan nóg meer tevreden 
klanten.

Om zeker te zijn dat we op de goede weg zijn, 
meten we op kwartaalbasis de zogenaamde  
Net Promoter Score (NPS). Dat is geen gewone 
klanttevredenheidsmeting, maar zoomt specifiek  
in op zogeheten promoters en detractors. Bij een 
score tussen de 0 en 6 zijn respondenten ‘detractors’ 
en zijn ze niet geneigd Initial aan te raden. Hierop 
wordt direct actie ondernomen. Scores van 7 of 8 
wordt ‘neutrals’ genoemd. Op zich is dit geen 
slechte score, maar zij worden in de NPS score  
niet meegerekend. Pas bij een rapportcijfer 9 of 10 
bevelen klanten Initial aan bij relaties of kennissen. 
En juist dit is het onderdeel waar we onszelf een 
harde doelstelling van 30% hebben gesteld. In 2015 
geeft 16% van de respondenten Initial een 9 of 10. 
Onze doelstelling voor 2020 is dat dit minimaal 30% 
zal zijn. Vooral in Nederland moeten we nog een 
stap zetten. In België zijn we met 21% op weg naar 
de 30%, ondanks de daling ten opzichte van 2014.
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Klanttevredenheid
(% klanten dat onze dienstverlening met  

een 9 of 10 waardeert)
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Leverbetrouwbaarheid

Een belangrijke parameter voor een hogere 
klanttevredenheid is dat we een hoge leverbetrouw-
baarheid hebben. Als het om lever betrouwbaarheid 
gaat, houden wij de strengste normen aan. Een 
correcte levering houdt in: levering van de juiste 
producten in de juiste hoeveelheid op de juiste 
locatie en in het juiste tijdvak. Elke afwijking hierop 
wordt gezien als een niet-correcte levering. We zien 
een stijging, maar ons doel is om 100% te behalen.

Ingericht voor directe reactie
Elke week is er per brancheteam een overleg tussen 
de functies logistiek, customer care en sales. Per 
brancheteam participeert een lid van het management -
team als mentor. Elk brancheteam werkt met dezelfde 
wekelijkse WIG-rapportage. Zo traceren we eventuele 
problemen bij klanten en lossen we die door de korte 
lijnen snel op.

Geeft een klant in de kwartaal NPS-meting een 
beoordeling lager dan een 6? Of heeft hij/zij een 
klacht? Dan benaderen we de klant direct en komen 
we in actie om hem of haar weer tevreden te stellen.

Webportal 
Via ons webportal bieden we klanten een veilige, 
gebruiksvriendelijke en kosteloze online dienst:  
24 uur per dag, 7 dagen per week. Klanten van Initial 
kunnen onder andere hun accountgegevens inkijken 
en beheren, leveringen en facturen raadplegen, 
informatie opvragen over artikelen, bij bedrijfskleding 
de kastbezetting bekijken, dragers en hun bedrijfs-
kleding opvolgen. En klanten kunnen zelf wijzigingen 
aanbrengen zoals nieuwe dragers toevoegen en 
maten en hoeveelheden aanpassen.

Medewerkers trainen

Wij geloven dat onze klanten de beste service krijgen 
als we onze mensen hierin trainen en uitdagen. Service 
draait immers om mensen. Wij proberen daarom op 
alle niveaus onze dienstverlening te verbeteren door 
continu te investeren in de opleiding van onze mensen.

Training- en ontwikkelingsmogelijkheden
U+ is ons ‘in-house’ opleidingsaanbod dat ons 
moederbedrijf internationaal aanbiedt en coördineert. 
De vele mogelijkheden tot training en ontwikkeling 
zijn erop gericht de verwachtingen van klanten 
steeds weer te overtreffen.

We bieden de volgende opleidingsmogelijkheden, 
individueel of in groepsverband:
• Training on the job
• Interne cursussen en trainingen
• Externe cursussen en trainingen
• Open opleidingen en maatwerk
• Seminars, workshops en congressen

Voor een aantal functies is er (bij indiensttreding of 
doorstroming) een vast opleidingsaanbod, waaraan 
de medewerker automatisch deelneemt.
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Beter presteren door diversiteit

De beste persoon hoort op de juiste plek te zitten. 
Maar teams die divers van opbouw zijn, blijken beter 
te functioneren dan teams die minder divers zijn. Het 
is daarom goed te zien dat de man/vrouw-verdeling 
bij ons bedrijf redelijk in balans is. Bovendien bestaat 
ons management in de Benelux uit zowel Belgische 
als Nederlandse collega’s, mannen en vrouwen.  
Ten aanzien van de verdeling van werknemers over 
de leeftijden blijkt dat de meeste mensen tussen  
de 45-55 jaar oud zijn.  

Social return

Voor re-integratiekandidaten is ons bedrijf uitermate 
geschikt. We werken niet voor niets regelmatig met 
re-integratiebureaus. Verder staan we op banenbeurzen 
van het UWV en doen we mee aan speedmeets om 
kandidaten te vinden voor vacatures. Het gaat hierbij 
met name om arbeidsplaatsen op het gebied van 
logistiek, maar ook in de administratie en service.

Erkend leerbedrijf

We zijn al jaren een erkend leerbedrijf en genereren 
continu stageplaatsen. Een groot deel van onze 
dienstverlening bestaat uit logistiek. Daardoor 
kunnen we leerlingen met een BBL (Beroeps 
Begeleidende Leerweg) opleiding eenvoudig 
plaatsen bij onze vestigingen. Maar ook op het 
gebied van administratie en service stellen wij  
- indien mogelijk - arbeidsplaatsen beschikbaar.
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België Nederland Benelux

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Totaal 675 681 816 786 1.491 1.467

< 25 jaar 37 31 12 11 49 42

25 - 34 jaar 159 162 151 124 310 286

35 - 44 jaar 174 163 246 205 420 368

45 - 55 jaar 238 248 277 290 515 538

55+ 67 77 130 156 197 233

Gemiddelde leeftijd 42 42 45 46 43 44

In dienst 93 62 95 51 188 113

Uit dienst 57 56 52 70 109 126

Samenstelling medewerkersbestand
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De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in een 
veiligere werkomgeving. De frequentie van de 
ongevallencijfers is verbeterd, maar het verzuim door 
die ongevallen is gestegen in 2015 ten opzichte van 
2014. Het is onze ambitie om het aantal ongevallen 
en het verzuim tot nul terug te dringen.

De frequentie van ongevallen is per 100.000 
gewerkte uren. Cijfers hebben betrekking op 
ongevallen die tot verzuim leiden.
 
 
 

Jaarlijks implementeren we nieuwe programma’s 
om het veiligheidsbewustzijn verder te vergroten  
en de ongevallencijfers te verbeteren. In 2013 is het 
systeem voor SHE Health Checks geïntroduceerd. 
Dit is een intern auditprogramma gericht op het 
verbeteren van de veiligheid van onze werkplekken. 
In 2015 zijn 10 audits uitgevoerd.  

In 2015 hebben we ook machine guarding assessments 
uitgevoerd. Op alle processing plants in de Benelux 
(daar waar onze medewerkers kunnen worden 
blootgesteld aan o.a. draaiende en bewegende 
machinedelen) heeft onze SHE-afdeling grondige 
assessments uitgevoerd om de effectiviteit van 
machine-afschermingen in kaart te brengen.  
Op basis van deze assessments zijn corrigerende 
maatregelen genomen.

Overige initiatieven in 2015:
•  RI&E’s aanpast & opgesteld.
•  Blootstellingsonderzoeken uitgevoerd  

(verdiepingonderzoeken i.h.k.v. RI&E).
•  Milieuvergunning vernieuwd/herzien.

Onze medewerkers  
nog veiliger en gezonder
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Verzuim door ongevallen
(Werkdagen per 100.000 gewerkte uren)

Frequentie van ongevallen
(per 100.000 gewerkte uren)

Aantal SHE Health Checks
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Ons veiligheidsbeleid

De processing plants in Nederland zijn OHSAS  
18001 gecertificeerd. Dit betekent dat we met een 
gecertificeerd arbomanagementsysteem voldoen 
aan de internationale normen voor het beheersen 
van de gezondheid en veiligheid op de werkplek. 

Dit zijn de uitgangspunten van ons veiligheidsbeleid:
•  We voeren geen werk uit waarvan we de risico’s 

onvoldoende kennen en beheersen.
•  We investeren in de benodigde materiële en 

menselijke middelen, en in de opleiding en 
begeleiding van alle medewerkers zodat zij hun 
werk veilig en efficiënt kunnen uitvoeren.

•  Waar nodig nemen we corrigerende en/of 
preventieve maatregelen. We leren van fouten, 
ongevallen, klachten of tekortkomingen.

•  We brengen nooit bewust de veiligheid van 
medewerkers, klanten of publiek in het gevaar.

•  We voeren voor al onze fabrieken regelmatig  
een risico-inventarisatie en -evaluatie uit.

•  We hebben duidelijk de bevoegdheden en  
verantwoordelijkheden van alle managers 
vastgelegd.

•  We hebben SHE-managers, lokale preventie-  
adviseurs en preventiemedewerkers en milieu-
coördinatoren. Zij adviseren en ondersteunen  
de directie als het gaat om veiligheidsbeleid.

Iedereen veilig thuis!

De veiligheid van onze mensen staat voorop. We 
doen er dan ook zoveel mogelijk aan om ze een 
veilige werkomgeving te bieden. Daarnaast proberen 
we onze medewerkers zelf hun verantwoordelijkheid 
op te laten pakken. Om die reden is er internationaal 
onder de naam Ensuring Everyone Goes Home Safe 
continu aandacht voor dit onderwerp. Elke bijeenkomst 
en afspraak begint met praktische informatie over 
bijvoorbeeld de vluchtroutes en de locatie van 
brandblussers. Ook hangen er op alle locaties 
zogenaamde ‘veilig thuis borden’. Op deze borden 
wordt het aantal dagen zonder ongeval bijgehouden 
en het record tot nu toe. Het grote voordeel van 
dergelijke communicatie is dat werknemers en 
bezoekers doorlopend informatie krijgen over 
veiligheid en gezondheid. Dit verhoogt het veiligheids-
bewustzijn en dus de veiligheid binnen Initial.

Met Initial Benelux hebben we binnen de 
hele onderneming wereldwijd het best
gepresteerd op het gebied van gezondheid 
en veiligheid. Hiervoor kregen we in 2015 
voor het tweede jaar op rij intern de Best 
SHE Performance - Large Business Award. 
Daar zijn we trots op.

Gouden Regels voor veiligheid

Voor Initial is niets belangrijker dan ervoor te zorgen 
dat ‘iedereen veilig thuis’ komt aan het eind van  
zijn of haar werkdag. Collega’s, gezinnen en klanten 
vertrouwen op ons om dit waar te maken. Gezond-
heid en veiligheid staan bij ons altijd voorop en er  
is geen enkel compromis mogelijk. Ongelukken 
kunnen niet helemaal worden uitgesloten, maar  
we doen er alles aan die te voorkomen. Om onze 
veiligheids- en gezondheidscultuur binnen Initial 
verder te verbeteren, hebben we in 2015 wereldwijd 
heldere, eenvoudige en ondubbelzinnige “SHE 
Gouden Regels” geïntroduceerd en zijn al onze 
medewerkers hierin getraind.

Deze regels leggen heel duidelijk uit wat we moeten 
weten en doen om de veiligheid voor onszelf, onze 
collega’s en klanten te garanderen. De regels zijn 
gebaseerd op veiligheids- en gezondheidsrisico’s 
waar we regelmatig mee te maken hebben en op  
de lessen die we hebben geleerd. De SHE Gouden 
Regels stellen ons in staat om de juiste beslissingen 
te nemen voor onze eigen veiligheid en gezondheid 
en die van anderen. 
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Veiliger rijden en vervoeren

Nieuw aangeschafte voertuigen helpen onze 
servicemedewerkers om veiliger te rijden.  
Onze chaffeurs en servicemedewerkers zijn VCA 
gecertificeerd. Dit betekent dat zij weten hoe ze 
moeten omgaan met gevaarlijke situaties én -  
vooral - wat zij moeten doen om die te voorkomen.

De gezondheid van onze medewerkers

Het verzuim door ziekte is in Nederland terug-
gedrongen, net zoals dat door ongevallen. Komende 
jaren blijft echter onverminderd aandacht nodig voor 
ziekteverzuim (en verzuim door ongevallen!) om  
deze uiteindelijk drastisch terug te kunnen dringen. 

Ziekteverzuim (%)

Actief werken aan gezondheid en goede doelen

Voor het derde achtereenvolgende jaar zijn we een sponsorovereenkomst aangegaan met  
Runnersworld Zoetermeer en het Initial Running Team. Het Initial Running Team bestaat uit 14 atleten 
die op nationaal niveau meedoen aan wedstrijden, van 400 meter tot en met de halve marathon.  
In 2015 stonden de Nederlandse Kampioenschappen Atletiek in Amsterdam centraal. We ondersteunen 
het Initial Running Team niet alleen met sponsoring, maar we dragen samen actief de boodschap  
uit dat sporten gezond is. De medewerkers van Initial worden hierbij betrokken. Verder deden we 
weer mee aan de Business Run Singelloop Breda. Op 5 oktober 2015 heeft Initial Benelux met  
7 teams meegedaan aan die Run. In België nemen we al vier achtereenvolgende jaren deel aan  
de Kom Op Tegen Kanker fietstocht.
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Interne betrokkenheid bij duurzaamheid 
vergroten

In het voorwoord van dit verslag wordt gesproken 
over duurzaamheid leuk maken voor mede werkers. 
Dat staat of valt met op de hoogte zijn en geïnfor-
meerd worden over lopende zaken, afgeronde 
projecten en bereikte resultaten. Initial heeft in 2015 
de volgende zaken gedaan om alle medewerkers 
actief te betrekken bij duurzaamheid:
•  Alle projecten en resultaten worden regelmatig via 

Intranet gedeeld. Of het nu gaat om het afsluiten 
van een groene stroom contract, het behalen van 
het MVO-prestatieladder certificaat, het betrekken 
van een veel duurzamer hoofdkantoorpand, de 
campagne die op Global Handwashing Day is 
gevoerd of de samenwerking met i-did slow fashion 
voor het geven van een tweede leven aan onze 
afgekeurde bedrijfskleding.

•  Door de lokale Management Teams op de sales-  
en servicevestigingen, op de productielocaties  
en op de hoofdkantoren in Nederland en België  
is het eerste jaarverslag duurzaam ondernemen 
(2015) gelanceerd en persoonlijk toegelicht. 
Speciaal voor deze sessies zijn medewerkerboekjes 
ontwikkeld, die beknopt en in infographic stijl de 
belangrijkste onderdelen van het verslag bevatten. 
Dit heeft ervoor gezorgd dat iedereen met de inhoud 
vertrouwd is geraakt en van hieruit zelf mee kan 
denken over zijn/haar bijdrage om duurzaamheid 
bij Initial verder te brengen.

•  Alle Customer Care medewerkers hebben  
een speciaal ontwikkelde duurzaamheidstoets 
gemaakt. In multiple choice vorm werden de 
belangrijkste onderwerpen uit het duurzaamheids-
verslag uitgevraagd. De teamleiders Customer 
Care hebben op deze manier de medewerkers 
met direct dagelijks klantcontact meegenomen  
in de inhoud en hen gestimuleerd om mee te 
denken over verbeteringen.

•  Alle Salesmedewerkers zijn getraind op duurzaam-
heid, zodat ze het actief met klanten kunnen 
bespreken. Hierin komen aan bod: de definitie  
van duurzaamheid, best practices van andere 
(internationale) bedrijven, de duurzaamheidsstrategie 
en -doelstellingen van klanten en een uitgebreide 
toelichting van de prestaties van Initial. Hoe 
kunnen we samen met klanten de volgende 
stappen in duurzaamheid zetten?

•  Tijdens de dag van de duurzaamheid op  
9 oktober 2015 hebben we op het terrein van  
de bedrijfskledingwasserij in Den Bosch in 
samenwerking met Band op Spanning alle auto’s 
gecheckt op de juiste bandenspanning. Met de 
juiste bandenspanning wordt er zuiniger gereden, 
is er minder CO2-uitstoot en rijdt het bovendien 
veiliger.

•  In hoofdstuk 3 van dit verslag wordt gesproken 
over de samenwerking met i-did slow fashion.  
Als hoofdsponsor van de MVO-campagne ‘What 
Moves You?’ organiseerde Initial een leuke actie 
voor klanten en eigen medewerkers. Iedereen die 
zijn/haar sympathie uitsprak voor de campagne 
maakte kans op een van de 10 My Paper Bags van 
MYOMY of een van de 20 Circular shoulderbags.  
In totaal hebben 1136 Benelux klanten en 160 
Benelux collega’s gereageerd en zijn de tassen 
overhandigd aan de trotse winnaars.

Externe communicatie over duurzaamheid

Onze klanten worden door de individuele account-
managers op de hoogte gebracht van de projecten 
en resultaten van Initial op het gebied van duurzaam-
heid. Daarnaast sturen we regelmatig digitale 
nieuwsbrieven naar onze klanten, waarin duurzaam-
heid een prominente rol krijgt. Informeren over 
duurzaamheid is niet het eenmalig informeren van 
klanten over het verschijnen van een duurzaamheids-
verslag. Aan duurzaamheid wordt bij Initial dag in, dag 
uit gewerkt. Om klanten mee te nemen in actualiteiten 
rond duurzaamheid bij Initial, is er een speciale website 
gemaakt (www.duurzaamheidvolgensinitial.com). 
Hierop is niet alleen de inhoud van het jaarverslag  
te bekijken of te downloaden, maar wordt actueel 
nieuws gepubliceerd over onderzoeksresultaten, 
projecten en samenwerkingen met partners.



Samenwerking MVO Nederland

Initial heeft in 2015 de volgende stap in duurzaam 
ondernemen gezet met de ondertekening van het 
lidmaatschap van het Grote Bedrijven Netwerk van 
MVO Nederland, tijdens het SAIL Amsterdam event. 
Initial wil als marktleider in sanitaire dienstverlening 
en bedrijfskleding binnen dit netwerk haar eigen best 
practices op het gebied van duurzaam ondernemen 
delen en profiteren van de kennis en ervaring van 
partners om de eigen duurzaamheidsambities te 
realiseren. De ondertekening viel samen met de 
presentatie van het eerste duurzaamheidsrapport van 
Initial, met een samenvatting van de prestaties op het 
gebied van duurzaamheid in 2014 en de formulering 
van ambities voor 2020.

Met het lidmaatschap van het Grote Bedrijven 
Netwerk voegde Initial zich als eerste dienstverlener 
in sanitair en bedrijfskleding bij het rijtje van grote 
Nederlandse bedrijven, zoals Philips, Nuon, NS, 
Alliander en Manpower. Willem Lageweg, tot 1 juli 
2016 directeur van MVO Nederland: “Steeds meer 
grote bedrijven zijn zich bewust van het belang van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
hebben duurzaamheid verankerd in hun bedrijfs-
voering. Zo ook Initial: het bedrijf is dag in, dag uit 
actief bezig met maatschappelijk relevante thema’s 
als hygiëne en veiligheid. We verwelkomen Initial 
graag en kijken er naar uit om met Initial en de 
andere partners in ons netwerk samen te werken  
aan nieuwe, duurzame producten en diensten.”



In Nederland 1% meer 
mensen toegang tot 

veilige en gezonde  
omgevingen

21% van onze klanten in 

België waardeert onze  
dienstverlening  

met een 9 of 10

1,4% minder 
CO2-uitstoot



Zorgen voor 
veilige en gezonde 

omgevingen
In 2020 bieden we 30% 

meer mensen een veilige 
en gezonde werkomgeving.

World class  
dienstverlening 

leveren 

In 2020 beveelt minstens  
30% van onze klanten Initial 

aan bij anderen, met een 
klant tevredenheidsscore  

van 9 of 10.

Onze 
(milieu)impact
verminderen 

In 2020 stoten wij 30% 
minder CO2 uit dan in 2014.
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Ambitie 2020 
Wij zetten ons in om mensen een veilige en gezonde
werkomgeving te bieden. Om dit kracht bij te zetten 
hebben we de ambitieuze doelstelling gesteld om in 
2020 30% meer mensen (medewerkers en bezoekers 
van onze klanten) een veilige en gezonde werk-
omgeving of publieke ruimte te bieden. Dit meten we 
door het aantal serviceadressen in 2015 te vergelijken 
met het aantal in 2014. Voor bedrijfskleding weten  
we uiteraard exact het aantal dragers in 2015 ten 
opzichte van 2014.

Resultaat 2015 
In Nederland hebben we in 2015 2% meer mensen 
een veilige omgeving geboden (bedrijfskleding) en 
1% minder mensen een gezonde omgeving (sanitaire 
dienstverlening) dan in 2014. In België hebben we  
2% meer mensen een gezonde omgeving geboden 
(sanitaire dienstverlening) en 8% minder mensen een 
veilige omgeving (bedrijfskleding). 

Ambities 20206

Concrete plannen voor 2016/2017 om veiligere 
en gezondere omgevingen te creëren

•  Uitbreiden van het aantal locaties met sanitaire 
voorzieningen en bedrijfskleding.

•  Delen van onderzoeksresultaten naar hygiëne  
en veiligheid op de werkplek.

•  Trainingen verzorgen voor onze mensen op  
het gebied van hygiëne en veiligheid.

•  Ook in 2016 actief aandacht vragen voor  
Global Handwashing Day en World Day of  
Safety & Health at Work.

•  Onze medewerkers blijven trainen op de Gouden 
Regels voor veilig werken.

•  HygieneConnect verder ontwikkelen en  
optimaliseren om klanten en schoonmaakpartners 
inzicht te geven, opdrachtgevers nog meer 
toegevoegde waarde te (laten) bieden en kosten 
te (laten) besparen.

Dit verslag is ons tweede duurzaamheidsverslag. Vorig jaar hebben we drie ambitieuze doelstellingen 
geformuleerd. Voor elke doelstelling hebben we aangegeven wat we in 2020 bereikt willen hebben  
en wat we de komende jaren gaan doen om dat te realiseren.

De drie doelstellingen (ten opzichte van basisjaar 2014)

Werkomgevingen veiliger en gezonder maken1
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Ambitie 2020
Met World Class Dienstverlening willen wij onze 
klanten positief blijven verbazen en hun verwachtingen 
overtreffen; ons doel is dat in 2020 minstens 30% 
van onze klanten onze dienstverlening met een  
9 of 10 waardeert en Initial aanbeveelt bij anderen. 

Resultaat 2015
11% van onze Nederlandse en 21% van onze  
Belgische klanten beveelt Initial aan.
(doelstelling 2020: minimaal 30%)

Concrete plannen voor 2016/2017 voor het 
bieden van World Class Dienstverlening

•  Ons serviceniveau verhogen door mensen te 
trainen, een strakkere monitoring uit te voeren  

Ambitie 2020
Initial maakt zich hard voor duurzame groei met een 
vermindering van haar eigen impact. Ons doel: 
in 2020 30% minder CO2 uitstoten. 

Resultaat 2015
Wij hebben in 2015 1,4% minder CO2 uitgestoten  
dan in 2014 (doelstelling 2020: 30% minder t.o.v. 
basisjaar 2014). 

Concrete plannen voor 2016/2017 om onze 
(milieu)impact op de omgeving te verminderen

•  We gaan strengere bepalingen opnemen in onze 
inkoopvoorwaarden en we houden ons hierbij 
uiteraard aan het Corporate Responsibility beleid 
van ons moederbedrijf.

•  In het kader van het MVO charter in Lokeren 
gaan we nog meer inzetten op de monitoring en 
verdere daling van het energieverbruik. Deze 
principes rollen we verder uit bij de andere 
vestigingen. Daardoor kunnen we doorlopend 
sturen op onze energie-efficiency.

•  We onderzoeken of stoomloos wassen (locatie 
Den Bosch) ook toegepast kan worden bij onze 
andere wasserijen.

en eerder onvolkomenheden op te sporen.  
Zo verbeteren we de beleving van klanten en 
zorgen we dat zij ons aanbevelen bij anderen.

•  Verder blijven innoveren met oplossingen die de 
hygiëne en veiligheid bij onze klanten significant 
verhogen, zoals HygieneConnect, het werken  
met RFID traceermethoden voor kleding of het 
ontwikkelen van innovatieve wasmethoden met 
significant minder water en energieverbruik.

•  In 2016 lanceren we voor onze hygiëne klanten 
een digitaal platform. Op die manier hebben 
klanten 24/7 inzicht in de belangrijkste aspecten 
van de dienstverlening. Klanten hebben daarnaast 
de mogelijkheid om mee te denken in de door-
ontwikkeling van het platform richting 2017; om zo 
tot een interactieve en betere klantervaring via 
het online kanaal te komen.

World Class Dienstverlening

Onze (milieu)impact verminderen

•  Op 16 juni 2015 heeft het VIL (Vlaams Instituut 
voor Logistiek) Initial een Lean & Green Award 
uitgereikt, omdat wij de komende vijf jaar de 
CO2-uitstoot van onze gehele vloot met 20% 
gaan reduceren. Hiervoor diende Initial een 
gedetailleerd plan van aanpak in, dat de basis 
vormde waarop het VIL ons selecteerde. Initial 
werd samen met de andere deelnemende bedrijven 
gehuldigd door Ivo Belet (EU-parlementslid en  
lid van de EU-commissie Milieubeheer) tijdens  
het Lean & Green Event 2015. Per jaar rijden 
onze servicewagens en vrachtwagens samen 
ongeveer 4,5 miljoen kilometer door Belux.  
Met die 20% emissiereductie zet Initial op 
milieuvlak dus een grote stap voorwaarts.  
Waar in 2014 de CO2-uitstoot per ton geleverd 
product 152,97 kg bedroeg, zal dit tegen 2019 
gereduceerd zijn tot maximaal 122,38 kg.  
Om deze CO2-uitstootreductie te realiseren, 
optimaliseren we het motormanagement en de 
bandenspanning, begrenzen we de snelheid van 
voertuigen en zetten we real time databeheer in 
om rijgedrag en stationair verbruik aan te sturen. 
Uiteindelijk draagt dit allemaal bij aan een lager 
brandstofverbruik. Ook bekijken we alternatieve 
brandstoffen in plaats van dieselmotoren en 
optimaliseren we onze routes.
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België Nederland Totaal

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Kwaliteit van dienstverlening

Leverbetrouwbaarheid (%) 98,1% 99,2%

Zorgen voor veilige en gezonde omgevingen

Veiligheid en hygiëne verbeteren bij klanten

Totaal aantal bereikte afleverlocaties  
met sanitaire voorzieningen  
> gezonde (werk)omgevingen

23.629 23.997 23.347 23.077 46.976 47.074

Totaal aantal bereikte dragers  
bedrijfskleding > veilige (werk)omgevingen)

139.853 128.772 118.014 120.342 257.867 249.114

Onze mensen

Veiligheid en gezondheid

Aantal ongevallen met verzuim (LTA) 13  8 6 4 19 12

LTA-rate  1,1  0,7  0,4  0,3  0,7  0,5 

Verloren werkdagen door LTA 189 326 158 47 347 373

WDL-rate 16 28 11 3 13 14

Aantal SHE-gezondheidschecks 11 10

Medewerkertevredenheid

Survey werknemers score - Betrokkenheid 71%* 72%

Survey werknemers score - Gefaciliteerd 
worden

64%* 66%

Training en opleiding

Trainingskosten (EUR) 179.532 477.000

Diversiteit

Totaal FTE 566 572 770 738 1.336 1.310

Aantal mannen 322 331 816 786 845 834

Aantal vrouwen 353 350 523 503 646 633

Totale headcount 675 681 816 786 1.491 1467

< 25 jaar (aantal) 37 31 12 11 49 42

25-34 jaar (aantal) 159 162 151 124 310 286

35-44 jaar (aantal) 174 163 246 205 420 368

Facts & figures

* getallen 2013, in 2014 is er geen meting gehouden.
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België Nederland Totaal Flux

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Diversiteit

45-55 jaar (aantal) 238 248 277 290 515 538

55+ (aantal) 67 77 130 156 197 233

Gemiddelde leeftijd 42 42 45 46 43 44

In dienst (aantal) 93 62 95 51 188 113

Uit dienst (aantal) 57 56 52 70 109 126

Onze milieu impact verminderen

Energie- en waterverbruik

Wasgewicht (kg) 10.686.614 10.443.737 23.061.177 22.039.921 33.747.791 32.483.658

Waterverbruik (m³) 86.778 78.299 170.333 156.145 257.111  234.444 

Gemiddeld Waterverbruik (l/kg) 8,1 7,5 7,4 7,1 7,6  7,2 

Elektriciteitsverbruik (kWh) 2.394.200 2.401.061 3.374.577 3.193.764 5.768.777  5.594.825 

Gemiddeld Elektriciteitsverbruik (kWh/kg) 0,224 0,230 0,146 0,145 0,171  0,172 

Gasverbruik (nM³) 889.232 868.681 2.119.679 1.971.022 3.008.911  2.839.703 

Gasverbruik (kWh) 10.310.619 10.120.692 20.709.264 19.256.885 31.019.883  29.377.577 

Gemiddeld Gasverbruik (kWh/kg) 0,96 0,97 0,90 0,87 0,92  0,90 

CO2-emissie

Scope 1  11.644  11.477 -1,4%

Aardgas wasserijen (ton CO2) 1.579 1.542 3.811 3.524  5.389  5.067 -6,0%

Grijs kenteken (ton CO2)  1.399  1.506 3.267  3.315  4.665  4.821 3,3%

Geel kenteken (ton CO2) 774  774 816  816  1.590  1.590 0,0%

Scope 2  1.953  1.729 -11,5%

Elektriciteit wasserijen (ton CO2) 622 455 1.331  1.274  1.953  1.729 -11,5%

Scope 3  88  90 3,0%

Dienstvluchten (ton CO2) 87,5 90,1 3,0%

Totaal bruto CO2-uitstoot (ton CO2)  13.685  13.297 -2,8%

Totaal netto CO2-uitstoot (ton CO2) 11.732 11.568 -1,4%
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Binnen ons bedrijf voeren we constant de dialoog 
met verschillende groepen stakeholders. In 2015 
hebben we dit voor het eerst gestructureerd gedaan. 
We gebruiken deze dialogen om te informeren, maar 
vooral om te leren welke onderwerpen relevant 
gevonden worden door onze stakeholders. Zo weten 
we dat we aan de juiste onderwerpen in duurzaam-
heid werken. De inzichten uit deze dialogen worden 
onder andere gebruikt om de duurzaamheidsstrategie 
en ook dit verslag verder aan te scherpen. 

Alvorens er concrete ambities waren om een 
MVO-managementsysteem neer te zetten, voerden 
we dialogen met onze stakeholders. Het voeren van 
stakeholderdialogen vormde belangrijke input voor 
de materialiteitsanalyse waarmee de inhoud van ons 
eerste duurzaamheidsjaarverslag is bepaald. Door  
de duurzaamheidsaspecten die zowel voor Initial  
als voor onze stakeholders materieel zijn in kaart te 
brengen, hebben we onze stakeholders middels 
onze jaarverslaglegging 2014 kunnen informeren 
over de relevante zaken. De dialoog met de stake-
holders heeft geleid tot belangrijke aandachtspunten 
die we als Initial opgevolgd hebben. Een voorbeeld 
hiervan is dat belangenorganisaties van ons verwachten 
dat we ons in toenemende mate inzetten voor 
duurzaamheid en veiligheid. Mede daarom hebben 
we besloten onze duurzaamheidsinspanningen 
verder te structureren en te formaliseren in een 
duurzaamheid managementsysteem. Het laten 
certificeren hiervan door de MVO-prestatieladder  
is hierin een belangrijke stap. 

Stakeholderanalyse als basis

Om te waarborgen dat de juiste doelstellingen worden 
opgesteld, is door het projectteam Duurzaamheid in 
2015 eerst een stakeholderanalyse uitgevoerd.  
De aanpak van de stakeholderanalyse bestond uit  
de volgende onderdelen:
1. Het identificeren van stakeholders.
2.  Het bepalen van de belangen (gebieden van 

duurzaamheid) van de stakeholders (gebaseerd 
op de MVO-prestatieladder kernthema’s en 
indicatoren).

3.  Het indelen van stakeholders naar  
(MVO-prestatieladder) niveau.

4.  Het bepalen van de mate van invloed en de mate 
van impact van stakeholders op onze organisatie.

5.  Op basis van (4) afleiden van de mate van 
betrokkenheid van stakeholders en het bepalen 
van de onderwerpen voor de dialoog.

MVO indicatoren en dialoog met stakeholders

In de dialogen met onze stakeholders wordt duur-
zaamheid altijd meegenomen. Duurzaamheid wordt 
hierin altijd meegenomen. Zo vormt duurzaamheid 
een onderdeel van onze overeenkomsten met 
leveranciers en zijn MVO-onderwerpen onderdeel 
van onze medewerkers- en klantevaluaties. 

De belangrijkste stakeholders binnen de organisatie zijn: 
•  Medewerkers
•  OR
•  Directie

Extern zijn de belangrijkste stakeholders: 
•  Onze klanten (zowel de Hygiëne- als Textielklanten 

en de Intermediairs).
•  De centrale overheid als het gaat om toezicht en 

lokaal bevoegd gezag als het gaat om regelgeving.
•  Vakbonden en brancheorganisaties (FTN, ETSA, 

EVO, MVO Nederland) als belangenorganisatie.
•  UWV als maatschappelijke partner.

Bijlage A
Materialiteitsanalyse en stakeholderdialoog
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Stakeholdergroep Stakeholders Dialoog en communicatie

Interne stakeholders Medewerkers
OR
Directie

•  Tweejaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoek YVC
•  Board overleg
•  Werkoverleg
•  Managersoverleg (PO/LMO)
•  Speed

Klanten Hygiene
Textiles
Intermediair

•  Klanttevredenheidsonderzoek
•  Evaluaties
•  Online stakeholder survey
•  Individueel overleg door accountmanager

Overheid/  
gemeenschap

Bevoegd gezag
Omwonenden

•  Bevoegd gezag uitnodigen op processing plant
•  Online stakeholder survey

Maatschappelijke 
partners

UWV 
Vakbonden

•  Online stakeholder survey

Aandeelhouders Aandeelhouders •  Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering
•  Jaarlijks RI Group CSR report

Belangenorganisaties EVO
FTN
KWA
MVO Nederland

•  Participatie in Raad voor Arbo, Milieu en  
Gevaarlijke stoffen 

•  Platform milieu en techniek 
•  Platform organisatie en arbeid 
•  Werkgroep duurzaamheid

Leveranciers Diversen Online stakeholder survey

Materialiteitsanalyse

Omdat we de belangen van al onze stakeholders 
serieus nemen, is er naast een verdiepende dialoog 
een online stakeholder survey uitgevoerd om te 
achterhalen welke onderwerpen relevant gevonden 
worden door onze stakeholders. Deze survey heeft 
als voordeel dat we op efficiënte wijze een aantal  

Dialoog en onderwerpen

stakeholders betrokken hebben bij het vaststellen 
van ons beleid ten aanzien van de duurzaamheids-
onderwerpen. Deze input is van groot belang voor 
de verdere legitimering en aanscherping van onze 
duurzaamheidsstrategie en de verslaglegging 
daarvan.
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Relevante onderwerpen

1 Veiligheid verbeteren bij klanten 12 CO2-emissies

2 Hygiëne verhogen bij klanten 13 Afval en recycling

3 Sponsoring en donaties 14 Materiaalverbruik

4 Klanttevredenheid 15 Duurzaam inkopen - direct

5 Duurzame oplossingen voor onze klanten 16 Duurzaam inkopen - indirect

6 Innovatie 17 Sluiten kringloop / circulaire economie

7 Indirecte economische impact 18 Veiligheid en gezondheid

8 Certificering van onze managementsystemen 19 Training en opleiding

9 Ethiek en integriteit 20 Diversiteit

10 Energieverbruik 21 Medewerkerstevredenheid

11 Waterverbruik 22 Social return

Materialiteitsmatrix



Externe scoring

Interne scoring

Gemiddelde 3,19

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

3. Sponsoring en donaties

20. Diversiteit

8. Certificering managementsystemen

16. Duurzaam inkopen - indirect

7. Indirecte economische impact

22. Social return

14. Materiaalverbruik

19. Training en opleiding

15. Duurzaam inkopen - direct

6. Innovatie

9. Ethiek en integriteit

17. Sluiten  kringloop / circulaire economie

1. Veiligheid verbeteren bij klanten

11. Waterverbruik

21. Medewerkerstevredenheid

5. Duurzame oplossingen voor klanten

12. CO2-emissies

10. Energieverbruik

4. Klanttevredenheid

13. Afval en recycling

2. Hygiëne verhogen bij klanten

18. Veiligheid en gezondheid

1,75

2,63

2,75

2,69

3,00

3,00

3,06

3,25

3,25

3,38

3,38

3,44

3,56

3,44

3,50

3,69

3,56

3,63

3,50

3,69

3,75

3,69

2,01

2,86

2,81

2,94

2,64

2,99

3,23

3,17

3,21

3,10

3,20

3,16

3,10

3,34

3,36

3,22

3,35

3,35

3,48

3,37

3,35

3,49
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Interne en externe prioritering

Dit verslag is bestemd voor stakeholders van Initial 
Benelux en andere geïnteresseerde lezers. De 
reikwijdte is het boekjaar 2015 dat loopt van 1 januari 
t/m 31 december 2015. Alle bedrijfsonderdelen van 
Initial Benelux zijn in dit verslag opgenomen. Informatie 
over activiteiten in de keten (zoals bij afnemers en  
ten aanzien van logistiek) zijn meegenomen waar 
relevant. Alle gegevens zijn onttrokken aan bestaande 
systemen en processen en zijn gerapporteerd op 
basis van metingen. 

Als er sprake is van schattingen, is dit bij de  
desbetreffende indicator toegelicht. De onderwerpen 
zijn geselecteerd op basis van stakeholder dialogen, 
aangevuld met interviews uitgevoerd met interne 
stakeholders. Daarnaast is de selectie van  
onder werpen aangesloten op de principes van  
de CO2-prestatieladder, de MVO-prestatieladder en 
de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI).

Bijlage B
Over dit verslag
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Indicator Verwijzing

Algemene indicatoren

Strategie en analyse

G4-1 Verklaring van de hoogste beslissings-
bevoegde van de organisatie over de 
relevantie van duurzame ontwikkeling  
voor de organisatie en haar strategie

Voorwoord: Bescherm de mens, Bescherm de 
wereld. Duurzaamheid volgens Initial. p. 2

G4-3 Naam van de organisatie Initial Benelux

G4-4 Voornaamste merken, producten en/of 
diensten

Ons profiel p. 7

G4-5 Locatie van het hoofdkantoor  
van de organisatie

Den Haag & Aartselaar

G4-6 Het aantal landen waar de organisatie 
actief is 

Ons profiel p. 7

G4-7 Eigendomsstructuur en rechtsvorm Ons profiel p. 7

G4-8 Afzetmarkten Ons profiel p. 7

G4-9 Omvang van de verslaggevende  
organisatie

Ons profiel p. 7

G4-10 Samenstelling medewerkersbestand Ons profiel p. 7, Onze mensen - Samenstelling 
medewerkersbestand p. 30

G4-11 Werknemers onder een collectieve 
arbeidsovereenkomst 

Een groot deel van onze medewerkers valt onder 
een collectieve arbeidsovereenkomst. De precieze 
gegevens zijn op dit moment niet bekend.

G4-12 Beschrijving van de toeleveringsketen  
van de organisatie

Een duurzaam circulair verhuurmodel p. 8

G4-13 Significante veranderingen tijdens  
de verslagperiode

Geen

G4-14 Uitleg over de toepassing  
van het voorzorgsprincipe door  
de verslaggevende organisatie

Bij de ontwikkeling van producten en diensten 
kijken we naar de mogelijk ecologische en sociale 
impact die we hiermee hebben. Wanneer deze 
impact te hoog is, nemen we in het ontwerp van 
producten, danwel de uitvoering van diensten een 
andere beslissing. Als de impact ons niet bekend is, 
passen we het voorzorgsprincipe toe en kiezen we 
voor geteste en geijkte methoden, processen en 
producten. 

Bijlage C
GRI-tabel Initial Benelux 2015 - Core
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Indicator Verwijzing

G4-15 Extern ontwikkelde economische, 
milieugerelateerde en sociale handvesten, 
principes die door de organisatie worden 
onderschreven

Duurzaam inkopen en ketenbeheer (ILO-principes) 
p. 24 (Charter Duurzaam Ondernemen  
Oost-Vlaanderen)

G4-16 Lidmaatschappen van verenigingen  
(zoals brancheverenigingen) en nationale 
en internationale belangenorganisaties

Bijlage A: De dialoog met onze stakeholders

Materiële onderwerpen en afbakening

G4-17 Overzicht van alle ondernemingen die 
in de geconsolideerde jaarrekening  
zijn opgenomen en die niet onder  
dit verslag vallen

Bijlage B: Over dit verslag

G4-18 Proces voor het bepalen van de inhoud  
en specifieke afbakening van het verslag 
en hierbij gehanteerde uitgangspunten

Bijlage A: De dialoog met onze stakeholders;  
Bijlage B: Over dit verslag

G4-19 Materiële onderwerpen die tijdens  
het proces ter bepaling van de inhoud  
van het verslag zijn vastgesteld

Bijlage A: De dialoog met onze stakeholders

G4-20 Afbakening per materieel onderwerp 
binnen de organisatie

Bijlage A: De dialoog met onze stakeholders

G4-21 Afbakening van de materiële onderwerpen 
buiten de organisatie

Bijlage A: De dialoog met onze stakeholders

G4-22 Gevolgen van een eventuele  
herformulering van informatie die in  
een eerder verslag is verstrekt en  
de redenen voor deze herformulering

Wij hebben dit jaar weer stappen gezet om de 
betrouwbaarheid en de volledigheid van onze 
MVO-data verder te vergroten. Zo hebben we in 
2015 verder inzichtelijk wat het brandstofverbruik is 
van ons wagenpark dat we inzetten voor het 
bedienen van onze klanten. Voorop voor ons staat 
de vergelijkbaarheid met het basisjaar 2014 waarop 
wij onze ambitieuze doelstellingen tot 30% reductie 
gezet hebben. Op basis van onze inzichten uit 2015 
hebben we daartoe een inschatting gemaakt voor 
de onderdelen van ons wagenpark waar we in 2014 
geen volledig inzicht in hadden. Zie p. 25

G4-23 Significante veranderingen ten opzichte 
van vorige verslagperiodes ten aanzien 
van reikwijdte en afbakening

In 2015 hebben wij een nieuwe materialiteitsanalyse 
uitgevoerd. Hierdoor zijn enkele materiële  
onderwerpen uit de voorgaande rapportage  
komen te vervallen en zijn er enkele nieuwe 
onderwerpen geïntroduceerd.

Overleg met belanghebbenden

G4-24 Lijst van groepen belanghebbenden die 
de organisatie heeft betrokken

Bijlage A: De dialoog met onze stakeholders

G4-25 Uitgangspunten voor de inventarisatie en 
selectie van belanghebbenden

Bijlage A: De dialoog met onze stakeholders
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Indicator Verwijzing

Overleg met belanghebbenden

G4-26 Wijze waarop belanghebbenden worden 
betrokken

Bijlage A: De dialoog met onze stakeholders

G4-27 Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken 
die uit het overleg met belanghebbenden 
naar voren zijn gekomen

Bijlage A: De dialoog met onze stakeholders

Verslagprofiel

G4-28 Verslagperiode waarop de verstrekte 
informatie betrekking heeft

Bijlage B: Over dit verslag

G4-29 Datum van het meest recente, vorige 
verslag

14 augustus 2015 (FY 2014)

G4-30 Verslaggevingscyclus Jaarlijks

G4-31 Contactpersoon voor vragen over het 
verslag of de inhoud daarvan

Arjan Gundlach (arjan.gundlach@rentokil-initial.com)

G4-32 GRI-toepassingsniveau en GRI-tabel Core

G4-33 Beleid met betrekking tot assurance Initial overweegt (nog) geen externe verificatie  
van het verslag. Eerst willen we ons beleid intern 
verder formaliseren en ons conformeren aan de 
MVO-prestatieladder. In een later stadium overwegen 
we een externe verificatie van het verslag. 

Bestuursstructuur

G4-34 De bestuursstructuur van het hoogste 
bestuurslichaam en de commissies  
die verantwoordelijk zijn voor de  
besluitvorming ten aanzien van sociale, 
milieu en economische impact

Bij Initial Benelux hebben we een  
duurzaamheids werkgroep waarin de beleidslijnen 
worden uitgezet. In deze werkgroep zijn van alle 
relevante afdelingen afgevaardigden opgenomen. 
De werkgroep staat in nauw contact met de  
directie. De eindverantwoordelijkheid voor het 
duurzaamheidsbeleid en dit duurzaamheidsverslag 
ligt bij de Managing Director. 

Ethiek en integriteit

G4-56 Beschrijving van de door de organisatie 
gehanteerde waarden, principes,  
standaarden en gedragsnormen,  
zoals een gedragscode

Duurzaam inkopen en ketenbeheer (gedragscode) 
p. 21
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Indicator Verwijzing

Materiele onderwerpen

Veiligheid en gezondheid

DMA a.  Toelichting op de materialiteit per 
onderwerp 

b.  Omgang van het management met  
het materiële onderwerp en de  
impact ervan

c.  Evaluatie van de managementaanpak 
per materieel onderwerp

We hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd 
in een veiligere werkomgeving. De daling in het 
aantal ongevallen is goed, maar uiteraard is het 
onze ambitie om het aantal ongevallen tot nul terug 
te dringen. Tot die tijd doen we ons uiterste best zo 
min mogelijk ongevallen met verzuim te hebben. 
Bij Initial Benelux hebben we een manager die 
verantwoordelijk is voor SHE. Deze rapporteert 
rechtstreeks aan de MD en rapporteert periodiek 
aan ons hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk. 
Ons veiligheidssysteem is OHSAS18001 
gecertificeerd. 

LA6 Type letsel en aantal verwondingen, 
beroepszieken, verzuimdagen en 
ziekteverzuim en totale aantal  
werkgerelateerde dodelijke ongelukken,  
per regio en per geslacht

Onze medewerkers nog veiliger en gezonder 
p. 33-35

Medewerkerstevredenheid

DMA a.  Toelichting op de materialiteit per 
onderwerp 

b.  Omgang van het management met  
het materiële onderwerp en de  
impact ervan

c.  Evaluatie van de managementaanpak 
per materieel onderwerp

In een service-organisatie hebben veel medewerkers 
dagelijks contact met klanten. Zij maken elke dag  
de dienstverlening. Initial wil service verlenen op  
het hoogste niveau. Wij noemen dat World Class 
Dienstverlening. Iedereen bij Initial zet zich maximaal 
in voor de gezondheid en veiligheid van onze 
klanten. Daarom stellen we hoge eisen aan  
onze medewerkers. Andersom mogen onze eigen 
medewerkers ook aan ons - als werkgever - de 
hoogste eisen stellen. Wij doen het maximale  
voor hun gezondheid, veiligheid en ontwikkeling. 
Een World Class Dienstverlening begint met 
tevreden en gemotiveerde medewerkers.

- Resultaten van 
medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheid p. 27

Waterverbruik

DMA a.  Toelichting op de materialiteit per 
onderwerp 

b.   Omgang van het management met  
het materiële onderwerp en de  
impact ervan

c.  Evaluatie van de managementaanpak 
per materieel onderwerp

Het overgrote deel van het water dat wij verbruiken 
is in onze wasserijen. Plantmanagers overzien  
de prestaties van waterverbruik in de wasserijen. 
Door middel van een dashboard wordt het 
verbruik van water periodiek gemonitord. 
Deze rapportages worden ook gedeeld met 
de duurzaamheidswerkgroep en eens per jaar  
met het hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk. 

EN8 Totaal waterverbruik per bron Minder waterverbruik p. 25
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Indicator Verwijzing

Afval en recycling

DMA a.  Toelichting op de materialiteit per 
onderwerp 

b.  Omgang van het management met  
het materiële onderwerp en de  
impact ervan

c.  Evaluatie van de managementaanpak 
per materieel onderwerp

Het overgrote deel van het afval dat wij produceren 
is in onze wasserijen en op de logistieke locaties. 
Lokale managers overzien de prestaties in afval  
in de wasserijen en op de logistieke locaties. 
Periodiek worden rapportages opgemaakt.  
Deze rapportages worden ook gedeeld met de 
duurzaamheidswerkgroep en eens per jaar met  
het hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk. 

EN23 Totaal gewicht van afval per type en 
verwijderingsmethode

Dispensers duurzaam p. 11, Reinigen p. 24-25

CO2-emissies

DMA a.  Toelichting op de materialiteit per 
onderwerp 

b.  Omgang van het management met  
het materiële onderwerp en de  
impact ervan

c.  Evaluatie van de managementaanpak 
per materieel onderwerp

De grootste bron van onze CO2-uitstoot is het 
verbruik van gas in onze wasserijen. Elke wasserij 
heeft een manager die als taak heeft het verbruik  
van energie terug te dringen. Onze Plant Manager 
overziet de prestaties van alle wasserijen. Door 
middel van een dashboard wordt het verbruik van 
energie periodiek gemonitord. Deze rapportages 
worden ook gedeeld met de MVO-werkgroep en 
eens per jaar met het hoofdkantoor in het Verenigd 
Koninkrijk. Beslissingen ten aanzien van grote 
veranderingen in de wasserijen (zoals stoomloos 
wassen) worden gemaakt in overleg met de directie 
en met het hoofdkantoor. Doorgaans vereisen deze 
aanpassingen vrijmaking van budget. Verder is  
het verbruik van brandstof in de logistiek een groot 
onderdeel van onze CO2-uitstoot. Wij zijn er dan ook 
trots op dat wij niet alleen vrachtwagens met EURO-5 
norm inzetten, maar ook vrachtwagens met de nog 
schonere EEV-motor. We kiezen voor de EEV-motor, 
omdat deze nog schoner is dan vrachtwagens die op 
aardgas rijden. Verder rusten wij onze vrachtwagens 
uit met AdBlue en maken we gebruik van het 
Shortrec-systeem. In België hebben we als een van 
de eerste bedrijven een vrachtwagen met een 
EURO-6 motor ingezet. Onze afdeling Logistiek is 
verantwoordelijk voor verdere verbeteringen in 
bijvoorbeeld de densiteit van het netwerk en  
zuinig rijden. 

EN15 Directe broeikasgas emissies (scope 1) Onze (milieu)impact verminderen p. 40, tabel p. 43

EN16 Energie indirecte broeikasgas emissies 
(scope 2)

Onze (milieu)impact verminderen p. 40, tabel p. 43

EN17 Energie indirecte broeikasgas emissies 
(scope 3)

Onze (milieu)impact verminderen p. 40, tabel p. 43

EN19 Reductie in broeikasgassen Onze (milieu)impact verminderen p. 40, tabel p. 43
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Indicator Verwijzing

Energieverbruik

DMA a.  Toelichting op de materialiteit per 
onderwerp 

b.  Omgang van het management met  
het materiële onderwerp en de  
impact ervan

c.  Evaluatie van de managementaanpak 
per materieel onderwerp

Zie de DMA onder ‘CO2-emissies’

EN3 Energieverbruik binnen de organisatie Energieverbruik p. 25

EN6 Reductie in energie Energieverbruik p. 25

Veiligheid verbeteren en hygiëne verhogen bij klanten

DMA a.  Toelichting op de materialiteit per 
onderwerp 

b.  Omgang van het management met  
het materiële onderwerp en de 
impact ervan

c.  Evaluatie van de managementaanpak 
per materieel onderwerp

De essentie van ons werk is het verzorgen van 
veilige en gezonde werkomgevingen en openbare 
ruimtes. Door onze jarenlang opgebouwde expertise 
weten wij precies wat er nodig is om de sanitaire 
ruimtes van onze klanten hygiënisch te houden en 
met de juiste kleding mensen veilig te laten werken. 
De positieve impact die we hiermee kunnen 
bereiken is enorm en potentieel nog veel groter. 
Denk aan verbeteringen in het ziekteverzuim, 
tevredenheid van medewerkers, productiviteit en 
uiteindelijk de omzet en de winst van onze klanten. 
Dit is dan ook de reden dat we ons hier hard voor 
maken. De verantwoordelijkheid hiervoor is belegd 
op verschillende plaatsen in onze organisatie. Zo 
zijn de mensen op onze Salesafdeling getraind als 
hygiëne-expert, laten we de impact van goede 
hygiëne onderzoeken door onze Marketingafdeling 
en letten we binnen onze productontwikkeling op 
de positieve impact die we kunnen bereiken. 

PR1 Percentage van significante producten en 
diensten waarvoor de impact op veiligheid 
en gezondheid is onderzocht voor 
verbetering.

We leveren producten en diensten die de hygiëne 
en veiligheid verhogen.
We helpen onze klanten met kennis over veiligheid 
en hygiëne in publieke ruimtes.
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Indicator Verwijzing

Klanttevredenheid

DMA a.  Toelichting op de materialiteit per 
onderwerp 

b.  Omgang van het management met  
het materiële onderwerp en de  
impact ervan

c.  Evaluatie van de managementaanpak 
per materieel onderwerp

Een hoge klanttevredenheid is een hele belangrijke 
doelstelling. We meten deze voortdurend,  
optimaliseren onze processen en trainen onze 
mensen om onze ambities waar te maken. De 
klanttevredenheid is onderdeel van onze kwartaal-
rapportages en wordt periodiek besproken, zowel 
bij ons in de Benelux als met het hoofdkantoor in 
Engeland. We dagen elkaar continu uit om te 
werken aan nóg meer tevreden klanten.

PR5 Resultaten van 
klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheid p. 28

Duurzame oplossingen voor klanten

DMA a.  Toelichting op de materialiteit per 
onderwerp 

b.  Omgang van het management met  
het materiële onderwerp en de  
impact ervan

c.  Evaluatie van de managementaanpak 
per materieel onderwerp

Service verlenen staat bij ons voorop. Elke dag weer, 
bij alles wat we ondernemen. Of we nu service 
bieden voor hygiëne in de sanitaire ruimte of zorgen 
voor schone werkkleding. Hierbij streven we naar 
een minimale, negatieve impact van ons bedrijfsmodel 
op mens, milieu en samenleving. Met ons circulaire 
verhuurmodel maken we dat meer dan waar. 
Daarnaast ontwerpen wij onze producten en diensten 
zodanig dat zij minder impact hebben op onze 
omgeving dan alternatieve producten of diensten.

- Duurzame oplossingen Hygiëne verbeteren, dat is duurzaamheid volgens 
Initial p. 11-13





Cleanrooms Hygiene Medical Workwear Floorcare

www.initial.nl | 0800 18 99
www.initialservices.be | 0800 97 180

Colofon

Inhoud
 Projectteam Duurzaam Ondernemen  
Initial Benelux

Projectleiding
Arjan Gundlach

Data-analyse en GRI
Sustainalize - Utrecht

Vormgeving
Aliens - ’s-Hertogenbosch

Drukwerk
Papier: Lessebo Design Smooth white
•  FSC gecertificeerd
•  ECF (Elementary Chlorine Free)
•  Zuurvrij
•  Voldoet aan criteria Nordic Swan label
•  CO2-neutraal

Wij hebben de informatie in dit verslag met de grootste 

zorg samengesteld. Echter, gezien de aard van 

MVO-indicatoren, bestaat er een beperkte mate van 

onzekerheid. Deze wordt veroorzaakt door beperkingen 

in de dataverzameling en als gevolg van schattingen.  

Dit blijft onze constante aandacht hebben.


