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Het is inmiddels alweer enige tijd geleden dat ons eerste duurzaamheidsverslag officieel werd gepubliceerd. Tijd 
dus, zoals beloofd in vorig verslag, om met een update te komen.
Bij de publicatie van ons eerste duurzaamheidsverslag was Care op dat ogenblik het eerste schoonmaakbedrijf 
met een dergelijk rapport volgens de GRI standaard, en op dit ogenblik zijn we, in zoverre we hebben kunnen 
nagaan en vaststellen, nog steeds het enige schoonmaakbedrijf in België dat zich zo ver engageerde wat betreft 
het nemen van haar maatschappelijke verantwoordelijkheden en de meting ervan. Intussen hebben we ook ons 
40-jarig bestaan gevierd en hebben we de kaap van de 30 miljoen € omzet al een tijdje geleden gerond.  

In onze dialoog en samenwerking met medewerkers en klanten zijn we ons er al een hele tijd van bewust dat “gewoon” tevreden 
klanten en medewerkers niet voldoende zijn om onze ambitieuze en duurzame plannen te realiseren. Daar moeten en zullen we 
de lat voor onszelf hoger leggen door resoluut te kiezen voor “delighted” medewerkers en klanten, wat door ons gemeten wordt 
in de mate dat men bereid is om spontaan anderen aan te spreken om ook medewerker of klant van Care te worden.   
Met betrekking tot onze activiteiten en wat we aan onze klanten aanbieden, gaan we steeds meer door in de richting van 
ons New Deal concept en onze verbreding van activiteiten. Ons New Deal concept houdt in dat we onze samenwerking met 
onze klanten zodanig willen organiseren dat we ons als een eigen afdeling van de klant, met budgetverantwoordelijkheid 
willen profileren, om binnen het jaarlijks budget van onze klant letterlijk te gaan “co-creëren”. De verbreding van ons aanbod 
beperkt zich niet enkel tot wat we zelf kunnen realiseren; we zijn ook permanent op zoek naar partners met andere - en aan 
onze werkzaamheden aanvullende of complementaire - activiteiten. Op deze manier kunnen we maximaal met onze klanten 
meedenken.

Ons uiteindelijke doel bestaat erin om vanuit het organiseren van duurzaam schoonmaak-maatwerk voor onze klanten 
te evolueren naar wat we het best kunnen omschrijven als “werkplekbeheer”: vanuit onze organisatie en diensten, mee 
zorgdragen voor het zich goed voelen van de medewerkers van onze klanten, door duurzaam zorg te dragen voor hun 
werkplekomgeving en deze met onze klanten in overleg te beheren. 
Onze westerse economie staat op dit ogenblik nog steeds enorm onder druk. De schoonmaaksector meer specifiek staat 
voor gigantische uitdagingen om niet meegesleept te worden in een negatieve spiraal, waarbij het duurzaam ideeëngoed heel 
ver weg zou kunnen zijn… Care trekt resoluut de duurzaamheidskaart, omdat wij geloven dat enkel een duurzame manier 
van werken, in alle mogelijke aspecten, op lange termijn zinvol is en van betekenis kan zijn voor onze medewerkers, klanten, 
maatschappij en wereld. 

Ondertussen deden we bij Care al enkele jaren ervaring op met het (be)leven van ons Maatschappelijk Verantwoord én 
Betrokken Ondernemen, en het stellen van doelen en het meten van de resultaten ervan.  Toch wil ik ook even verwijzen naar 
een uitspraak die tot nadenken stemt. Ooit werd ze toegewezen aan Albert Einstein, maar eigenlijk was het de socioloog  
William Bruce Cameron die in 1963 schreef, en ik citeer: “Not everything that can be counted counts, and not everything that 
counts can be counted…”. Ik hoop dan ook dat de lezer van dit rapport deze wijsheid voortdurend in het achterhoofd houdt, 
vooral met betrekking tot de materie die we hier behandelen. 
In naam van Care bedank ik u alvast voor het lezen van dit duurzaamheidsverslag en voor de interesse die u in onze activiteiten 
en resultaten toont. Ik nodig u uit om ons ook zoveel als mogelijk en gewenst feedback te geven om deze manier van 
verslaggeving en onze manier van werken voortdurend te verbeteren.

Ron Embrechts
CEO  Care NV
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I. Strategie en analyse

Verbreden en de lat steeds 
    hoger leggen

“ Care trekt resoluut de 
duurzaamheidskaart, omdat wij 
geloven dat enkel een duurzame 
manier van werken, in alle 
mogelijke aspecten, op lange 
termijn zinvol is en van betekenis 
kan zijn voor onze medewerkers, 
klanten, maatschappij en 
wereld.”
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“We zijn hard op weg” Care is specialist in 
schoonmaken, sinds 1974

1. De verslagperiode
Er werd gekozen om te rapporteren volgens de Global Reporting 
Initiative (GRI) guidelines G4. 

De verslagperiode loopt over 2011-2012-2013; telkens 
van 1 januari t.e.m. 31 december. D.i. het tweede 
duurzaamheidsverslag van Care. Care brengt tweejaarlijks een 
verslag uit; het volgende zal lopen tot eind 2015.

2. Rekening houden met onze stakeholders
Hieronder hebben we onze stakeholders in kaart gebracht.  
We gaan in dialoog met onze stakeholders - naargelang hun 
positionering - via bevragingen, kleine of grotere samenkomsten.

3. Afbakening
Care is actief in heel België. Het verslag gaat over alle Care 
activiteiten.

Hoofdkantoor: 
Luchthavenlei 7 B, 2100 Deurne
Lokale kantoren (enkel op afspraak/geen post): (dit zijn de 
nieuwe adressen sinds 2014)
- Klaverdries 9A, 9031 Drongen
- Europark 1603, 3530 Houthalen

In Deurne (Antwerpen) zijn de ondersteunende diensten 
gehuisvest, terwijl in de lokale kantoren vooral regionale 
vergaderingen, opleidingen en individuele gesprekken 
plaatsvinden.  Op deze manier staan we dicht bij onze mensen 

én bij onze klanten.  Dit maakt Care flexibel voor elke 
opdracht.  Door het gebruik van beide regionale 

kantoren wordt ook tijd en brandstof uitgespaard 
door de operationeel leidinggevenden.

4. Verzamelen van gegevens 
De gegevens hebben betrekking 

op alle Care-districten in België, 
geconsolideerd door Care 

hoofdkantoor. Beschikbare 
informatie gaat over de jaren 
2011, 2012 en 2013. Alle 
gegevens over medewerkers 
zijn berekend op 31 december 
tenzij anders vermeld. Het 
woord “medewerkers” heeft 
steeds betrekking op zowel 

de directe als de indirecte 
medewerkers.

Er werden in een customer 
delight analyse verschillende 

imagostellingen voorgelegd aan de 
klanten.  Zij konden hier aangeven in 

welke mate ze akkoord gaan met elke 
imagostelling.

5. Feedback over dit rapport
Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties?

Contacteer Reinhilde Switser, mvo-verantwoordelijke 
(reinhilde.switser@care.be)

. 

II. Verslagprofiel III. Organisatieprofiel

1. Geschiedenis: sterke wortels 
Care NV is sinds 1989 een dochter van het Nederlandse Vebego 
International, een internationaal opererend familiebedrijf 
actief in facility services, personeelsdiensten, publieke sector 
en  gezondheidszorg. Ruim 100 bedrijven maken onderdeel uit 
van Vebego: zoals Hago, Tence Inzetbureau, Vebego Services, 
Alpheios, Assist en Care. Daarnaast heeft Vebego een groot 
aantal samenwerkingsverbanden en joint ventures. Met ruim 
40.000 medewerkers is Vebego actief in Nederland, België, 
Zwitserland en Duitsland. De totale gemanagede omzet is 
€ 1.065 miljoen.  

Care is groot en klein genoeg
Wij zijn groot genoeg om onze klanten met nationaal verspreide 
kantoren te bedienen en tegelijkertijd klein genoeg om regionaal 
onze werknemers te kunnen begeleiden en kort op de bal te 
spelen bij onvoorziene omstandigheden.

Care Services wordt Care
Eind 2012 werd onze dochteronderneming Care Services 
(Wavre), actief sinds 2008 in Wallonië, Waals Brabant en Brussel, 
volledig geïntegreerd in Care.  We deden dit om onze efficiëntie 
te verhogen en om ons geheel op maat van de klant te kunnen 
aanpassen.

2. Concurrentiepositie
Sectoranalyse op basis van omzet (cijfers in K euro’s)

Op basis van de omzet, staat Care in 2013 op de 7e plaats in de 
rangschikking van de Belgische schoonmaakbedrijven.  Volgens 
winst na belastingen in euro, staat Care op de 8e plaats.  (bron 
sectoranalyse 2013, uitgifte jan. 2015)

3. Missie en visie
Onze missie
“Care is een familiale dienstverlener, gespecialiseerd in 
schoonmaken, door mensen, voor mensen”.

Onze visie
Onze kernwaarden zijn:
• maatschappelijk verantwoord bedrijf
• goed werkgeverschap
• duurzame tewerkstelling
• kwaliteit
• op maat werken
• win-win-situatie

Sectoranalyse op basis van omzet (cijfers in K euro's) 
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4. Onze diensten
Maak kennis met onze diensten via de infographic:

REGULIERE SCHOONMAAK
Dagelijkse en periodieke schoonmaakdiensten in kantoren, 
magazijnen, scholen, fabrieken, gemeenschappelijke delen 
gebouwen

INDUSTRIËLE REINIGING
Reiniging van ventilatiesystemen, hoge plafonds met 
lichtarmaturen, kalkverwijderende dieptereiniging van sanitair, 
dieptereiniging van tapijt,…

PHARMA & FOOD
2 kritische sectoren met ultra gevoelige ruimtes, waar grote 
expertise vereist is en waar elk risico op contaminatie moet 
vermeden worden
Strikte opvolging van procedures m.b.t toegangsregels, 
(hand)hygiëne, omkleden, logboeken, opslag materialen, 
afvalverwerking, schoonmaak…

FACILITAIRE DIENSTEN
Toelevering sanitaire artikelen, glaswas, computerreiniging, 
groenonderhoud, wasserij, ongediertebestrijding
Dienstverlening in de marge: koffieservice, klusjesdienst, 
catering,…

E. Operationeel Bestuur
Hoofd interne milieuzorg, kwaliteitsmanager en 
preventieadviseur: Els Van Rijckeghem
Sales manager: Chantal Moerenhout

In de schoonmaaksector investeert Care aanzienlijk meer dan 
gemiddeld in de begeleiding van haar medewerkers en het 
opvolgen van haar klanten. Doorgaans stuurt een teamleider 
ongeveer de helft van de panden en medewerkers aan t.o.v. 
andere bedrijven uit de sector. Op deze manier geeft Care 
daadwerkelijke invulling aan het begrip ‘schoonmaaTwerk’.

Care heeft 3 geografische districten en 1 specialistisch district, 
elk met hun eigen district manager.
Teamleiders volgen plaatselijk hun schoonmakers op.
Bij grotere schoonmaakteams is er ter plaatse een 
“pandverantwoordelijke”, al dan niet meewerkend.

F. Betrokkenheid
Care is lid van: het ondernemersplatform VKW, Vlaams 
netwerk van ondernemingen (Voka), Algemene Belgische 
SchoonmaakUnie (ABSU) (sinds 1974), mvo-netwerken: 
Business & Society (sinds 2006) en Kauri (sinds 2012).  De CEO, 
Ron Embrechts, is lid van het directiecomité van ABSU en van 
Business & Society.

6. Verplichtingen

“Meten is weten”

Beleidsverklaringen zijn er voor: Kwaliteitszorg, Milieu en VGM 
(Veiligheid-Gezondheid-Milieu), MVO.

5. Bestuur
A. Raad van Bestuur
- Ronald Goedmakers, bestuurder Vebego Services
- Ron Embrechts, gedelegeerd bestuurder Care
-  Peter van Montfort, bestuurder Vebego International, (sinds 

1/1/13)
-  (Rob Westerlaken, bestuurder Vebego International, tot 

31/12/12)

B. Directiecomité
- Ron Embrechts, algemeen directeur/CEO
- Anne Lesandré, directeur human resources
- Hugo Stevens, directeur operations
- Luc Van de Voorde, directeur financiën & IT

C. Organisatiemodel Vebego

Om dichter bij de business te zitten en de verantwoordelijkheden 
te leggen waar zij horen, zijn in 2013 bij Vebego Resultaat 
Verantwoordelijke Eenheden (RVE) benoemd.  De RVE-directeur 
stuurt de bedrijfsdirecteur aan.
Er is een scherpe focus op de indirecte kosten en veel aandacht 
voor het behoud van de gestelde marges.  We willen ruimte 
hebben voor verdere ontwikkeling en een toekomstbestendige 
organisatie.

D. Algemene structuur bij Care

 

Zwitserland

Duitsland

België

Flex-bedrijven

Facilitaire
bedrijven NL

Publieke sector

Zorg NL

Hago cluster

Products & Systems

Frankrijk

Strategisch
centrum/RvB

Kwaliteitszorg Initieel sinds

ISO 9001: 2008 Internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagement-
systeem van de organisatie, met weergave van de bedrijfsprocessen 
en nadruk leggend op continue verbetering.

eind jaren ‘90

ISO 14001: 2004
Internationale norm die zicht via het milieumanagementsysteem richt 
op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied.

eind jaren ‘90

IPSO gelicentieerd volgens EN norm 13549 geaccrediteerde kwaliteitscon-
trole over netheid en hygiëne

Sinds 2011

Veiligheid-Gezondheid-Milieu:

VCA 2008/5.1 VGM Checklist Aannemers: een veelzijdig programma om dienst-
verlenende bedrijven te toetsen op hun VGM-beheersysteem.

Sinds 1995

Duurzaamheid

Duurzame Ontwikkeling Attest ABSU: grote onderscheiding 8/5/2013
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Duurzame 
winst

Maatschappelijk 
betrokken 

ondernemen

Inkoop

Energie & 
mobiliteit

Duurzame
dienstverlening

Duurzaam
personeels-

beleid

“ In de HR-strategie zijn vier duurzame 
thema’s benoemd: goed werkgever-
schap, benutten en verbreden van het 
arbeidspotentieel en innovatie.”

7. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Bij Vebego en Care blijft duurzaamheid een rond verhaal:
Vooruitgang start bij onze mensen die in een passende, respectvolle en motiverende werkomgeving het best tot hun 
recht komen. Vanuit die basis zetten wij ons in voor onze duurzame relaties met onze klanten met respect voor het milieu 
(duurzame diensten en processen met een oog voor energie, mobiliteit, inkoop, enz.). Met de winst die we zo boeken, zorgen 
we voor de continuïteit van onze organisatie en blijven we investeren in onze mensen. Bovendien hebben we dan ook de 
mogelijkheid om een steentje bij te dragen aan maatschappelijk betrokken projecten in binnen- en buitenland. 

Hoe belangrijk vinden onze klanten het dat Care zich steeds 
meer in de markt manifesteert als een organisatie die handelt 
volgens de principes van MVO en hoe tevreden zijn zij erover bij 
Care:

In september 2012 verscheen in Vacature: de 10 Belgische 
MVO-toppers.  Verkozen door een jury van mvo-experts en 
op basis van 3 Graydon factoren: financiële duurzaamheid, 
belatingsmoraal, evolutie aantal personeelsleden:

1. Alpro
2. Care
3. Ecover
4. La Ferme Nos Pilifs
5. Spadel
6. Exki
7. Umicore
8. Terre
9. Schoenen Torfs
10. Colruyt

Belang

Tevredenheid

Belang

Tevredenheid

Passie voor mensen
IV. Duurzaam personeelsbeleid

1. Welzijn 

A. Stralende werknemers

Care hecht veel waarde aan de veiligheid, de gezondheid en 
het welzijn van haar medewerkers.  Wij streven naar een 
werkomgeving waar het aangenaam werken is, met aandacht 
voor het individu, de omgeving en het milieu.
Met onze MVO-beleidsverklaring willen wij garant staan voor 
minimaal 9 principes, die de uitgangspunten vormen van ons 
MVO-beleid.  (gebaseerd op de aanbevelingen uit de SA 8000 
norm)

1. wettelijke leeftijd:
Wij verbinden ons ertoe voor al onze medewerkers de wettelijke 
minimumleeftijd voor tewerkstelling na te leven. We zorgen er 
via een controlesysteem voor altijd te kunnen verzekeren dat wij 
hiermee in orde zijn.

2. ongedwongen arbeid:
Niemand wordt “gedwongen “ om voor ons te werken. Eenieder 
kan bij ons vrijwillig solliciteren. Bij het sollicitatiegesprek 
wordt duidelijke info over de inhoud van de job gegeven. Op die 
manier trachten wij ons ervan te verzekeren dat wij samen met 
gemotiveerde medewerkers kunnen bouwen aan een bedrijf 
waar iedereen zich goed voelt.

3.  veiligheid, gezondheid en welzijn van onze 
medewerkers:

Wij willen een omgeving tot stand brengen waar verwondingen, 
ongelukken en werkgebonden ziekten niet voor onderbrekingen 
en andere onaangename toestanden kunnen zorgen. Een 
veilige, gezonde werkplaats is voor ons van essentieel belang. 
Om de belangrijkheid van dit item te onderstrepen zijn wij 
bereid om hierin te investeren. Opleidingen vinden hun weg 
naar de werkvloer en worden steeds met veel enthousiasme 
gevolgd. Sinds 1995 zijn we de trotse bezitters van een VCA-
certificaat. Mede daardoor kunnen we stellen dat veiligheid, 
welzijn en gezondheid al langer een grote plaats innemen in 
onze waarden.

4.  vrijheid van meningsuiting en recht op 
collectieve arbeidsvoorwaarden:

Wij geloven in de stem van onze medewerkers. Daarom 
willen wij hen horen en rekening houden met hun vragen en 
voorstellen. Ook willen wij een partner zijn voor andere partijen 
die betrokken zijn bij onze dienstverlening. Onder meer via onze 
vakorganisatie en onze interne sociale dialoog proberen wij 
inspraak op gang te trekken en te houden.  

5. non-discriminatie:
Schoonmaken gebeurt voor mensen en door mensen. Iedereen 
is bij ons gelijkwaardig, onafhankelijk van zijn/haar ras, religie, 
geslacht, etnische achtergrond, nationaliteit, enz… 

Wij hanteren dan ook het principe van de nultolerantie wanneer 
het over discriminerende feiten gaat. Discriminerend gedrag 
mag en kan door niemand getolereerd worden. Wij zullen 
steeds optreden wanneer wij discriminerend gedrag vaststellen.

6. fysieke en morele integriteit:
Wij zullen er steeds op toezien dat iedere medewerker in zijn 
waarde gelaten wordt en zullen streng optreden wanneer 
dit niet het geval blijkt. Hiervoor hebben wij tijdens een 
strategische meeting een gedragscode uitgewerkt. Deze code 
werd door het management bekrachtigd en wordt door ieder 
managementlid uitgedragen doorheen het hele bedrijf.

7. werktijden:
Wij trachten rekening te houden met de wensen van de 
medewerker. Dit om werk en privé zoveel mogelijk op elkaar 
te kunnen afstemmen. Een gezond evenwicht tussen beide is 
van cruciaal belang voor het welzijn van iedere medewerker. 
Overuren worden vermeden. In uitzonderlijke gevallen zullen 
overuren steeds op vrijwillige basis en volgens de wettelijke 
bepalingen gebeuren.

8. rechten en loon:
Wij erkennen het belang van het betalen van een correct 
loon. Procedures rond dit item zijn gemaakt en worden strikt 
opgevolgd. Eventuele fouten worden binnen de kortst mogelijke 
tijd rechtgezet.

9. transparante monitoring:
Door een doorgedreven interne en externe communicatie 
trachten wij ons beleid zo transparant en toegankelijk mogelijk 
te maken. 
Wij zijn in het bezit van verschillende certificaten die een open, 
eerlijke en transparante dienstverlening kunnen garanderen.

Care koos ervoor om duurzaamheid en delight management 
te integreren in het hele bedrijf.  Deze gedachte trekken we 
door naar alle niveaus binnen Care.  Niet alleen van onze 
leidinggevenden, maar ook van onze arbeiders verwachten we 
dat ze mvo-minded zijn en dat ze hun uiterste best doen om 
onze klanten te “delighten”.
De juiste mensen aantrekken, ligt aan de basis.  Vandaar dat we 
reeds in de fase van sollicitatie willen achterhalen in hoeverre 
potentiële kandidaten het hiermee mee eens zijn.
In de competentiefiches bieden we onze 
rekruteringsmedewerkers mogelijke voorbeeldvragen aan om 
bepaalde competenties te bevragen, ook om te ontdekken of 
ze effectief mvo-minded zijn of de juiste intentie hebben om de 
klant supertevreden te maken.

Betrokken medewerkers kunnen zo veel meer, zij zijn tevens 
een gratis reclame voor het bedrijf.
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Suzanne Iriks

“ Om samen het verschil 
te kunnen maken, tellen 
ieders drijfveren mee.”

B. Werkgelegenheidsplan 45+

Care beschikt over heel wat werknemers ouder dan 45 
jaar. Onderstaande tabel laat zien dat 48 % van het totaal 
aantal werknemers ouder is dan 45 jaar. Daarom kiest Care 
voor het behouden van deze werkkrachten en niet voor een 
versterking van de aanwervingen in deze leeftijdscategorie. 
Uit de leeftijdspiramide van onze werknemers blijkt dat bij de 
aanwerving niet geselecteerd wordt op basis van leeftijd. 

Totaal aantal wn Aantal wn 45+ Procent aantal wn 45+
  

 1065 508  48%

Als we verder kijken per leeftijdscategorie zien we dat de 
meeste werknemers ouder dan 45, zich in de categorie 45 tot 55 
jaar bevinden. 

Leeftijdscategorie Totaal Vrouwen Mannen
45-50 jaar 35% 23% 11%
50-55 jaar 32% 27% 5%
55-60 jaar 20% 16% 4%
60-65 jaar 11% 9% 2%
65-70 jaar 2% 1% 1%

In 2013 werd voor het eerst een werkgelegenheidsplan 
opgemaakt om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te 
behouden of te verhogen.

Uit onze tevredenheidenquête van Care blijkt dat de algemene 
tevredenheid van werknemers boven de 45, 94,8 % bedraagt. Dit 
is een erg hoog cijfer en getuigt van een grote tevredenheid bij 
deze leeftijdscategorie. 

• Vaststelling van het gekozen actiegebied of de gekozen 
actiegebieden en beschrijving van de concrete bedrijfsspecifieke 
maatregel(en)

“ Wat je graag doet, 
doe je goed.”

“ Geef mensen een pluim 
en ze krijgen vleugels”

Evolutie van het gemiddelde aantal
werknemers in dienst

Evolutie van het aantal werknemers in dienst

Evolutie van het gemiddeld aantal voltijdse 
equivalenten

Evolutie van het aantal werknemers in 
dienst (per 31 december)

Evolutie van het gemiddeld aantal 
werknemers in dienst gedurende het 
kalenderjaar

Evolutie van het gemiddeld aantal 
voltijdse equivalenten (vte) gedurende het 
kalenderjaar

1) Opleiding ergonomie

De gezondheid van onze werknemers is van het grootste belang. 
Elke medewerker die nieuw in dienst komt krijgt een half jaar 
na startdatum een opleiding ergonomisch schoonmaken. Deze 
opleiding wordt aan iedereen gegeven ongeacht de leeftijd. 

Volgende zaken komen op ergonomisch verantwoorde wijze aan 
bod binnen de opleiding:

• Basisschoonmaakhandelingen uitvoeren
•  Rugvriendelijke handelingen zowel staand, zittend en in de 

hoogte uitvoeren
• Gewrichtsbesparende handelingen
• Heffen en tillen

2) Gezondheid

•  Bij medische klachten worden de werknemers doorverwezen 
naar de arbeidsgeneesheer. 

•  Sinds 2010 wordt het verzuim van arbeiders nog beter 
opgevolgd bij Care. De reden voor verzuim wordt individueel 
opgevolgd voor mensen die zich meer dan 14 dagen ziek 
melden of meer dan drie keer per jaar. De bedoeling is 
om over de reden van het verzuim te spreken, samen 
oplossingen te vinden voor verzuim en om de arbeider te 
sensibiliseren. 

3)  De mogelijkheid tot aanpassingen van de 
arbeidstijd 

Omwille van de aard van de activiteit, bestaat het 
personeelsbestand uit heel wat deeltijds werkenden. Oudere 
werknemers die het rustiger aan willen doen, kunnen hun 
arbeidstijd laten aanpassen, zodat zij het werk langer kunnen 
volhouden. Verder staan wij ook open voor de verhoging van 
de drempel van tijdskrediet. Care is bereid om indien de 
organisatie hierdoor niet in het gedrang komt de grens van vijf 
procent te overschrijden. 

4) Communicatie 

• Toolboxen
Per kwartaal hield de teamleiding of pandverantwoordelijke 
met haar groep een korte vergadering over een bepaald 
veiligheidsonderwerp. De teamleiding of pandverantwoordelijke 
besprak de mogelijke gevaren en risico’s en wees op alle zaken 
waarop gelet diende te worden. Minstens één keer per jaar werd 
er een toolbox rond ergonomie georganiseerd.  

• Time to care
1 à 2 keer per jaar kunnen medewerkers zich inschrijven voor 
een time to care sessie. Bij deze sessie kunnen medewerkers 
zelf naar voren komen met input die zij willen behandelen/
bespreken. 

5) Loopbaancheque

Sinds 1/7/2013 juli is de nieuwe loopbaancheque beschikbaar. 
Vlaamse werknemers hebben de mogelijkheid om op 
eigen initiatief de stap te zetten naar professionele externe 
loopbaandienstverlening. 

Care informeerde haar werknemers over deze loopbaancheque 
via het intranet. 

C. CARE PROMOOT DAGSCHOONMAAK

Omdat wij de ervan overtuigd zijn dat het:
- het sociaal contact tussen poetser en klant bevordert
- de transparantie voor de klant verhoogt
-  werk voor mensen in kansengroepen hierdoor beter 

bereikbaar wordt
- de flexibiliteit van de werkuren ten goede komt
- een lager milieu-impact genereert
- veiligere omstandigheden biedt
-  resulteert in een grotere tevredenheid en meer respect langs 

beide kanten
-  een gunstig effect heeft op ziekteverzuim (de grens ligt 

hoger om je ziek te melden als je de klant de volgende dag 
terugziet)

-  een betere continuïteit waarborgt (eenvoudiger om 
vervanging te vinden bij onvoorziene omstandigheden)

2. Diversiteit

Verschillend = aanvullend = verrijkend
Vrouw of man, schoolverlater of 50+er, scholing of nationaliteit, 
dat maakt voor ons niet uit, zolang de persoon goed werk levert, 
alle dagen en overal.  Onze mensen halen eer uit een mooi 
resultaat en wij tonen daar onze appreciatie voor, zodat ze er 
elke dag weer voor de volle 100 % voor gaan.

A. Diversiteit: mannen en vrouwen

“Je hebt een ‘mannelijke’ en een ‘vrouwelijke’ manier van denken.  
Mannelijk denken is lineair en top down: management aan de top, 
werknemers daaronder.  Vrouwelijk denken gebeurt in overleg en 
op een projectmatige manier.  Met vrouwelijk denken hebben we 
meer aandacht voor het individu, dat we ten volle tot ontwikkeling 
laten komen.  Het ‘ontbolsteren’ i.p.v. te gaan voor de ‘survival of 
the fittest’; anders laten we kansen en ideeën liggen.  Het ene is 
niet beter dan het andere.  Evenwicht is belangrijk.” 
Ron Embrechts
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Man/Vrouw  bij Care
periode 2011 2012 2013

vrouwen 754 731 819

mannen 265 264 316

De schoonmaaksector trekt over ‘t algemeen meer vrouwen 
aan dan mannen.  Dit blijkt uit het feit dat een groot deel van 
de banen deeltijds is.  Deeltijdse arbeid blijkt mannen eerder af 
te schrikken, daar waar vrouwen meestal vragende partij zijn.  
Deze stelling is natuurlijk niet te veralgemenen.  Aanwervingen 
worden per district autonoom geregeld.  Het onderscheid tussen 
man/vrouw, ras, huidskleur, geloofsovertuiging speelt geen 
doorslaggevende rol.

Care kijkt naar de kwaliteiten en talenten van zijn werknemers. 
Deze zijn voor ons vele belangrijker dan geslacht, geaardheid, 
leeftijd, beperking, nationaliteit of etnische afkomst

Aantal mannen en vrouwen in managementteam 

2011 2012 2013

2011 2012 2013 
Arbeiders 961 869 974 

Bedienden 68 68 65 
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B. Diversiteit: leeftijd

“ JONG EN OUD 
ONTMOETEN ELKAAR”

Duurzaamheidsverslag 2013
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3. Medewerkersbetrokkenheid

Ons kostbaarste bezit zijn 
onze medewerkers.

Jaarlijks meten we de tevredenheid van onze 
medewerkers.
Dit keer durfden we zelfs enkele stappen verder 
te gaan: we peilden naar de mate waarin onze 
medewerkers uiterst tevreden zijn én de mate 
waarin zij zich betrokken voelen bij Care, want: 
Delighted medewerkers zijn loyale ambassadeurs.

Algemene tevredenheid over Care NV (volgens 
delight management)
1009 medewerkers ontvingen een lijst, waarvan 
220 arbeiders en 32 bedienden de vragenlijst op 
volledige en zinvolle wijze invulden.

 1. Bovenal hanteer RESPECT
 2. Communiceer steeds duidelijk en DIRECT
 3. BETROKKENHEID zal steeds regeren
 4. Onze OMGEVING zal je eren
 5. PEST niet, veroorzaak geen ERGERNIS
 6. Doe nooit wat ONVEILIG is
 7. Wees BEHULPZAAM tegenover mensen
 8. Respecteer steeds de KLANT zijn wensen
 9. Zet je 100 % in en denk aan je afspraken
 10. … en ook aan je WELZIJN, want zo kan je het maken
 
 Werkplezier is de basis
“In de dienstensector vormen de mensen de grondstof.  Je 
moet per project telkens de beste mensen kiezen om de meest 
kwalitatieve producten af te leveren.”  Ron Embrechts

Deze cijfers bevatten niet enkel het natuurlijke verloop, 
maar kunnen ook verwijzen naar uitdiensttredingen n.a.v. de 
C.A.O. rond de verplichte personeelsovername in de sector 
bij overgang van commerciële contracten.

3e plaats in België, 20e plaats in Europa

Belgium

Best 
Work places 2012

C. Diversiteit nationaliteiten

Imagostelling: hoe belangrijk vindt onze klant het dat Care 
sociaal bewust is?

Gedragscode
 versie 2013

10 Geboden van Care

gedragscode 10 geboden vierkant.indd   11 24/06/2013   13:48:08

Duurzaamheidsverslag 2013
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Zorg kan anders 
      én beter

4. Talentontwikkeling

Een mooie waaier aan opleidingen om steeds beter te 
worden

Gehoord op de basisopleiding in Leuven: “Ik sta al 15 jaar 
elders in de schoonmaak, d.i. de eerste keer dat ik een 
opleiding moet volgen en examen afleggen.”

Vaktechnische, functiespecifieke en doorgroei 
opleidingen

Doelstellingen:
1.  onze poetsmedewerkers opleiden in de nodige skills 

zodat onze klanten tevreden zijn met de geleverde 
diensten en de medewerker het gevoel heeft de job 
onder de knie te hebben, wat zowel de persoonlijke 
ontwikkeling als het zelfvertrouwen ten goede komt. 

2.  onze medewerkers voorzien van de nodige kennis om 
functiespecifieke taken te kunnen uitoefenen zodat de 
algehele bedrijfsproductiviteit verder stijgt. In deze 
context hebben we ook de doelstelling om onze 
medewerkers van specifieke opleidingen te voorzien 
zodat zij binnen onze organisatie kunnen doorgroeien; 

3.  onze medewerkers stimuleren en sensibiliseren om 
mee te werken aan ons MVO-beleid

Basisopleiding voor poetsmedewerkers: Deze opleiding is 
voor nieuwe medewerkers. Het gaat over:
•  Producten en machines (duurzaam) gebruiken: 

dosering & etikettering, symbolen en pictogrammen, 
het werken met kleuren, stofzuigen, waterzuigen, 
stofwissen, moppen, eenschijfmachine. Deze opleiding 
gaat ook over duurzaamheid dankzij informatie over 
levensduur verlengen van materialen, beperken van 
water gebruik, goede dosering,…

•  kwaliteit en veiligheid: waarom veilig werken, welke 
risico’s lopen we, VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) 
en ISO 9001:2000. Meer informatie over deze 
opleidingen in de sectie over veiligheid. 

•  Ergonomie in de schoonmaak: rugklachten, 
lichaamhoudingen, tillen van lasten. Meer informatie 
over deze opleidingen in de sectie over veiligheid. 

Basisopleiding voor alle medewerkers:
•  Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO): een 

introductie over MVO voor alle nieuwe medewerkers

Vaktechnische: dit 1° opleidingsblok bevat opleidingen 
zoals “basis schoonmaaktechnieken”, “training op de 
werkvloer”, “vloeronderhoud”, enz… Dit zijn heel specifieke 
opleidingen over het schoonmaakvak waarbij wij 
specialistische kennis m.b.t. het poetsen overbrengen naar 
onze schoonmaakmedewerkers. Daardoor stellen wij hen 
in staat om het poetswerk professioneel uit te voeren bij de 
klant.

Functiespecifieke: om indirecte medewerkers ten volle hun 
specifieke functie te laten uitvoeren en bijgevolg 
productiever te werken. Opleidingen voor indirecte 
medewerkers m.b.t. accounting, sales, MS-Office, HR, 
STAR-methodiek voor aanwerving … Voor directe 
medewerkers bv. cursussen als heftruck, stellingkeurder, 
hoogtewerker,... 

Doorgroei: met deze opleidingen willen we al onze 
medewerkers laten groeien binnen onze onderneming. 
Opleidingen als “inleiding tot teamleiding”, “basistraining 
management ontwikkeling”, “multicultureel management”, 
“powerful leadership”, “stressbeheersing”, taalopleidingen, 
enz… 

Gevolgd aantal opleidingsuren

De grote uitschieters zijn vanzelfsprekend:
Introductietraining ’12: 462 ’13: 998
Basisopleiding ’12: 102 ’13: 106

Elk talent telt
Sinds 2012 ging Care concreet aan de slag met de verdere 
ontwikkeling van haar voorwerkers (ploegchefs). Immers, 
vanuit deze groep medewerkers kan een dubbele 
doorstroom worden gegenereerd: 
schoonmaakmedewerkers kunnen doorgroeien naar de 
functie van voorwerker en voorwerkers maken op hun 
beurt kans om door te groeien naar de functie van 
teamleider. Verder kan de ontwikkeling van de groep 
voorwerkers ook leiden tot een grotere autonomie en 
jobtevredenheid bij deze mensen. Tot slot kan een optimaal 
functionerende voorwerker ook werk uit handen van de 
teamleider wegnemen.
Op basis van vooraf vastgestelde objectieven, werd een 
modulaire opleiding voorzien die aandacht besteed aan 
zowel competenties, vaardigheden als vakkennis en kennis 
van procedures. In 2013 namen 14 voorwerkers deel aan 
een eerste langlopende module in het ontwikkelingstraject 
voor voorwerkers. In deze module werd intensief gewerkt 
aan de competentie ‘coachend leidinggeven’. Zowel het 
opnemen van kennis als de toetsing ervan in de praktijk, 
werden evenredig verdeeld.

ALS ERKENNING EN PLEZIER HAND IN 
HAND GAAN

Voornaamste acties

Jaarlijkse jubilarisviering voor medewerkers met  10-15-20-25-30 
jaar anciënniteit

In januari organiseert Care regionale nieuwjaarsrecepties, een 
gezellig ontmoetingsmoment tussen de collega’s en hun gezin.

Start to Care: een autobus omgetoverd tot mobiele teststudio 
testte de conditie van Care-medewerkers.  Na 12 weken werd de 
evolutie gemeten.  Dit kwamen teamspirit en conditie ten goede 
en bood de medewerkers de kans om gezonder te gaan leven.  
Iedereen was fitter geworden.

Tijdens de jaarlijkse “Dag van de schoonmaak” in juni geven we 
extra aandacht aan onze medewerkers: ludieke acties waarbij de 
klant betrokken wordt.

Sterren op de werkvloer
In 2012 vond de 3e editie van Sterren op de Werkvloer plaats.  
In 3 klassementen (individueel, klein en grote team) wordt de 
begeerde titel betwist.  Een spannende, maar leuke avond met 
een quiz over schoonmaaktechnieken, Care en werkgerelateerde 
vragen én (ludieke) praktische proeven.  Alle deelnemers en 
supporters (waaronder natuurlijk ook klanten) genoten ook van 
een lekkere maaltijd en als apotheose een djembe-sessie om 
alle stress er letterlijk uit te kloppen.  In 2013 betwistten onze 
winnaars de België-Nederland Award in Nederland.  2 van de 3 
klassementen werden door Care gewonnen.

Intern delight management startte eind 2012 en stelt de 
medewerker centraal.  Via een vragenlijst werd gepeild naar het 
‘intern delight’ van elke medewerker.
Een leidraad voor sollicitatiegesprekken werd herschreven met 
de interviewmethode, volgens de STAR-methodiek, met onze 
delight- en mvo-waarden in verwerkt.

Op de Golden Service Awards 2013 was onze medewerker, Jan 
Rymenants, finalist.
In 2012 hadden we 3 finalisten: een schoonmaakproject, een 
schoonmaakster én het MVO-dossier (als enig Belgisch MVO-
dossier tussen de Nederlandse).
De GSA is een initiatief van Kimberly-Clark Professional, waar 
opmerkelijke prestaties in de schoonmaaksector worden 
bekroond.

onze Belgische winnaars in Nederland
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MENSEN… BROODNODIG

Care = invoegbedrijf sinds 2005

Dit betekent dat Care kansen biedt aan mensen uit de 
kansengroepen op duurzame tewerkstelling, met speciale 
aandacht voor opleiding én begeleiding in een arbeidsomgeving 
waar maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat.
Ook dankzij de maatregel “Sociale Inschakelingseconomie” 
afgekort SINE, kan Care zeer moeilijk te plaatsen werklozen 
herinschakelen.

Invoeg = een initiatief om mensen met grote afstand tot 
de arbeidsmarkt te ondersteunen.  In ruil voor intensieve 
begeleiding naar duurzame tewerkstelling, ontvangt Care een 
ondersteunende subsidie van de Vlaamse regering.
SINE = zoals invoeg, maar dit is een subsidie van de federale 
regering

Invoegmedewerkers en -subsidies

Geef mensen een pluim en ze krijgen vleugels

“  Onze medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. Om 
kwalitatieve diensten te kunnen verlenen, zetten wij hoog 
in op opleiding, op alle niveaus in de onderneming. Dit komt 
niet enkel de kwaliteit van de eigen diensten ten goede, maar 
verhoogt eveneens de duurzame inzetbaarheid van deze 
medewerkers. Wij kiezen er bewust om onze werknemers 
te ontwikkelen, ook  wanneer wij het risico lopen dat zij het 
bedrijf verlaten of dat zij door het verlies van een contract 
overgaan naar een volgende (concurrerende) werkgever”.  
Zegt Anne Lesandré (HR-director)

5. Glasheldere communicatie

•  C-Magazine : verschijnt 4-maandelijks en wordt 
bezorgd aan alle personeelsleden. Dit is een 
professioneel bedrijfsblad met allerhande informatieve 
en leuke artikels. Verkozen tot beste 
personeelsmagazine van het jaar door BViC (Belgische 
Vereniging voor Interne Communicatie).

•  Flyers en brochures: bvb. flyer waarden en normen, 
brochure verzuimbeleid,…

• Info via de loonfiche.
•  Intranet : met o.a. de verslagen van de 

Ondernemingsraad, polls, allerhande informatie.
• Website.
• Mailings...

BELGIË-BELGIQUE

P.B./P.P.

B-87

WIJ BLINKEN SAMEN UIT
DECEMBER 2013magaZINE

10, 15, 20 OF 25 JAAR BIJ CARE!
Feest voor de jubilarissen

SLIM WERKEN
Hoe in- en uitbellen?

NIEUW TALENT 
VERSUS JAREN ERVARING
Larissa (66) en Erdogan (20)WIN

EEN BON VAN

SODEXO

T.W.V. €20

ZIE P.15

40 jaar care:  
het geheim van ons succes?

1974-2014

40 
jaar

Care jaarkalender:
“Wij blinken samen uit… elke 
dag van het jaar”
Ook via de jaarkalender 
2012 werd het thema 
Delight Management onder 
de aandacht gebracht van 
onze medewerkers.  Zo 
werden zij elke maand 
opnieuw betrokken bij de 
organisatiedoelstelling om 
onze klanten nóg beter te 
bedienen bv. door hen te 
tonen dat we over de nodige 
vakkennis beschikken, dat we 
uitblinken in communicatie 
en door hen op tijd en stond 
te verrassen.
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Bij Care geven we elke dag het beste van onszelf.  Dat kost 
weinig moeite, want we doen graag wat we doen. Daarom kozen 
we in 2013 het motto “I love to Care!” 

I TO
CARE

Tevreden klanten maken ons allemaal blij, maar waar we nóg 
blijer van worden, is van supertevreden klanten. Want die 
bouwen door hun jarenlange trouw aan Care in belangrijke 
mate mee aan onze duurzaamheid.
Twaalf tips om klanten bijzonder tevreden te maken, werden 
door onze medewerkers zelf aangebracht.  Elke tip ging 
vergezeld van een afbeelding van een van onze medewerkers.

Luisteren naar onze medewerkers

Time to Care 
In 2012 werden er voor het eerst “Time to Care” sessies 
gehouden voor directe en indirecte medewerkers in de 
hoofdzetel Deurne en in de regionale kantoren in Oost-
Vlaanderen en Limburg.  De sessies werden in het leven 
geroepen met als doel de betrokkenheid van onze medewerkers 
te verhogen. Medewerkers kunnen zich vrijwillig inschrijven 
om tijdens de meetings hun mening te geven over diverse 
thema’s die bij Care leven. In de eerste editie, namen we onze 
personeelsacties onder de loep en in de tweede editie vroegen 
we wat Care moest doen om meer dan tevreden (of delighted) 
medewerkers te hebben.  Hier kwamen telkens verschillende 
actieplannen uit die verwezenlijkt werken.

De onderwerpen in het voorjaar 2012:
Hoe wordt de betrokkenheid ervaren in: communicatie, 
samenwerking, meedenken/medezeggingschap.
Het nut of de kwaliteit van acties of initiatieven naar het 
personeel toe, zoals de wedstrijd Sterren o/d Werkvloer, de 
nieuwjaarsrecepties, presentjes.
De onderwerpen in het voorjaar 2013:
Delight: wat moet Care doen om jou te delighten? (of met 
andere woorden super tevreden maken).  Vooral m.b.t. de 
communicatie, werkomstandigheden, veiligheid, werkkledij, 
opleiding, Care in ’t algemeen (waarom werken jullie graag bij 
Care?).

• VCA opleiding/ Basisopleiding VCA: Deze opleiding is een 
module van de verplichte basisopleiding voor nieuwe arbeiders. 
De VCA-opleidingen worden gegeven aan medewerkers op 
panden met verhoogd veiligheidsrisico en zijn tevens verplicht 
in het kader van de VCA-norm. Veiligheidsopleidingen worden 
bepaald aan de hand van analyses uit veiligheidsrondgangen en 
risico-analyses.
De VCA-opleidingen zorgen ervoor dat medewerkers 
die tewerkgesteld worden op panden met een verhoogd 
veiligheidsrisico, met kennis van zaken kunnen handelen in 
bepaalde risicovolle situaties. Op vastgestelde tijden wordt aan 
iedere medewerker individueel een toolboxmeeting gegeven. 

• Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA): 
Alle personen die leiding geven aan operationele medewerkers 
moeten in het bezit zijn van een VCA-diploma ‘Veiligheid voor 
Operationeel Leidinggevenden’. Alle werknemers die risicovolle 
taken uitvoeren dienen daarnaast hiervoor ook een specifieke 
opleiding en training gekregen te hebben.

• Toolbox meeting: Regelmatig houdt de teamleiding of 
pandverantwoordelijke met haar groep een korte vergadering 
over een bepaald veiligheidsonderwerp (bril,…). De teamleiding 
of pandverantwoordelijke bespreekt de mogelijke gevaren 
en risico’s en wijst op alle zaken waarop gelet moet worden. 
Als teken van aanwezigheid, wordt de Take Care Meeting 
geparafeerd door alle aanwezigen.

• Veiligheidsrondgang: Veiligheidsrondgang wordt meestal 
gelopen door de teamleiding of pandverantwoordelijke. 
Dit houdt in dat zij gaan nakijken of er geen gevaarlijke 
werksituaties zijn (gladde vloeren,…) en of al de machines nog 
in goede staat zijn.

6.  Veiligheid en gezondheid; preventie en 
bescherming

Veiliger, gezonder, (milieubewuster), beter

Imagostelling: Hoe belangrijk vinden onze klanten het dat de 
Care-medewerkers veilig werken?

Veiligheid is belangrijk voor iedereen en dus een blijvend 
aandachtspunt dat ondersteund wordt door verschillende 
initiatieven om een veilige omgeving aan onze medewerkers 
te garanderen.

• Veiligheidsbeleidsverklaring
Care heeft een veiligheidsbeleidsverklaring die jaarlijks 
besproken wordt, met directiebeoordeling. Komt ook aan 
bod: de verschillende welzijnsdomeinen, alle onderwerpen 
inzake welzijn op het werk, specifieke doelstellingen rond 
arbeidsongevallen (frequentiegraad, ernstgraad en aantallen),… 
Veiligheid is een onderdeel van de beoordeling van de 
leidinggevenden binnen Care.

• Veiligheid Checklist Aannemers (VCA) certificaat: Door 
middel van deze VCA bekomt men een objectieve en uniforme 
beoordeling van veiligheidsinspanning van een organisatie. 
Men moet voldoen aan een aantal criteria op het gebied van 
veiligheid en veilig werken. Het bedrijf word ook geaudit door 
een externe firma. Als de score voldoende is, krijgt men een 
VCA-certificaat.

• Pandveiligheidsplan: Pandveiligheidsplan is een opsomming 
van de veiligheidsvoorschriften, EHBO-posten, vluchtwegen e.d. 
Het pandveiligheidsplan wordt eenmalig gegeven bij aanvang 
van werken op het pand.

• SOS-boekje of veiligheidsboekje: Sinds 2011 heeft elke 
werknemer heeft een “SOS-boekje”. Als een medewerker een 
gevaarlijke situatie opmerkt, schrijft hij deze in het SOS-boekje 
en meldt het onmiddellijk aan de leidinggevende of de klant. 
Eén exemplaar is voor de klant, een andere voor de teamleider 
en een ander blijft van de betrokkene. De teamleider geeft 
zijn exemplaar aan de preventieadviseur die voor de onveilige 
situatie een oplossing zoekt.

Robert van der Laan
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Bedrijfsgezondheidsplan

Directe medewerkers

Indirecte medewerkers

Ton Goedmakers jr.

Aantal dir.medewerkers verzuim

Aantal dir.medewerkers verzuim

Totaal dir.medewerkers 

14 dagen

3X/jaar

Aantal ind. medewerkers Aantal ind. medewerkers Totaal ind. medewerkers

verzuim verzuim14 dagen 3x/jaar

  2011 2013

Aantal ind.med. verzuim > 
14 dagen 9 10

Aantal ind.med. verzuim > 
3x/jaar 3 4

Totaal ind.med. 89 86

Risico analyses, “Psychosociale belasting”

 “ Mensen die zich goed voelen, 
presteren beter” Schoon 
MaaTwerk? Ook voor onze 
medewerkers.

I.s.m. Mensura werd eind 2012 een interne enquête afgenomen 
bij de directe werknemers  met het doel  om een risicoanalyse 
te maken waaruit preventieve maatregelen t.o.v. bepaalde 
risico’s konden opgesteld worden.  Zo kwam Care te weten hoe 
de medewerkers zich voelen op vlak van “algemeen welzijn op 
het werk”.

De enige actie die nodig bleek, was de vertrouwenspersoon 
beter bekend maken.  Hiervoor werd een brochure opgesteld 
met de nodige info en bezorgd aan iedere medewerker.

Om de ziekteverzuimcijfers te beperken, neemt Care 
verschillende acties:
•  Verzuimbeleid: Een document over het verzuimbeleid zit in 

het welkomstpakket dat alle nieuwe medewerkers krijgen 
wanneer ze bij Care starten.  Het verzuim per reden wordt in 
kaart gebracht om de risico’s te kunnen identificeren.

•  Verzuimcijfers: Het verzuim wordt regelmatig in kaart 
gebracht.  De oorzaken ervan worden geïdentificeerd en 
zowel preventieve, curatieve als sanctionerende acties - 
indien nodig - worden bepaald.

4 thema’s :
1. arbeidsinhoud  de uitgevoerde taken
2. arbeidsomstandigheden  werkdruk, materiaal & middelen, 

werkomgeving,…
3. arbeidsrelaties  collega’s, klanten, 

leidinggevenden,…
4. arbeidsvoorwaarden  promotie- en 

ontwikkelingskansen, verloning, 
enz…

Enkele cijfers m.b.t. de respondenten:
De leeftijdsklasse van: < 20 jaar : 0,40 %
  20-30 jaar : 18,25 %
  31-40 jaar : 23,81 %
  41-50 jaar : 32,14 %
  > 51 jaar : 25,40 %

Deelname vrouwen 76,52 %.  Deelname mannen:  23,48 %.

Anciënniteit bij Care: < 1 jaar : 20,48 %
  1-5 jaar : 41,37 %
  6-10 jaar : 23,69 %
  > 10 jaar : 14,46 %

•  Verzuimgesprekken:  Indien er sprake is van grijs verzuim, 
trachten we de oorzaken die tot het verzuim leiden, te 
achterhalen.  In dialoog met de medewerker wordt gezocht 
naar mogelijke oplossingen en de juiste afspraken om 
herhaling van grijs verzuim te voorkomen.

Enkele stellingen:
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Bert van Boggelen

SENSIBILISERING 
“Ik zeg nee tegen ongewenst gedrag en pesten”

Belangrijkste advies: blijf er niet mee zitten.  
Verzwijg dit niet: meld het ELKE keer. 

Nette klantenrelaties
V. Duurzame relatie met klanten

Kwaliteit boven alles
Op kwaliteit sluiten we nooit compromissen.  Het resultaat 
moet altijd en overal goed zijn: verzorgd tot in de puntjes.  We 
gebruiken de juiste middelen en hanteren de meest geschikte 
technieken.  Door onze lange ervaring weten we dat om 
kwaliteit te leveren ook tijd nodig is.  We nemen dus iedere keer 
de tijd die nodig is om ons werk grondig te doen.  Care heeft het 
Kwaliteitsmanagement certificaat ISO 9001:2000.

Klantentevredenheid
Customer delight management van een tevreden 
klanten een supertevreden klant maken

Om verdere groei te realiseren koos Care expliciet voor 
Customer Delight Management.  Wij wensen ons hierdoor te 
onderscheiden in een competitieve markt.
Een extern bedrijf (D-Sense) voerde in 2011 een 1e enquête uit.  
Bedoeling is om de stand van ontevreden/tevreden/delight te 
tonen, om factoren met impact op delightniveau te identificeren 
opdat acties ondernomen worden om het delightniveau te 
stimuleren.
In het 2e customer delight onderzoek in 2013 werd de mening 
van 95 klanten in kaart gebracht.
Tot eigen ontgoocheling vertoont dit 2e onderzoek geen 
progressie t.o.v. het 1e onderzoek.  
Reden zou kunnen zijn dat er nog niet voldoende werd 
ingespeeld om de tevreden klant een “delight” klant te kunnen 
noemen.  Dit stimuleert ons uiteraard om nóg beter te doen.

De tevredenheid over de schoonmaakmedewerkers is gestegen 
sinds 2011.  De inspanningen die n.a.v. het vorige Customer 
Delight Onderzoek en het Employee Delight Onderzoek 
werden geleverd m.b.t. de schoonmaakmedewerkers worden 
opgemerkt door de klanten en hebben een positieve invloed op 
hun tevredenheid.
Deze resultaten sluiten goed aan bij de menselijke manier 
waarop Care het verschil wenst te maken.

“ Wij zijn vies van troebele relaties, 
vage afspraken en onduidelijke 
resultaten” zegt Chantal Moerenhout (sales manager)

Imagostelling: hoe belangrijk vinden onze klanten het dat Care 
op maat van de klant werkt:

NEW DEAL
Transparantie, openheid en eerlijkheid komen tot uiting in 
de opmerkelijk tegendraadse marktstrategie: “New Deal”. 
Wij vragen onze klant op de man af: “wat willen jullie voor 
schoonmaak betalen? D.i. een krachtige, ontwapenende vraag. 
We leggen onze marges op tafel en zijn zichtbaar aanwezig 
op de werkvloer. Zo ontstaat een respectvolle relatie in het 
arbeidsproces. 

Partnerschap
Samenwerken is voor Care meer dan diensten verlenen.  Wij 
willen in een relatie op lange termijn werken aan continuïteit, 
door zorgvuldig in te spelen op wat de klant verwacht, ook i.v.m. 
budget: meedenken naar oplossingen.  Bij een open en actieve 
houding halen we de beste resultaten als we in partnerschap: 
taken, werkorganisatie en budget overleggen.  Afstemmen en 
afspreken wat beter of anders kan.

SchoonmaaTwerk
Elk pand is verschillend, onze aanpak ook = schoonmaaTwerk.
Groot/klein, oud/nieuw, met ‘kwetsbare materialen’ gebouwd,…  
Ook de noden en de normen van onze klanten verschillen: 
bv. het hygiënisch reinigen van een cleanroom in een 
farmaceutische onderneming is anders dan het poetsen van een 
kantoor.  Een perfect opgesteld werkschema vangt dit goed op.  
We zoeken steeds naar flexibele oplossingen op maat.



2726 Duurzaamheidsverslag 2013

1. Elektriciteitsverbruik
Verschillende acties leveren een jaarlijkse daling op van het 
elektriciteitsverbruik.  We lieten lichtsensoren plaatsen, aparte 
lichtschakelaars, en niet te vergeten: we spoorden voortdurend 
aan tot beperking van sluimerverbruik; licht uit als je niet in je 
aparte kantoortje zit…
Nieuwe keuken met aankoop van extra zuinige vaatwasser:
De nieuwe Green&Clean vaatwasser zorgt voor een lager 
gebruik van water, energie, vaatwasmiddel en naglansmiddel, 
zonder dat het invloed heeft op de prestaties. 

Imagostelling: hoe percipiëren onze klanten ons milieubewust-
zijn:

Werkkledij:
Werkkledij wordt duurzaam ingekocht via het moederbedrijf 
Vebego (MVI/O-manifest) waarbij door de leverancier streng 
wordt toegekeken op volgende punten:
* Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
 (Code of conduct van een gedetailleerd niveau) 
* Waterzuivering  
 ( 95% hergebruik van water/reiniging op biologische wijze)
* Duurzaamheid / Energiebesparing
 (besparing op energie en zero tolerance beleid)

* Biologische Katoen
 (Katoenteelt zonder gebruik van pesticiden)

Care heeft 106.900 liter water bespaard door haar kleding 
te laten verven in een milieuvriendelijke textielververij.  Het 
water dat tijdens dit proces gebruikt werd, is vervolgens op een 
biologische manier gereinigd en klaargemaakt voor nieuwe 
verfprocessen. Dit gebeurt in een gesloten circuit waarbij geen 
verontreiniging van water, lucht of land plaatsvindt.

2. Producten en materialen

Duurzaam schoonmaken met het zusterbedrijf 
Alpheios

Machines: 
- economisch verantwoord, geluidsarm, energiezuinig
- ergonomisch voor de gebruikers
- jaarlijkse keuring

Alpheois ondertekende het Charter Sustainable Cleaning en 
mag de logo’s Responsible Care en Responsible Cleaning 
opspelden.

Producten
Automatische doseringssystemen zorgen ervoor dat we zuinig 
en dus milieubewust werken.

Vive-producten dragen het erkende Europees Ecolabel, een 
onafhankelijk keurmerk beheerd door de Europese Commissie, 
dat voldoet aan de strenge eisen m.b.t. de hele levenscyclus: 
grondstoffen, energiegebruik, schadelijke stoffen en afval.  
www.alpheiosvive.com 

Care vermeed het gebruik van 563 kg pesticiden/
chemicaliën door bij de productie van haar kleding 
te kiezen voor biokatoen.  Bij het verbouwen van 
Control Union gecertificeerde biokatoen vindt er geen 
verontreiniging van water, lucht of land plaats.

VI.  Een schone werkomgeving, met respect voor het milieu
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Eind 2013: door een aanhoudende kostendruk bij bestaande klanten (omzet/marges onder druk) en door het 
heroriënteren van ons zusterbedrijf Assist (waarbij onze taken als back office wegvielen) zagen wij ons genoodzaakt om 
onze indirecte kosten bij te sturen en op die manier onze continuïteit duurzaam te kunnen vrijwaren.
In het kader van een duurzame relatie naar onze klanten toe, zijn we verplicht om op vlak van onze indirecte kosten een 
politiek te voeren waarbij we met een strikt verantwoorde kostenstructuur werken.

Installatie Ecoilet ruimte in onze kantoren in Deurne: 
duurzaam sanitair concept bevat in verhouding tot traditionele 
toiletruimte volgende voordelen:
• Tot 85 % waterbesparing door sensorkranen
• Tot 53 % minder zeepverbruik door zeepschuim
•  Tot 48 % minder CO2 uitstoot en tot 79 % minder papierafval 

door katoen
•  FSC recycled en daardoor milieuvriendelijk geproduceerd 

toiletpapier
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“ Zorgzaam omspringen met je middelen”
VII. Duurzame winst

Balans – Activa 2011 2012 2013

Vaste activa 756.314 787.341 1.005.534

II Immateriële vaste activa 243.656 187.228 446.278

III Materiële vaste activa 424.190 474.496 434.898

B Installaties, machines en uitrusting 293.122 372.046 344.733

C Meubilair & rollend materieel 57.544 35.415 29.134

E Overige materiële vaste activa 73.523 67.036 61.032

IV Financiële vaste activa 88.467 125.617 124.357

C Andere financiële vaste activa 88.467 125.617 124.357

  2 Vorderingen en borgtochten in contanten 88.467 125.617 124.357

Vlottende activa 5.758.038 5.762.717 5.448.438

VI Voorraden 51.000 51.000 51.000

A Voorraden 51.000 51.000 51.000

  1 Grond- en hulpstoffen 51.000 51.000 51.000

VII Vorderingen < 1 jaar 4.577.141 4.439.151 5.068.040

A Handelsvorderingen 4.556.030 4.433.515 5.063.580

B Overige vorderingen 21.110 5.636 4.460

IX Liquide middelen 941.525 1.141.368 6.911

X Overlopende rekeningen 188.371 131.257 322.487

Totaal der activa 6.514.353 6.550.058 6.453.971

Balans – Passiva 2011 2012 2013

Eigen vermogen 2.384.390 1.185.370 1.184.853

I Kapitaal 155.000 155.000 155.000

A Geplaatst kapitaal 155.000 155.000 155.000

IV Reserves 44.416 44.417 44.417

A Wettelijke reserves 15.500 15.500 15.500

B Onbeschikbare reserves 2.320 2.320 2.320

  2 Andere 2.320 2.320 2.320

D Beschikbare reserves 26.596 26.596 26.596

V Overgedragen resultaat 2.184.973 985.953 985.436

Voorziening voor risico’s en kosten 175.438 175.439 270.064

VII Voorziening risico’s, kosten 175.438 175.439 270.064

A Voorziening risico’s, kosten 175.438 175.439 270.064

Schulden 3.954.524 5.189.249 4.999.054

IX Schulden < 1 jaar 3.416.114 5.085.421 4.510.318

B Financiële schulden 191.154 384.644 539.265

  1 Kredietinstellingen 191.154 384.644 539.265

C Handelsschulden 417.125 1.515.286 1.193.090

  1 Leveranciers 417.125 1.515.286 1.193.090

E Schulden mbt belastingen 2.807.835 2.685.490 2.664.191

  Bezoldigingen en RSZ 0 0 0

  1 Belastingen 249.000 370.915 289.909

  2 Bezoldigingen en RSZ 2.558.835 2.314.576 2.374.282

F Overige schulden             0 500.000 113.771

X Overlopende rekeningen 538.409 103.829 488.737

Totaal der passiva 6.514.353 6.550.058 6.453.971
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Resultatenrekening – opbrengsten 2011 2012 2013

Bedrijfsopbrengsten 30.131.966 29.496.617 31.691.127

I Bedrijfsopbrengsten 30.131.966 29.496.617 31.691.127

A Omzet 29.761.048 28.607.586 31.043.440

D Andere bedrijfsopbrengsten 370.917 889.032 647.687

Financiële opbrengsten 9.827 11.002 5.745

IV Financiële opbrengsten 9.827 11.002 5.745

B Uit vlottende activa 9.783 10.868 5.745

C Andere financiële opbrengsten 43 134 0

Uitzonderlijke opbrengsten 0 0 0

VII Uitzonderlijke opbrengsten 0 0 0

D Meerwaarde bij realisatie van vaste activa 0 0 0

Regularisering voor belastingen 0 0 0

X Regularisering voor belasting 0 0 0

Resultatenrekening – kosten 2011 2012 2013

Bedrijfskosten 28.442.909 27.870.433 30.404.212

II Bedrijfskosten 28.442.909 27.870.433 30.404.212

A Handelsgoederen, grondstoffen 609.040 574.989 611.131

  en hulpstoffen 0 0 0

  1 Inkopen 609.040 574.989 611.131

  2 Voorraadwijziging 0 0 0

B Diensten & diverse goederen 4.373.543 4.382.611 4.169.002

C Bezoldigingen en sociale lasten (*) 2.094.327 22.535.535 25.115.889

D Afschrijving en waardeverminde- 381.053 323.641 401.361

  ring op oprichtingskosten, 0 0 0

  Immateriële en materiële 0 0 0

  vaste activa 0 0 0

E Waardevermindering op voorra- 29.213 20.693 -29.898

  den, bestellingen in uitvoering 0 0 0

  en handelsvorderingen 0 0 0

F Voorziening risico’s, kosten -87.351 0 94.625

G Andere bedrijfskosten 43.082 32.865 42.102

Financiële kosten        64.679 77.471 71.232

V Financiële kosten 64.679 77.471 71.232

A Kosten van schulden 58.061 67.853 71.372

C Andere financiële kosten 6.617 6.099 3.378

Uitzonderlijke kosten       0 0 0

VIII Uitzonderlijke kosten 0 0 0

D Minderwaarde bij realisatie 0 0 0

  van vaste activa 0 0 0

Belastingen       498.477 758.735 500.646

X Belastingen 498.477 758.735 500.646

2011 2012 2013

Wedden bedienden 2.775.658,00 2.401.220,32 3.180.696,24

Lonen arbeiders 13.404.326,00 13.136.016,99 14.114.441,42

RSZ bedienden 768.234,00 784.203,86 836.080,87

RSZ arbeiders 5.601.419,00 5.559.857,87 5.945.243,04

Verzekeringen 180.235,00 123.992,20 267.943,91

Groepsverzekering 89.913,00 88.549,68 95.829,62

Opleiding en aanwerving 150.959,00 103.183,60 80.649,91

Medische dienst 52.958,00 63.842,12 75.851,47

Kantinekosten 26.827,00 25.930,57 22.234,49

Onderhoud werkkledij 43.798,00 42.834,77 35.019,74

Totaal 23.094.327,00 22.329.634,98 24.653.990,71

Resultatenrekening – samenvatting 2011 2012 2013

Samenvatting Bedrijfsresultaat    

  Bedrijfsopbrengsten 30.131.966 29.496.617 31.691.127

  Financiële opbrengsten 9.827 11.002 5.745

  Uitzonderlijke opbrengsten 0 0 0

  Belastingregularisatie 0 0 0

Totaal opbrengsten 30.141.793 29.507.619 31.696.872

  Bedrijfskosten 28.442.909 27.870.433 30.404.212

  Financiële kosten 64.679 77.471 71.232

  Uitzonderlijke kosten 0 0 0

  Belastingen 498.477 758.735 321.945

Totaal kosten 29.006.065

Resultaat boekjaar (winst) voor belastingen 1.634.205 1.559.715 1.221.428

Resultaat boekjaar (winst) na belastingen 1.135.728 800.980 899.483

(*) II. C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Duurzaamheidsverslag 2013
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Werken aan een 
schone samenleving

VIII. Maatschappelijke betrokkenheid

1.  Criteria voor maatschappelijk betrokken 
projecten

Omdat ieder handje helpt…

Care doet graag tastbare inspanningen op het vlak van 
maatschappelijke solidariteit en biedt haar medewerkers de 
mogelijkheid om zich maatschappelijk te engageren.

Lokale projecten waar de voorkeur naar uitgaan zijn:
-  in relatie met de kernsegmenten: schoonmaak(opleiding), 

hygiëne, diversiteit
-  gericht op zorg voor de mens in de breedste zin van het 

woord, waarbij het aanreiken van ‘handjes’ benadrukt wordt
- liefst gelinkt aan medewerkers

De keuze voor internationale hulp gaat momenteel naar:
- Vebego Foundation
- Plan International
- Kiran Priya vzw

Care ondersteunt geen:
- individuen
- projecten met een religieus of politiek karakter

Projecten en acties worden uitgedokterd door een werkgroep van 
ambassadeurs.  Dit zijn medewerkers die mee op bouwreis zijn 
geweest en die zich ertoe engageren hun betrokkenheid ook in 
hun eigen omgeving door te voeren.  Zij komen enkele keren per 
jaar samen. Het spreekt voor zich dat zij bijgestaan worden door 
andere collega’s.
Eind ’13 verloren wij door de reorganisatie de capaciteit om deze 
projecten op hetzelfde niveau verder te zetten.  Door de werkdruk 
was er tijdelijk minder ruimte om nieuwe acties te starten in 
2014.  We consolideerden uiteraard de lopende projecten.

2.  De voornaamste maatschappelijke  
projecten bij Care

“ Wij dragen graag ons steentje 
bij”

• Care-medewerkers als adoptieouders
 
 
 

In de verslagperiode ’11-’13 waren er constant 85 à 90 Care-
medewerkers die per maand tussen 0,5 en 10 euros (het 
verzamelde bedrag werd door Care verdubbeld) bijdroegen aan:

- Kinderen in de wijde wereld:
Via Plan België: 8 kindjes in Mali, Bangladesh, Egypte, El 
Salvador, Ecuador, Dominicaanse Republiek, Cambodja, 
Kameroen.

- Kinderen dichtbij:
Sinds begin ’13 sponsoren we symbolisch 2 baby’s bij 
Moeders voor Moeders, een Antwerpse vzw die kansarme 
gezinnen bijstaat.  Het sponsorgeld dient voor het doorlopend 
verwarmen van water/babyruimte, aankoop van verse groenten, 
fruit, dagverse babymaaltijden, melkpoeder, medicijnen, 
verzorgingsproducten,…

• Vebego Foundation: 2 % van onze winst gaat naar deze 
Foundation van onze holding (sinds haar oprichting in 2004).
Tussen 1/1/11 en 31/12/13 namen opnieuw 6 Care-medewerkers 
en 1 klant deel aan bouwprojecten van Vebego Foundation.  
Gedurende 1 week hielpen zij in een van volgende projecten:
-  Het Saint Louise Training Centre (een kostschool voor 

straatmeiden) in Kumasi, Ghana.
-  De bouw van de 3e fase van het Sambodhi Instituut (een huis 

voor gehandicapte dames) en sanitaire voorzieningen in 
Baddegama, Sri Lanka.

-  De bouw van een klaslokaal en keuken  en de renovatie van 
de daken van de bestaande gebouwen in de Dowddle Primary 
School in Kwazulu Natal in Zuid-Afrika.

- Hygiëne in het ziekenhuis Al Hoceima in Marokko.  

Ik voel me vereerd en heb een warm gevoel over alle nieuwe zaken 
die ik leerde tijdens de meetings en de ideeën die we deelden.  Ik 
voelde me nóg gemotiveerder tijdens en na de trip en dit zal me 
helpen de juiste weg te blijven volgen in m’n eigen project.  Salome 
Waithera (schoonmaakster)

In ’12 werd Vebego CSR-manager, Annette van Waning, de eerste 
MVO-manager van het Jaar in Nederland.  In ’13 behaalde zij een 
mooie 78e plaats in de “duurzame top” in Nederland.

•  Inzamelacties: Alhoewel er ook gedurende het jaar 
verschillende zakken met kleding en/of speelgoed worden 
bezorgd aan Poverello, vzw Moeders voor Moeders 
Borgerhout, Zeemanshuis Gent, Centrum voor Kinderzorg en 
Gezinsondersteuning De Kleine Vos Borgerhout, houdt Care 
jaarlijks een inzamelmaand in november, waarvoor ook de 
overige huurders uit het business center werden uitgenodigd.  
In 2013 ging de mooie inzameling naar KOCA (Koninklijk 
Orthopedagogisch Centrum Antwerpen) = een groep van 
zorg- en onderwijsvoorzieningen voor kinderen, jongeren 
en volwassenen met een beperking. Een vierde van hun 
populatie kinderen groeit op in armoede.  Daarom hebben 
zij een ‘aandachtscel armoede en uitsluiting’ opgericht.  
Een inzameling van speelgoed en kleding voor kinderen, 
adolescenten en volwassenen is uiterst welkom.

• Kiran Priya:
In 2013 organiseren de ambassadeurs van Care voor het 3e 
achtereenvolgende jaar een quiz t.v.v. het project Kiran Priya uit 
India, een Belgische vzw opgericht door Care-medewerkers.  
Dit project biedt kinderen de mogelijkheid tot het volgen 
van onderwijs, helpt hun talenten te ontwikkelen; voorziet 
een studiebegeleider en startte ook een naaiatelier voor 
ongeschoolde dames op.  

• Care Doet!  
I.s.m. Time4Society namen in 2013 10 Care-medewerkers 
deel aan Care Doet!  Als plaats van actie kozen zij het GielsBos 
waar 287 volwassenen en kinderen, met een verstandelijke 
beperking en intensieve ondersteuningsnoden, gehuisvest 
zijn.  Ze poetsten er busjes waarin zowel mensen als rolstoelen 
in vervoerd worden en ze maakten patiënten blij met een 
boswandeling.

Duurzaamheidsverslag 2013
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“ Het kan altijd beter”
IX. DOELSTELLINGEN en REALISATIES

Onze doelstellingen: behaald, lopend, niet behaald, nieuw deadline opmerkingen

Ontwikkeling code of conduct 2013

Nieuw software programma Navision; vermindering aantal looncorrecties 2014

Doorzetten New Deal met aanbod dat aansluit bij het budget van de klant 2012

Risico analyses psychosociale belasting 2012

Exitgesprekken voor medewerkers die Care verlaten 2012

Aanstelling coach voor TL voor voeren verzuimgesprekken en opvolging verzuim door ziekte 2013 door reorganisatie weggevallen

Positieve aandacht aan al onze langdurig zieke medewerkers 2012 niet altijd mogelijk door werkdruk

Lancering time to care meetings, min. 1x/jaar in alle districten 2012

1x/jaar bespreking loopbaanontwikkeling bedienden 2012

Elektronische loonfiches en maaltijdcheques voor bedienden 2013

Organiseren stakeholderpanel 2014

Overal Vive-producten 2014 niet overal, maar het aantal groeit

Lease auto’s max. 145 gr. CO2-uitstoot 2014

Customer delight management, doorvoering quick wins 2012

Mvo-prestatieladder gekozen om niet te doen omwille van kostprijs/
werkdruk/toegevoegde waarde

30 % van de klanten uiterst tevreden of delighted 2018

Contentstrategie: opmaken communicatieplan 2016

Jaarlijks energieverbruik lager dan vorige jaren constant

Aantal arbeidsongevallen lager dan ervoor door een dynamisch veiligheidsbeleid constant

Papierverbruik jaarlijks verminderen door sensibiliseringscampagnes constant

Aantal schadegevallen auto verminderen door sensibiliseringscampagnes constant

Sociale media(intranet, facebook,…) promoten om betrokkenheid medewerkers te verhogen constant

Uitvoeren medewerkerstevredenheidsonderzoek + afspreken acties 2015

Triple A invoeren voor alle medewerkers (Afstemmen/Afspreken/Aanspreken) 2015-16

Implementatie van gestructureerd rekruteringsbeleid 2015

Invoeren/promoten viodeoconference om verplaatsingen te vermijden 2015-16

Veiligheid: voortdurende monitoring kennis Nederlands van onze werknemers constant

Efficiëntie analyse takenpakketten lopend

X. Global Reporting Initiative (GRI)

De Award for Best Belgian Sustainability Report beloont de organisaties die 
naast hun financieel-economische gegevens ook op een transparante manier 
rapporteren over hun maatschappelijke & milieu-activiteiten, alsook over hun 
bestuur.

Care nam deel aan “the Award for Best Belgian Sustainability Report 2013” niet met het 
oog om te winnen, maar vooral om feedback van specialisten te krijgen bij dit eerste 
duurzaamheidsverslag.  Wij kregen volgende commentaren, die wij probeerden te verwerken in 
dit tweede verslag.
Sterk: Focus op werknemer
 Management statement; uitdagingen met betrekking op PPP
 Intern management m.b.t.  MVO
 Uitleg management systeem SA 8000
Te verbeteren: Meer milieu informatie
 Meer doelen
  Beter zicht op problemen met materialiteit (material 

issues,probleembespreking)
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  GRI G4 Inhoudsopgave  

  STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING - Prestatie-indicatoren  

  Economisch  

Aspecten Indicator Omschrijving Toelichting Rapporteringsniveau  

Economische pres-
taties G4-EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd     p. 29-30-31

  Milieu  

Aspecten Indicator Omschrijving   Rapporteringsniveau  

Energie G4-EN3 Energie (verbruik/opwekking) binnen de organisatie Elektriciteit volledig p. 26

Milieubeoordeling 
leverancier G4-EN33 Significante potentiële en actuele milieu-effecten in de toeleveringsketen en 

ondernomen acties   volledig p. 26-27-28

  Sociaal: Arbeidsomstandigheden en Volwaardig Werk  

Aspecten Indicator Omschrijving   Rapporteringsniveau  

Verhouding tussen 
werkgever en werk-
nemer

G4-LA4 Minimale opzegtermijn(en) in verband met operationele veranderingen, 
inclusief of dit wordt gespecificeerd in collectieve overeenkomsten   conform geldende 

wetgeving volgens cao  

Gezondheid en veilig-
heid

G4-LA5
Percentage van het totale personeelsbestand dat is vertegenwoordigd in 
formele gezamenlijke commissies van werkgevers en werknemers die 
bijdragen aan de controle op en advies over arbeidsgezondheidsprogramma’s

 
conform geldende 
wetgeving volgens 
CPB

 

G4-LA6 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal 
werkgerelateerde sterfgevallen per regio en per geslacht   gedeeltelijk p. 22

Opleiding en onderwijs

G4-LA9 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen 
per geslacht, onderverdeeld naar werknemerscategorie   volledig p. 17

G4-LA10
Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijven-
de inzetbaarheid van werknemers garanderen en hen helpen bij het afronden 
van hun loopbaan

  volledig p. 17 20-21

G4-LA11 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en 
loopbaanontwikkeling volgens geslacht en per werknemerscategorie   volledig p. 17

Diversiteit en gelijke 
kansen G4-LA12

Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers 
per medewerkerscategorie, naar geslacht, leeftijdsgroep, het behoren tot een 
bepaalde maatschappelijke minderheid en andere indicatoren van diversiteit

  volledig p. 10-12-13-14-18

Gelijke verloning voor 
man en vrouw G4-LA13 Verhouding tussen basissalarissen en bezoldigingen van vrouwen en mannen 

per medewerkerscategorie, per bedrijfslocatie   volgens barema’s  

  Sociaal: Mensenrechten  

Aspecten Indicator Omschrijving   Rapporteringsniveau  

Investeringen G4-HR2

 

  volledig p. 17Totaal aantal uren personeelstraining over beleid en procedures betreffende 
aspecten van mensenrechten die relevant zijn voor de activiteiten, met inbegrip 
van het percentage van het personeel dat de trainingen gevolgd heeft

 

Sociaal: 
Productver-
antwoorde-
lijkheid 

       

Aspecten Indicator Omschrijving   Rapporteringsniveau  

Gezondheid en veilig-
heid van de consument G4-PR1

Percentage van belangrijke product- en dienstencategorieën,waarvan de 
gevolgen inzake gezondheid en veiligheid worden beoordeeld met het oog op 
verbetering

  volledig p. 20-21-27

Etikettering van pro-
ducten en diensten G4-PR5 Beleid ten aanzien van klanttevredenheid, met inbegrip van resultaten van 

onderzoeken naar klanttevredenheid   volledig p. 25

We hebben ons duurzaamheidverslag opgesteld volgens de richtlijnen van het 
Global Reporting Initiative (GRI), versie  G4. 
www.globalreporting.org.

GRI G4 Inhoudsopgave

 STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING

 1. Strategie en Analyse

§ Omschrijving Rapporteringsniveau Gerapporteerd

G4-1 Een verklaring van raad van bestuur over relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en 
haar strategie

volledig p. 3

G4-2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en opportuniteiten, gelinkt aan de bedrijfsvoering volledig p. 3

 2. Organisatieprofiel

§ Omschrijving Rapporteringsniveau Gerapporteerd

G4-3 Naam van de organisatie volledig  

G4-4 Voornaamste merken, producten en/of diensten volledig p. 6

G4-5 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie volledig p. 4

G4-6 Het aantal landen waar de organisatie actief is (met relevantie voor de duurzaamheidskwesties) volledig p. 4

G4-7 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm volledig p. 5

G4-8 Afzetmarkten volledig p.4-5

G4-9 Omvang volledig p. 5-10

G4-10 Medewerkers volledig p. 10-12-13-14-18

G4-11 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt volledig 100%

G4-12 Beschrijf de toeleveringsketen volledig p. 8

G4-13 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur of eigendom volledig p. 5

Betrokkenheid bij externe initiatieven  

G4-14 Beschrijf op welke manier het voorzorgsprincipe wordt gehanteerd volledig p. 3-7

G4-15 Extern ontwikkelde MVO handvesten, principes of andere initiatieven die de organisatie onderschrijft volledig p. 7-16-27

G4-16 Lidmaatschap van verenigingen, waarbinnen de organisatie functies uitoefent, financiële bijdragen 
levert of lidmaatschap als strategisch beschouwt

volledig p. 7

 3. Materiële aspecten en afbakening

§ Omschrijving Rapporteringsniveau Gerapporteerd

G4-17 Operationele structuur, afbakening van het rapport volledig p. 4-7

G4-18 Beschrijving proces voor bepalen inhoud van het rapport en toepassing verslaggevingsprincipes volledig p. 4

G4-19 Oplijsting materiële aspecten volledig p. 8

G4-20 Afbakening materiële aspecten binnen de organisatie volledig p. 6-8

G4-21 Afbakening materiële aspecten buiten de organisatie volledig p. 6-8

G4-22 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie volledig p. 34

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

volledig p. 34

 4. Stakeholderbetrokkenheid

§ Omschrijving Rapporteringsniveau Gerapporteerd

G4-24 Lijst van relevante groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken volledig p. 4

G4-25 Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders volledig p. 4

G4-26 Benadering van het betrekken van belanghebbenden, waaronder de frequentie ervan per type en groep 
belanghebbenden

volledig p. 4-14-25

G4-27 Voornaamste feedback van belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd volledig p. 4-8-14-25

 5. Verslag profiel

§ Omschrijving Rapporteringsniveau Gerapporteerd

G4-28 Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft volledig p. 4

G4-29 Datum van het meest recente verslag. volledig p. 4

G4-30 Verslaggevingscyclus volledig p. 4

G4-31 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan volledig p. 4

G4-32 Core/Comprehensive                                                                  GRI-inhoudsopgave                                                                 
Verwijzing naar extern assurance verslag (optioneel)

volledig p. 36-37

G4-33 Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verstrekken van externe assurance van het verslag nvt  

 6. Bestuur

§ Omschrijving Rapporteringsniveau Gerapporteerd

G4-34 De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die vallen onder het hoogste 
bestuurslichaam

volledig p. 6

G4-36 CSR-verantwoordelijke volledig p.4

 7. Ethiek en integriteit

§ Omschrijving Rapporteringsniveau Gerapporteerd

G4-56 Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, gedragscodes en uitgangspunten met belang op 
vlak van MVO

volledig p. 8-9-15-26
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//

“ NOT 
EVERYTHING 
THAT CAN 
BE COUNTED 
COUNTS, 
AND NOT 
EVERYTHING 
THAT COUNTS 
CAN BE 
COUNTED…”
William Bruce Cameron 
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