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Bedrijfsprofiel
Al meer dan 100 jaar is CleanLease

Kernwaarden

gespecialiseerd in het reinigen en

- Advies op maat;

verhuren van hoge kwaliteit textiel.

- Betrouwbare partner;

We leveren onze diensten aan

- Duurzaam en efficiënt;

ziekenhuizen, zorginstellingen en

- Korte communicatielijnen;

vakantieparken, zowel in Nederland

- Totaaloplossingen;

als in België.

- Voortdurende innovatie.

Wij zetten in op innovatie in proces,

Visie op Maatschappelijk

product en dienstverlening, zodat de

Verantwoord Ondernemen

klant steeds verder wordt ontzorgd.

CleanLease heeft duurzaamheid hoog in het

Naast operational excellence en

vaandel staan. Samen met onze medewerkers

customer intimacy is vooral ook

en onze partners streven we elke dag opnieuw

duurzaamheid daarbij steeds een

het beste voor de klant na en dat doen we onder

cruciale factor.

ons motto ‘Because you care’. We doen ons
uiterste best om het milieu te ontzien, goed voor

Visie
CleanLease biedt en ontwikkelt duurzame

onze mensen te zorgen en maatschappelijk
verantwoord te ondernemen.

textielverzorging, efficiënte logistiek en
een facilitair totaalconcept, met focus op
ontzorging en beleving.

Missie
Als toonaangevende dienstverlener op
het gebied van textielreiniging, bieden wij
onze klanten professionele en innovatieve
oplossingen, zodat zij zich kunnen richten op
waar het voor hen écht om gaat.
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MVO Verklaring
Scope FIRA
Verhuur, reiniging en distributie van werkkleding en textiel door CleanLease Holding B.V. (KvK 28083248)
gevestigd in Nederland. CleanLease B.V. en Medifort B.V. zijn eveneens in scope. Holding maatschappij,
Active Capital Company, en activiteiten van diens andere (buitenlandse) dochtermaatschappijen zijn niet in
scope.

Ons Commitment
CleanLease onderschrijft het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zetten ons in
voor de belangen van onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en de gemeenschap door praktische
toepassingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Wij onderschrijven de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We committeren ons aan:
▪ Aansprakelijkheid: aansprakelijk zijn voor de impact van onze activiteiten op de gemeenschap, de
economie en de omgeving;
▪ Transparantie: open zijn over onze besluiten en activiteiten die impact hebben op de gemeenschap
en de omgeving;
▪ Ethisch gedrag: te allen tijde vertonen van ethisch gedrag;
▪ Respect voor belanghebbenden: respecteren, in acht nemen en reageren op de belangen van
onze belanghebbenden;
▪ Respect voor wetgeving: respecteren van geldende wet- en regelgeving;
▪ Respect voor internationale gedragsnormen: respecteren van internationale gedragsnormen,
in combinatie met het respect voor de wet- en regelgeving;
▪ Respect voor rechten van de mens: respecteren van de rechten van de mens en erkennen van zowel
de belangrijkheid als de alomvattendheid daarvan.
Wij zullen onze MVO-aspecten in kaart brengen, helder MVO-beleid en bijbehorende doelen vaststellen,
een MVO-programma en management systeem ontwikkelen en onderhouden en voldoende middelen
beschikbaar stellen om de MVO-principes na te leven. Management en medewerkers worden geacht hier
actief aan bij te dragen.
Wij zullen jaarlijks ons MVO-beleid en bijbehorende doelen evalueren om zeker te stellen dat deze nog in lijn
zijn met onze toekomstvisie.
Wij zullen het FIRA Platform gebruiken om onze klanten te voorzien van betrouwbare informatie over ons
MVO-programma.

Koudekerk aan den Rijn, januari 2019
Theo Lantinga
Algemeen directeur
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Waardeketen

De waardeketen geeft een overzicht van de inkoop- en
waardetoevoegende activiteiten van CleanLease en wordt gebruikt
om MVO-risico’s en kansen te identificeren voor deze organisatie.

Textiel

Wasserijen

Verhuur textiel, inclusief reiniging
(en sterilisatie van OK textiel)

Chemie

Kledingservice

Verhuur dienstkleding, inclusief
reiniging

Machines

Distributie

Reiniging kleding en textiel van
bewoners van zorginstellingen

Emballage

Commercie

Gordijnenservice

Externe inhuur

Inkoop

Logistieke diensten bij de klant

Wagenpark

Business development

Bundelen distributiestromen

Faciliteiten

Consultancy

Wastas: reiniging textiel particulieren

Verbruiksartikelen

Ondersteunende diensten

Doorverkoop verbruiksartikelen,
zoals disposables, kussens, etc.
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Index

MVO Impact Analyse

Producten/diensten
Bedrijfsactiviteiten

Overzicht van belangrijkste MVO-kansen en risico’s, zoals geïdentificeerd door

Leveranciersketen

CleanLease op basis van de MVO-onderwerpen uit ISO 26000 Richtlijn voor
Maatschappelijke Verantwoordelijkheid. Voor de volledige analyse verwijzen we
naar het rapport op www.mvo-register.nl
Duurzame winst

Duurzaam gebruik van

Bijdragen aan

materialen en water

gemeenschapsontwikkeling

Arbeisomstandigheden
voor uitzenkrachten
Werk voor kwetsbare
groepen

MVO-kansen

Sociale dialoog

Energie-efficiëntie en

Gezond en veilig werken

CO2 reductie

Goede dienstverlening

Maatschappelijke
investeringen

Persoonlijke ontwikkeling
medewerkers

MVO-risico’s

Fundamentele

Contracten en sociale

Vervuiling in de

Milieu-, sociale- en

arbeidsrechten in de

verplichten voor

leveranciersketen en

ethische risico’s in de

leveranciersketen

uitzendkrachten

door eigen activiteiten

leveranciersketen

Veilige producten
Dataprotectie

Loopbaanontwikkeling

Kansen voor
de toekomst

voor uitzendkrachten

Lage impact

Ethisch gedrag en anticorruptie

Educatie en cultuur

Eerlijke concurrentie

Geen impact

Burger- en sociale

Bescherming van

mensenrechten

eco-systemen

Verantwoord politiek
gedrag
Respect voor
eigendomsrechten

Mensenrechten
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Arbeid

Milieu

Eerlijk zakendoen

Ontwikkeling kennis en
Eerlijke marketing

vaardigheden

Duurzame consumptie

Ontwikkeling technologie

Toegang tot essentiële

Scheppen van welvaart en

diensten

inkomen

Bewustzijnsontwikkeling

Gezondheidszorg

Consumenten

Gemeenschap
10 - MVO-Impact Analyse

MVO Programma

op het gebied van contracten en afdracht

in onze Code of Conduct voor leveranciers,

sociale premies voor de uitzendkrachten die

inclusief veiligheid en gezondheid op de

circa 25% van onze werkzaamheden in de

werkplek.

wasserijen uitvoeren.

Beleid: Code of Conduct Suppliers.

Eerlijke Arbeidsomstandigheden in
de Leveranciersketen

Het MVO-programma beschrijft de

Status: Wij zijn tevreden met de genomen

operationele strategie voor alle

maatregelen en plannen voor de toekomst.

Scenario: Met name relevant voor

relevante MVO-aspecten, zoals

Verbeterplannen: Toetreden

arbeidsomstandigheden in de

geselecteerd door CleanLease. De

Prestatieladder Sociaal Ondernemen.

textielketen. Voor uitzendkrachten vindt
CleanLease het belangrijk dat zij gelijke

uitwerking van beleid, maatregelen
en certificaten die hier worden
opgevoerd is terug te vinden in de
betreffende hoofdstukken van dit
rapport.

Mensenrechten
Werk voor Kwetsbare Groepen
(Social Return)
Scenario: Door de aard van de

Kinderarbeid en Gedwongen
Arbeid

arbeidsomstandigheden hebben als vaste
krachten. Dit is tegenwoordig ook wettelijk
verplicht, maar CleanLease ziet kansen om

Scenario: Relevant met betrekking tot het

ook te kijken naar zaken die niet verplicht zijn.

voorkomen van kinderarbeid en gedwongen

Ambitie: Wij verwachten van onze

arbeid in de leveranciersketen van met

leveranciers van textiel dat de

name textiel.

productie daarvan gebeurt onder

Ambitie: Wij verwachten van onze

arbeidsomstandigheden die voldoen aan de

leveranciers van textiel dat de productie

internationale ILO regels, zoals beschreven

Sociale Dialoog Ondernemingsraad
Scenario: Relevant met betrekking tot het
voldoen aan wet- en regelgeving (OR),
maar breder ziet CleanLease kansen
om medewerkers te betrekken bij de
bedrijfsvoering.
Ambitie: Wij streven naar goede
communicatie met onze medewerkers,
met name gericht op het leveren van
input op processen en verbetering van
werkomstandigheden.
Beleid: Het bedrijfsreglement.
MVO-maatregelen: Medewerkers betrekken.

daarvan gebeurt zonder kinder- of
gedwongen arbeid, zoals beschreven in
onze Code of Conduct voor leveranciers.
Beleid: Code of Conduct Suppliers.

werkzaamheden bieden de wasserijen van
CleanLease werkgelegenheid aan relatief
laaggeschoolde medewerkers met een
diverse achtergrond. Daarnaast zijn er
mogelijkheden om werkzaamheden uit te
besteden aan sociale werkbedrijven.
Ambitie: Onze ambitie is om
werkgelegenheid te blijven creëren voor
laaggeschoolden en andere kwetsbare

Arbeid
Eerlijke Arbeidsrelaties voor
Leveranciers

groepen in de arbeidsmarkt. Daarbij in

Scenario: Met name relevant met

de uitbesteding van werk te zoeken naar

betrekking tot uitzendkrachten, circa

samenwerking met partners die werk bieden

25% van de mensen die bij CleanLease

aan kwetsbare groepen bijvoorbeeld met

in de wasserijen werken. Legale

een afstand tot de arbeidsmarkt.

arbeidscontracten met mensen die een

Beleid: Het bedrijfsreglement, Code of

werkvergunning hebben moet daarbij zijn

Conduct.

geborgd.

MVO-maatregelen: Social return.

Ambitie: Voldoen aan wet- en regelgeving
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Gezondheid en Veiligheid op het

ontwikkeling ook zelf ter hand te nemen.

MVO-maatregelen: Voorkomen

gerelateerd aan de omzet

Werk

Beleid: Opleidingsbeleid CleanLease, Het

milieuvervuiling.

Beleid: Code of Conduct, MVO en

bedrijfsreglement, Code of Conduct, MVO

Certificaten: ISO 14001.

duurzaamheid

en duurzaamheid.

Status: CleanLease voldoet aan wet- en

MVO-maatregelen: CO2 compensatie

MVO-maatregelen: Training van

regelgeving op dit gebied.

brandstof, Verbruik gas, water en elektriciteit

Scenario: Relevant met betrekking tot veilig
werken in de wasserijen en voor chauffeurs
op de weg. Daarnaast zijn duurzame
inzetbaarheid en het terugdringen van
ziekteverzuim relevante onderwerpen.
Ambitie: Het bieden van een veilige
werkomgeving en een cultuur waar het
motto 'je werkt veilig of je werkt niet' leidend
is. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid

Status: CleanLease is tevreden met de

medewerkers.
Status: Wij zijn op dit moment tevreden met
de genomen maatregelen. In 2019 wordt er
gestart met projectplan Restart.
Verbeterplannen: Project duurzame
inzetbaarheid.

Circulaire Economie
Scenario: Met name relevant met betrekking
tot de herkomst, het gebruik, en de end-oflife mogelijkheden van het textiel dat door
zien kansen voor het zo duurzaam mogelijk

Beleid: Veiligheidsplan, Het

inrichten van de gehele textielketen en het

bedrijfsreglement, Code of Conduct, Arbo

adviseren hierover aan klanten. Daarnaast

RI&E

ook relevant met betrekking tot wasserijen,

Status: Het implementeren van het werken
met een veiligheidsplan zoals ingezet in
2017 is nog in gang en lijkt te werken.
In 2019 is er een veiligheidsplan 2019

Milieu
Vervuiling in de Leveranciersketen

vooral op het gebied van watergebruik.
Ambitie: Het zoveel mogelijk aanbieden van
duurzame alternatieven aan onze klanten,
met name gerecycled textiel en textiel van
duurzame afkomst. Het verhuurmodel van

geïmplementeerd inclusief een aantal

Scenario: Relevant voor de

CleanLease leent zich er bij uitstek voor om

doelstellingen, met nog meer focus op

leveranciersketens van textiel en chemie.

de levensduur en de end-of-life fase van het

veiligheid bewustzijn. Op dit moment zijn

CleanLease koopt in bij Nederlandse of

textiel zoveel mogelijk circulair in te richten.

aanvullende maatregelen niet nodig.

West-Europese bedrijven, die echter ketens

Beleid: MVO en duurzaamheid.

Verbeterplannen: Project duurzame

hebben waar risico's zijn op milieuvervuiling.

MVO-maatregelen: Textiel recycling,

inzetbaarheid, Preventie lang ziekteverzuim.

Ambitie: Wij verwachten van onze

Duurzame materialen, Verbruik gas, water en

leveranciers van textiel en chemie dat de

elektriciteit, Hergebruik water.

productie daarvan gebeurt zonder dat het

Status: Een aantal maatregelen is ingezet,

milieu daarbij wordt vervuild.

die de komende jaren zullen worden

Beleid: Code of Conduct Suppliers.

uitgewerkt.

Watervervuiling

Energie Efficiëntie en Duurzame

goed te kunnen doen. Daarnaast zien wij

Scenario: Relevant voor de milieu-impact

Energie

kansen om in de toekomst meer in te zetten

van de wasserijen en, in mindere mate de

Scenario: Relevant met betrekking tot het

op persoonlijke ontwikkeling in het kader

uitstoot van fijnstof van het wagenpark.

energieverbruik van de wasserijen en het

van duurzame inzetbaarheid.

Ambitie: CleanLease streeft ernaar te

wagenpark, inclusief distributie op de soms

Ambitie: Employability en duurzame

voldoen aan alle milieu wet- en regelgeving

grote locaties van klanten.

inzetbaarheid zijn steeds belangrijker

en om het milieu zo min mogelijk te belasten

Ambitie: Verlaging van het gas- en

thema's binnen ons HR beleid. CleanLease

met haar activiteiten.

elektraverbruik van onze locaties en de CO2

wil haar medewerkers hiervan bewust

Beleid: Het bedrijfsreglement, MVO en

uitstoot van ons wagenpark.

maken en stimuleren om carrière

duurzaamheid, Code of Conduct.

Doelstellingen: 2% reductie per jaar

Duurzame Inzetbaarheid &
Ontwikkeling

voor de toekomst zoals geformuleerd in het
EEP. In 2019 moet er meer focus zijn op het
gebied van gas, water en elektra verbruik.

CleanLease wordt verhuurd aan klanten. Wij

van onze medewerkers.

MVO-maatregelen: Veilig werken

behaalde resultaten uit de MJA en de plannen

Eerlijk zakendoen
Duurzaam Inkopen
Scenario: Wij zijn ons ervan bewust dat onze
leveranciersketen gebieden en industrieën
bevat waar MVO-risico's aan de orde kunnen
zijn. Wij zien kansen om deze risico's te
identificeren en met leveranciers afspraken
te maken om deze risico's af te dekken
en naleving van wet- en regelgeving en
internationale verdragen te bevorderen.
Ambitie: Wij verwachten van onze
leveranciers dat zij onze Code of Conduct
voor suppliers naleven.
Beleid: Code of Conduct Suppliers.

Scenario: Het is voor CleanLease
belangrijk dat medewerkers de opleiding
genieten die ze nodig hebben om hun werk
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Consumenten
Veilige Producten

Beleid: Code of Conduct.
Maatregelen: Klanttevredenheid.
Certificaten: CERTEX, ISO 9001.
Status: CleanLease is tevreden tot nu

Gemeenschap
Betrokkenheid bij de Gemeen-

MVO-maatregelen: Bijdragen aan

schap

gemeenschapsontwikkeling.

Scenario: CleanLease verzorgt textiel

toe en kijkt naar mogelijkheden om

en dienstkleding voor ziekenhuizen

klachtenrapportages en monitoring van de

Scenario: Doordat wij belangrijke

en zorginstellingen. Het is van het

tevredenheid te verbeteren.

onderdelen van het bedrijfsproces
overnemen van onze klanten, kunnen wij

grootste belang dat deze producten op
microbiologisch niveau schoon zijn, ter
bescherming van medewerkers en cliënten.
Ambitie: Het is een vereiste dat
onze gereinigde artikelen voor de
gezondheidszorg veilig zijn in gebruik
met betrekking tot microbiologische
contaminatie (RABC). De geleverde
artikelen dienen te voldoen aan de
richtlijnen van de Werkgroep Infectie
Preventie (W.I.P.). De steriele medische
hulpmiddelen dienen te voldoen aan de
Europese richtlijn medische hulpmiddelen.
Maatregelen: Veilige producten, Micro
biologische veilige producten.
Certificaten: NEN-EN 14065 (RABC).
Status: CleanLease is tevreden over de
genomen maatregelen.

Klachten en Geschillenafhandeling

Status: CleanLease is tevreden met de
genomen maatregelen.

ook kansen benutten om de gemeenschap

Maatschappelijke Investeringen

Klantgegevens

op klantniveau positief te beïnvloeden.

Scenario: CleanLease vindt het belangrijk

Het gaat daarbij vaak om kwetsbare

Scenario: De distributie van dienstkleding

om door middel van sponsoring of het gratis

mensen: cliënten van ziekenhuizen en

en textiel wordt in steeds grotere mate

aanbieden van textiel voor een 'tweede leven'

zorginstellingen, maar ook bijvoorbeeld

digitaal gemonitord. Dit brengt met zich

bij te dragen aan bredere maatschappelijke

ouderen die langer thuis blijven wonen.

mee dat er privacy- of bedrijfsgevoelige

thema's.

Ambitie: Wij kiezen ervoor om onze

Ambitie: Onze betrokkenheid bij

Pricacy en Bescherming van

informatie van klanten, medewerkers en

betrokkenheid bij de gemeenschap in te

cliënten wordt opgeslagen in de systemen

maatschappelijke ontwikkeling tot uiting laten

vullen binnen de zorgorganisaties van onze

van CleanLease. Het adequaat beschermen

komen door middel van sponsoring.

klanten. Wij doen dat met dienstverlening

van deze informatie is van groot belang.

Beleid: MVO en duurzaamheid.

die erop gericht is bij te dragen aan

Ambitie: Wij streven ernaar om op

MVO-maatregelen: Sponsoring.

het welbevinden van mensen die zorg

dit onderwerp te voldoen aan wet- en

Status: CleanLease is tevreden met de

behoeven.

genomen maatregelen.

regelgeving.
Doelstellingen: Verwerkingsovereenkomst:
CleanLease voldoet aan de eisen die vanuit
de nieuwe Privacywetgeving (AVG) worden
gesteld. Deze vereist meer transparantie
en aantoonbaarheid. Ook stellen wij een
Functionaris Gegevensbescherming aan
die toezicht houdt op de naleving van de

Scenario: Goede dienstverlening is voor

Privacywetgeving. CleanLease beschikt

ons cruciaal, inclusief adequate afhandeling

over een privacyreglement (bereikbaar – via

van klachten.

de website) waarin uitleg wordt gegeven

Ambitie: CleanLease vindt het monitoren

over de wijze waarop CleanLease omgaat

van de klanttevredenheid een belangrijk

met persoonsgegevens en de rechten die

onderdeel van de procesvoering. Door

betrokkenen ten aanzien daarvan hebben.

de klanten structureel te bezoeken en te

Status: Door middel van opstellen

vragen naar de tevredenheid op diverse

verwerkingsovereenkomst voldoet

onderdelen krijgen wij continu signalen

CleanLease aan wet en regelgeving.

over de beleving van de dienstverlening.
Ook het registreren en analyseren van de
klachten is een belangrijk onderdeel van de
monitoring van de klanttevredenheid.
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Beleid

MVO Maatregelen

Overzicht van relevante beleidsstukken, waarin MVO-ambities zijn uitgewerkt in

Overzicht van concrete maatregelen

In onze vestiging in Zoetermeer wordt

plannen voor realisatie en richtlijnen voor medewerkers.

en programma’s waarmee het MVO-

samengewerkt met een bedrijf dat

beleid is geïmplementeerd in de

uitkeringsgerechtigden ondersteunt en

Code of Conduct

organisatie en wat er tot nu toe mee

begeleidt bij re-integratie richting de

Normen en waarden van CleanLease.

is bereikt (impact).

arbeidsmarkt. In de afgelopen 6 jaar
hebben ruim 50 mensen uit die doelgroep
bij CleanLease gewerkt. Een medewerker

Code of Conduct Suppliers
Code of sustainable supply CleanLease. Leveranciers dienen deze Code of Conduct te
ondertekenen.

Het bedrijfsreglement

uit de eerste periode werkt nog steeds bij

Mensenrechten
Social Return

In ons bedrijfsreglement staan de regels omtrent veilig werken en mogelijkheden voor het volgen

Beschrijving: Door de aard van de

van een opleiding.

werkzaamheden wordt circa driekwart van

CleanLease. De anderen hebben circa 2
jaar bij CleanLease gewerkt, wat voor de
gemeente duurzame uitstroom betekent.
Volgens de berekeningsmethodiek van de
PSO is onze inzet op social return nu 1,2%.

het werk bij CleanLease ingevuld door

MVO en duurzaamheid
Het MVO- en duurzaamheidsbeleid van CleanLease spitst zich onder andere toe op het
ontwikkelen van dienstverlening die kwetsbare groepen ondersteunt, sponsoring, duurzaam
gebruik van materialen, verlagen milieu-impact en CO2 reductie.

mensen uit kwetsbare groepen, zoals
laag opgeleiden en mensen met een
niet-Nederlandse achtergrond. Daarnaast
helpen wij op onze vestiging in Zoetermeer
langdurig werklozen aan de benodigde

Arbeid

werkervaring om terug te kunnen keren

Medewerkers betrekken

Opleidingsbeleid CleanLease

naar de arbeidsmarkt. Verder werken wij

Beschrijving: CleanLease beschikt over

Een overzicht van welke functies welke kennis en vaardigheden moeten bezitten. Het

samen met sociale werkplaatsen voor het

een volledig getrainde ondernemingsraad,

opleidingsplan wordt hierop afgestemd.

sorteren en vouwen van textiel.

die regelmatig overleg voert met de

In 2018 zijn de eerste stappen genomen

directie. Op iedere locatie vinden

om deel te nemen aan de Prestatieladder

verbeterbordsessies plaats met de

Sociaal Ondernemen om onze activiteiten

mogelijkheid dat de medewerkers

op dit gebied meetbaar te maken. De

verbeteringen of onveilige situaties

verwachting is dat dit certificaat in 2019 zal

op de werkvloer kunnen aandragen.

worden behaald.

Ook worden er met de medewerkers

Impact: Naast de werkgelegenheid die wij

functioneringsgesprekken gevoerd waarbij

scheppen voor circa 600 laaggeschoolden

van beide kanten verbeteringen kunnen

en circa 250 uitzendkrachten, werken wij

worden aangegeven. Iedere twee maanden

met sociale werkbedrijven waar circa 100

wordt een nieuwsbrief gepubliceerd, waarin

mensen worden ingezet voor CleanLease.

de medewerkers van alle ontwikkelingen op

Veiligheidsplan
Sinds 2017 werkt CleanLease met een veiligheidsplan waarin alle maatregelen zijn opgenomen
om medewerkers en uitzendkrachten gezond en veilig hun werk te laten doen. Resultaten worden
jaarlijks gerapporteerd.
Vanaf 1-1-2019 beleid met doelstellingen opgesteld.

17 - Beleid
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onder het Gobal Recycling Standard (GRS).

de wasbuizen, waarin 90% van het wasgoed

Binnen deze standaard wordt niet alleen gelet

wordt verwerkt, zo ingericht dat water kan

op het gebruik van gerecycled materiaal, maar

worden hergebruikt. Per kilogram wasgoed

ook op andere duurzame en sociale aspecten.

is in totaal 11,5 liter water nodig, hiervoor

- Ontruimingsoefening uitvoeren.

Daarnaast bieden wij producten aan die zijn

gebruikt CleanLease 3 liter vers water en 8,5

- BHV organisaties op locaties verbeteren.

samengesteld uit een combinatie van katoen

liter hergebruikt water.

Impact: In 2017 zijn 603 medewerkers

en polyester. Textiel met de samenstelling

Een bijkomend voordeel is dat het

getraind op veiligheid. Er zijn 25 ongevallen

polyester/katoen gaat langer mee dan textiel

hergebruikte water nog warmte bevat, wat

Beschrijving: CleanLease vindt het

gemeld, 10 bijna ongevallen en 6 onveilige

gemaakt van alleen katoen. Het krimpt

tevens leidt tot verlaging van het gasverbruik.

belangrijk dat medewerkers adequate training

situaties. In 2018 is geïnvesteerd in het

beduidend minder, kreukt bijna niet en is

De overige 10% van het wasgoed betreft

ontvangen om hun werkzaamheden te kunnen

wekelijks melden van de ongevallen op de

kleurvaster. De milieubelasting in de wasserij is

speciale wasprocessen die meer water

doen. Bijvoorbeeld trainingen op het gebied

verbeterborden, inclusief oorzaken en tips

ook minder, omdat polyester tijdens het reinigen

gebruiken, waardoor het totaal vers

van veiligheid en hygiëne, verzuimbegeleiding

om bewustzijn te verhogen en incidenten te

minder water absorbeert dan katoen. Voor

waterverbruik per kilogram in 2017 6,3 liter

en functioneringsgesprekken, persoonlijke

voorkomen. Dit heeft in 2018 geleid tot 18

dienstkleding wordt in de toekomst ook gekeken

betrof. Dit is een daling van 27,7% sinds

ontwikkeling etc.

ongevallen, een daling van 28%. De IF is in

naar alternatieve materialen zoals bijvoorbeeld

2010. In 2018 is het verbruik per kilogram

Impact: Wij hebben in 2018 118 medewerkers

2018 4,59, een lichte stijging ten opzichte van

bamboe.

iets hoger, maar dat is incidenteel, gekoppeld

getraind op diverse gebieden. In 2019 staan

2017 (4,29).

Impact: Voor vakantiepark zijn in 2017 voor

aan de sluiting van één van onze vestigingen

er weer herhalingscursussen gepland op

het eerst GRS handdoeken ingezet. Deze zijn

waardoor belading niet meer optimaal was.

het gebied van BHV en in opvolging van

gemaakt van snijafval van T-shirts. In 2017 ging

de training veiligheid in 2017, staan er in

het om 40.000 stuks, in 2018 is dit uitgebreid

2019 10 toolbox trainingen gepland voor alle

met 25.000 stuks. Ook zijn er in 2018 1.000.000

medewerkers op het gebied van veiligheid.

washandjes, 21.000 sopdoekjes en 6.000

de hoogte worden gehouden.
Impact: Door middel van deze maatregelen
streeft CleanLease ernaar om input
van medewerkers te gebruiken om
werkomstandigheden te verbeteren.

Training van medewerkers

Veilig werken
Beschrijving: In 2018 is uitvoering gegeven
aan het veiligheidsplan van 2017.
Voor 2019 is een nieuw veiligheidsplan
opgesteld met beleid en doelstellingen.
Aan het beleid wordt op de volgende wijze
uitvoering gegeven:
- Investeringen veiligheid opgenomen in 		
CAPEX.
- Veiligheidsfilmpje ontwikkelen.
- Nieuwe werknemers moeten 			
het veiligheidsfilmpje gezien hebben voor 		
aanvang werkzaamheden.
- Training “uitvoeren toolbox” (10x per jaar) 		
VCA methode.
- Acties n.a.v. machine beoordelingen per 		
locatie uitvoeren.
- Acties n.a.v. de uitgevoerde RI en E per 		
locatie uitvoeren.
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- Acties n.a.v. meldingen onveilige situaties
per locatie uitvoeren.
- BHV herhalingstraining inplannen en 		
uitvoeren.

Milieu
CO2 compensatie brandstof
Beschrijving: In 2018 is CleanLease een
overeenkomst aangegaan met Shell om de
CO2 uitstoot van distributie te compenseren
middels het REDD project.
Impact: In 2018 heeft CleanLease 1.257.715
liter diesel gebruikt, dat gaat om 4.062 ton
CO2 uitstoot, in 2019 is de verwachting dat dit
ongeveer dezelfde hoeveelheid zal zijn.

moltons van gerecycled katoen ingezet. We
verwachten dit in de komende jaren verder uit
te bouwen.

Water verbruik
totaal( L/kg)
9
8
7
6

Hergebruik water

5

Beschrijving: Water is een belangrijk
onderdeel van het proces bij CleanLease.

'10 '11 '12 '13 '14

'15

'16

'17 '18

Om het waterverbruik te verlagen, wordt er
in de wasbuizen veel gebruik gemaakt van
hergebruikt water. De belangrijkste reden
om te besparen op water is de besparing
op energie. Voor de zuivering van water is
namelijk veel energie nodig. Daarnaast belast

Duurzame materialen

de waterzuivering het milieu door het gebruik

Beschrijving: De textielindustrie heeft een

van hulpstoffen en chemicaliën en allerlei

negatieve impact op het milieu, vooral als
het gaat om de productie van bepaalde
grondstoffen (denk aan katoen). CleanLease
heeft de ambitie om het gehele pakket van
badgoed producten te kunnen aanbieden

filtermaterialen. Het oppompen van grondwater
veroorzaakt verdroging van de natuur binnen
de waterwingebieden. Alle reden om bewust en
duurzaam om te gaan met ons water.
Impact: CleanLease heeft de wasprocessen in
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Textiel recycling
Beschrijving: CleanLease verhuurt textiel en
dienstkleding. Afgekeurde artikelen worden
geleverd aan een textiel recycle bedrijf. In
de beginjaren was de levering ad hoc, maar
sinds de laatste jaren zijn de afspraken
over het leveren van het textiel contractueel

Impact: In 2016 is de doelstelling van 2%

Consumenten

reductie gehaald. Hiervoor zijn voor al onze
vestigingen voortgangsverklaringen ontvangen
van de controlerende instantie voor de MJA.

Beschrijving: Het monitoren van de

het gasverbruik gedaald met 10,41% en het

klanttevredenheid vormt een belangrijk

elektraverbruik met 10,60%.

onderdeel van onze procesvoering. Door

vastgelegd. Het textiel van CleanLease wordt

de klanten regelmatig te vragen naar

niet in dezelfde vorm hergebruikt, maar

Gasverbruik
totaal (m3/kg)

verwerkt voor andere bestemmingen. 80%

Elektra verbruik
totaal(kWh/kg)

van de afkeur is geschikt om poetslappen
van te maken. Het restant wordt vervezeld en

0,160

hergebruikt in nieuwe toepassingen.

0,150

Impact: 316.500 kg is in 2016 aangeboden

0,140

voor recycling, in 2017 was dat 329.800 kg.

0,130

In 2018 430.300 kg.

0,120

Beschrijving: Zorg voor de gezondheid
en veiligheid van de cliënten, gasten

Klanttevredenheid

In de periode van 2010 tot en met 2018 is

Veilige producten

hun tevredenheid op diverse onderdelen
krijgen wij continu signalen over de
klanttevredenheid. Ook het registreren en
analyseren is een belangrijk onderdeel van
de monitoring van de klanttevredenheid.
Impact: De score van de klanttevredenheid

en medewerkers van ziekenhuizen,
zorginstellingen en vakantieparken is van het
grootste belang. Eén van de maatregelen is er
ervoor te zorgen dat het textiel (beddengoed en
badgoed) geen gevaarlijke stoffen bevat. Voor
beddengoed en badgoed wordt de bewijslast
gevormd door de Öekotex certificering.
Impact: De producenten van beddengoed en
badgoed waar de grote meerderheid van ons
platgoed wordt gemaakt (>95%) zijn in het bezit
van een Öekotex certificaat.

was in 2016 gemiddeld 3,45, is in 2017
verhoogd naar 3,66 (waarbij in het
meetsysteem een 3 voldoet aan de
'10 '11 '12 '13 '14

'15

'16

'17

'18

Verbruik gas, water en elektriciteit

verwachtingen). In 2018 is de score 3,74.

Beschrijving: CleanLease neemt deel

Micro biologische veilige

aan de MJA (Meer Jaren Afspraak) van
de rijksoverheid waarin iedere vier jaar
middels een EEP (Energie Efficiency Plan)
afspraken worden gemaakt over de daling
van het energie verbruik. Doelstelling is
jaarlijks minimaal 2% daling van energieen watergebruik te realiseren, gerelateerd
aan het volume textiel dat gewassen wordt.
Het verbruik van gas, water en elektriciteit
wordt continu bewaakt. De software van
onze wasmachines is gekoppeld aan meters
die de gegevens opslaan in een database.
Uit de database komen rapportages die
getoetst worden met de gegevens van de
leveranciers van GWE. Regelmatig is er op
de units overleg met de zeepleveranciers
over de behaalde resultaten. Wanneer de
resultaten niet voldoen aan de gestelde
normen worden er verbeteracties
opgestart. Ook het energieverbruik van ons
vrachtwagenpark voor distributie wordt in de
EEP meegenomen.
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Voorkomen milieuvervuiling
Beschrijving: Om milieuvervuiling door onze
activiteiten te voorkomen hebben wij een
milieumanagementsysteem geïmplementeerd
volgens ISO 14001 dat jaarlijks door een
certificerende instelling wordt gecontroleerd. De
belangrijkste milieurisico's van onze activiteiten
zijn gerelateerd aan de wasserijen (gebruik
van water en chemie), afval en transport. Het
samenvoegen van een aantal locaties zorgt
voor optimaal gebruik van de capaciteit.
Nu willen we focussen op optimalisatie
van de beladingsgraad van de wasbuizen
en hergebruik van water. Dat zorgt naar
verwachting voor minder waterverbruik, minder
onttrekking en minder lozen in het milieu.
Impact: Er zijn in 2016 en 2017 geen
milieuklachten geweest en er hebben zich geen
milieu incidenten voorgedaan.

Gemeenschap

producten

Bijdragen aan

Beschrijving: CleanLease verzorgt textiel en

gemeenschapsontwikkeling

dienstkleding voor onder andere ziekenhuizen

Beschrijving: Wij vinden het belangrijk om bij

en zorginstellingen. Zorg voor de gezondheid

te dragen aan het welbevinden van de cliënten

en veiligheid van de cliënten van deze

en gasten van klanten. CleanLease biedt

instellingen is daarbij van het grootste

bijvoorbeeld als servicedienst "Waar is mijn

belang. Om te borgen dat de gereinigde

knuffel" aan: een website waar deze cliënten

producten voldoen aan de gestelde eisen

en gasten hun knuffel terug kunnen vinden

op het gebied van microbiologische reinheid

als die per ongeluk in de was is meegegaan.

wordt er gewerkt volgens de RABC normen

Daarnaast bieden we 'De Wastas' aan,

ISO 14065. Maandelijks vinden er volgens

waardoor ouderen die zo lang mogelijk thuis

een vast schema RABC controles plaats en

willen of moeten blijven wonen zelf niet meer

worden er DES controles uitgevoerd om de

hoeven te wassen.

afdoding van micro organismen in de wasbuis

Verder stellen we werk beschikbaar bij klanten

aan te tonen. Daarnaast vinden er jaarlijks

als activiteit voor hun cliënten, zoals het

RABC validaties van de wasprocessen plaats.

vouwen van schoon wasgoed.

Impact: Alle RABC processen zijn in 2018

Impact: Met deze activiteiten wil CleanLease

gevalideerd en voldoen aan de gestelde

bijdragen aan het welbevinden van cliënten,

eisen, ook tijdens de interne microbiologische

gasten en particulieren.

controles zijn er geen structurele afwijkingen
geconstateerd.
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Sponsoring
Beschrijving: CleanLease vindt het
belangrijk om betrokken te zijn bij de
gemeenschap. In dat kader zijn we sponsor
van Stichting Opkikker en de Koos Konijn
Foundation.
Wij voelen ons ook betrokken bij de mens
áchter onze klant. Daarom sponsoren we
een aantal initiatieven die erop zijn gericht
dat (langdurig) zieke kinderen zich ook eens
minder ziek hoeven te voelen.

Zo richten wij ons met onze dienstverlening niet
alleen op de organisaties zelf, maar nemen
we ook een stukje verantwoordelijkheid voor

Verbeterplannen

het welbevinden van de cliënten van deze
organisaties.
Ook zijn wij sponsor van de Lion Heart
Foundation, waarbij afgeschreven textiel
gedoneerd wordt aan de stichting voor gebruik

Overzicht van plannen voor

Toetreden Prestatieladder Sociaal

in ziekenhuizen in Sierra Leone.

verbetering van het MVO-

Ondernemen

Impact: Door deze sponsoring dragen wij bij

programma:

In 2019 wil CleanLease toetreden als

aan maatschappelijke ontwikkeling.

aspirant lid op de Prestatieladder Sociaal

Preventie lang ziekteverzuim

Ondernemen (PSO).

Wij gaan meer op preventie inzetten om

Implementatiedatum: 31-12-19.

ziekteverzuim te verminderen. In 2018 is
hiervoor een 0-meting uitgevoerd door de
arbodienst. In 2019 worden maatregelen
ingevoerd op basis van de 0-meting.
Implementatiedatum: 31-12-19.

Project duurzame inzetbaarheid
Onze medewerkers worden gemiddeld
ouder en moeten nog een geruime tijd
deelnemen aan het arbeidsproces. Om dit
te faciliteren is een projectplan duurzame
inzetbaarheid geformuleerd en is een
samenwerkingspartij gezocht om dit project
uit te voeren. Implementatie in 2019.
Implementatiedatum: 31-12-19.
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Certificaten, keurmerken
en beoordelingen

Arbo RI&E

Externe toetsing van de risico inventarisatie en evaluatie op het gebied
van arbo.

Erkend

Onze vestigingen in Zoetermeer, Enschede en Eindhoven zijn

leerbedrijf

geregistreerd als erkend leerbedrijf.

Overzicht van certificaten, keurmerken en andere controles en toetsingen,
uitgevoerd door onafhankelijke derden.

CERTEX

Aan CleanLease B.V. vestigingen Koudekerk a/d Rijn, twee vestigingen
in Eindhoven, Zoetermeer, Nijkerk, Ooij, Enschede, heeft aangetoond te
beschikken over een CERTEX Kwaliteitshandboek voor Textielverzorging
dat voldoet aan de norm ISO 9001 voor het toepassingsgebied Wasserij
en linnenverhuur voor de klantgroepen gezondheidszorg, horeca,
scheepvaart, handel en industrie.

ISO 13485

Aan Medifort B.V. voor het reinigen, herstellen, vouwen, verpakken, stoom
steriliseren en leveren van herbruikbare en single use afdekmaterialen en
operatiejassen voor chirurgische ingrepen.

ISO 14001

Prijzen
en erkenningen

Aan CleanLease B.V. voor het verhuren en beheren, reinigen en
distribueren van textiel en het distribueren van aanverwante producten
voor klanten in de zorgsector, de horeca en de recreatie.

Overzicht van door derden uitgegeven prijzen, rankings en andere erkenningen.
ISO 9001

Aan CleanLease B.V. vestigingen Koudekerk a/d Rijn, twee vestigingen
in Eindhoven, Zoetermeer, Nijkerk, Ooij, Enschede, heeft aangetoond te
beschikken over een CERTEX Kwaliteitshandboek voor Textielverzorging
dat voldoet aan de norm, ISO 9001 voor het toepassingsgebied Wasserij

Nominatie energieprijs 2017

en linnenverhuur voor de klantgroepen gezondheidszorg, horeca,

De Federatie Textielbeheer Nederland heeft de vestiging van CleanLease in Ooij genomineerd

scheepvaart, handel en industrie.

voor de energieprijs 2017 vanwege bijzondere verdiensten op energiegebied in het algemeen en
sterke verbeteringen van de energie-efficiency in 2016 in het bijzonder.

NEN-EN 14065

CleanLease B.V. vestigingen Koudekerk a/d Rijn, twee vestigingen in
Eindhoven, Zoetermeer, Nijkerk, Ooij, Enschede, heeft aangetoond
te beschikken over een CERTEX Kwaliteitshandboek voor
Textielverzorging dat voldoet aan de norm, inclusief NEN-EN 14065
(RABC) voor het toepassingsgebied Wasserij en linnenverhuur voor
de klantgroepen gezondheidszorg, horeca, scheepvaart, handel en
industrie.
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De MVO-prestaties van deze organisatie worden jaarlijks door het
MVO-Register beoordeeld. Daarbij wordt gekeken in welke mate
er sprake is van een volwassen MVO-programma dat past bij de

Vervuiling in de Leveranciersketen

activiteiten en het formaat van de organisatie, alsmede naar het

ISO 26000 klasse: Voorkomen van milieuvervuiling

ambitieniveau en de daadwerkelijke impact.

Huidige prestatie

Vorig jaar

Huidige prestatie

Vorig jaar

Huidige prestatie

Vorig jaar

Huidige prestatie

Vorig jaar

Watervervuiling
ISO 26000 klasse: Voorkomen van milieuvervuiling

Huidige prestatie

Vorig jaar

Werk voor Kwetsbare Groepen

Circulaire Economie
ISO 26000 klasse: Duurzaam gebruik van hulpbronnen

Energie Efficiëntie en Duurzame Energie

ISO 26000 klasse: Discriminatie en kwetsbare groepen

ISO 26000 klasse: Klimaatverandering

Kinderarbeid en gedwongen arbeid
ISO 26000 klasse: Fundamentele principes en arbeidsrechten

Duurzaam Inkopen
Huidige prestatie

Vorig jaar

ISO 26000 klasse: Bevorderen van maatschappelijke verantwoordelijkheid

Eerlijke Arbeidsrelaties voor Leveranciers
ISO 26000 klasse: Werkgelegenheid en arbeidsrelaties

Eerlijke arbeidsomstandigheden in de leveranciersketen
ISO 26000 klasse: Werkomstandigheden en sociale bescherming

Sociale Dialoog – Ondernemingsraad
ISO 26000 klasse: Sociale dialoog

Gezondheid en Veiligheid op het Werk
ISO 26000 klasse: Gezondheid en veiligheid op het werk

Veilige Producten
ISO 26000 klasse: Consumentengezondheid en -veiligheid

Klachten- & Geschillenafhandeling
ISO 26000 klasse: Oplossen klachten en geschillen

Privacy en Bescherming van Klantgegevens
ISO 26000 klasse: Privacy en gegevensbescherming

Duurzame Inzetbaarheid en Ontwikkeling
ISO 26000 klasse: Persoonlijke ontwikkeling en training op de werkplek

Betrokkenheid bij de Gemeenschap
ISO 26000 klasse: Betrokkenheid bij de gemeenschap

Maatschappelijke Investering
ISO 26000 klasse: Maatschappelijke investering

Verificatieverklaring

Samenvatting FIRA Bevindingen
We complimenteren CleanLease met de getoonde initiatieven. Een volledig overzicht van onze bevindingen is
gepubliceerd in het MVO-Register. Hieronder een samenvatting van onze belangrijkste bevindingen:
- Balans & Volledigheid: Er is een management aanpak geformuleerd, wij moedigen CleanLease aan 		
om concrete doelstellingen toe te voegen voor alle relevante MVO-onderwerpen, om voortgang 		

CleanLease Holding B.V. (hierna CleanLease) heeft opdracht gegeven aan FIRA Sustainability B.V. voor
externe verificatie van de betrouwbaarheid van haar informatie over Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen, zoals weergegeven in het MVO-Register. Deze verklaring is gebaseerd op onze beoordeling
van de inhoud, inclusief onderliggende systemen en beschikbare bewijslast, zoals weergegeven in het
Uitgebreide MVO-rapport (Extended CSR Report) en de MVO-scorecard (CSR Scorecard). Deze verklaring is

te kunnen monitoren. We complimenteren CleanLease met een nieuwe maatregel inzake CO2 compensatie
voor transport. Andere maatregelen zijn gericht op social return, sociale dialoog, gezondheid en veiligheid,
persoonlijke ontwikkeling, voorkomen van vervuiling, water- en energie efficiëntie, duurzaam textiel, veilige
producten, klanttevredenheid, gemeenschapsontwikkeling en maatschappelijke investering. Wij moedigen
CleanLease aan om maatregelen toe te voegen over andere relevante onderwerpen zoals arbeidsrelaties
voor tijdelijke medewerkers, het monitoren van MVO-risico’s in de leveranciersketen en databescherming.

bedoeld voor klanten en andere professioneel belanghebbenden bij de duurzaamheidsprestaties en kansen
- Code of Conduct: Er is een gedragscode beschikbaar.

van CleanLease.

- MVO-commitment: Een bedrijfsspecifieke MVO-verklaring is beschikbaar, inclusief onderschrijving van alle
De waarde van FIRA deelname ligt in de transparantie over actuele MVO-prestaties zoals

MVO-principes en de intentie om voortgang te tonen op relevante onderwerpen.

weergegeven in het FIRA Platform. Zie www.fira.nl voor inzage.
- Waardeketen: De tier 1 leveranciers van CleanLease zijn beschikbaar en compleet. We moedigen 		
CleanLease aan om informatie te vergaren omtrent de herkomst van textiel, chemie en machines die door

Scope

deze tier 1 leveranciers worden ingekocht (upstream).

De scope voor deze opdracht is: Verhuur, reiniging en distributie van werkkleding en textiel door CleanLease
Holding B.V. (KvK 28083248) gevestigd in Nederland. CleanLease B.V. en Medifort B.V. zijn eveneens in

Datum van uitgifte: 18 februari 2019

scope. Holding maatschappij, Active Capital Company, en activiteiten van diens andere (buitenlandse)

(MVO-informatie van dit bedrijf wordt jaarlijks hertoetst)

dochtermaatschappijen zijn niet in scope.

Namens FIRA,

MVO-rapport: Uitgebreid
CleanLease onderschrijft de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en geeft inzicht in haar
ambities inzake door het MVO-Register geselecteerde relevante MVO-onderwerpen, inclusief management

Mw. J. Chatelain

aanpak, beleid, maatregelen en plannen. Er is bovendien een uitgebreide MVO-analyse uitgevoerd.

Director Reporting and Assurance

Methodologie & Uitgevoerde Werkzaamheden
Organisaties verwerken hun duurzaamheidsinformatie in het MVO-Register. FIRA verifieert alle claims en
informatie conform de standaard behorende bij het Uitgebreide MVO-rapport (zie het MVO-Register Protocol
voor details) op basis van beperkte zekerheid. Claims en daaraan gerelateerde informatie in het MVORegister worden beoordeeld op basis van de bewijslast zoals deze door CleanLease beschikbaar is gesteld
aan FIRA om de betrouwbaarheid van de informatie vast te stellen. FIRA waarborgt dat het verificatieteam
de hiervoor benodigde competenties bezit en handelt in lijn met auditprincipes inzake ethisch gedrag,
professionele integriteit, en onafhankelijkheid.

Conclusie
CleanLease rapporteert over MVO-initiatieven en prestaties. Gebaseerd op de uitgevoerde werkzaamheden
concluderen wij dat de claims en informatie in het Uitgebreide MVO-rapport in het MVO-Register
betrouwbaar zijn.
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Dit rapport is opgesteld op basis van de
MVO-informatie van CleanLease in het
MVO-Register. De informatie in dit rapport
is geverifieerd door FIRA Sustainability.
De verificatieverklaring is opgenomen in
dit rapport.

Naam
Straat
Postcode/Plaats
Land

CleanLease
Hoogewaard 191
2396 AR Koudekerk aan den Rijn
Nederland

www.cleanlease.com

