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Na jaren in stilte aan de weg van de duurzaamheid timmeren, even de stand van zaken opmaken en toe-
komstige doelen bepalen.

Schitteren in schoonmaken… dat doen we al sinds 1974 toen Cees Aerts zijn Reinigingbedrijf oprichtte 
met een sterke kwaliteits- en mensgerichte insteek. Nu, bijna 40 jaar later, is Care uitgegroeid tot één 
van de 10 grootste schoonmaakbedrijven in België. Dit hebben we te danken aan onze trouwe klanten 
maar evenzeer aan onze trouwe medewerkers, die elke dag opnieuw door hun inzet en motivatie zorgen 
voor tevreden klanten.

2011 was weer een jaar vol uitdagingen! Met de crisis van 2010 waren immers haast alle bedrijven, en 
zo ook onze klanten, gedwongen geweest om fors te besparen in hun uitgaven, om de crisis het hoofd 
te kunnen bieden. Schoonmaak stond hierbij helaas telkens erg hoog op de besparingslijstjes. Gelukkig 
echter mochten we bij de meeste van onze klanten, als gevolg van een jarenlange goede samenwerking 
en vertrouwen, meedenken op welke manier we belangrijke besparingen samen konden realiseren.  

Uit dit meedenken is een nieuw concept ontstaan, dat nieuwe mogelijkheden biedt op de markt, en die 
we vanaf nu dan ook aanbieden aan elke klant, ook de potentieel nieuwe klanten: onze NEW DEAL. Als 
échte partner van onze klanten, of eigenlijk beter nog als een “eigen afdeling” bij onze klant nemen wij 
mee budgetverantwoordelijkheid op. Telkens weer organiseren we onze schoonmaak en andere werk-
zaamheden op zo’n manier dat we binnen het opgegeven beschikbare budget blijven, dit echter zonder 
de werkdruk van onze schoonmaakmedewerkers naar onmogelijke hoogtes te drijven.

Care is zich, als één van de grootste schoonmaakbedrijven en werkgevers van België, ervan bewust dat 
haar activiteiten direct en indirect invloed hebben op onze maatschappij en ons milieu.
We willen ons partnerschap met onze klanten verderzetten op een efficiënte, kwalitatieve en vooral 
duurzame manier. Eén van onze belangrijkste sterkte hiervoor ligt in onze grote diversiteit van medewer-
kers, zowel bedienden als arbeiders. Wij streven ernaar dat onze medewerkers zich zoveel als mogelijk 
“thuis” voelen bij ons, dat ze zich deel voelen van de grote Care en Vebego familie. Verder onderkennen 
we het belang om de kennis en vaardigheden van iedereen verder te ontwikkelen, en dit in een gezonde 
omgeving. Daarom besteden we veel aandacht aan degelijke “op maat van” opleidingen, van begeleiding 
en ondersteuning van onze medewerkers. 

Maar we doen nog veel meer. We zetten ons ook voortdurend in voor onze omgeving. Onder meer door 
vrijwilligerswerk steunen wij regelmatig verschillende nationale en internationale initiatieven om andere 
gemeenschappen en culturen daadwerkelijk te helpen.
Om onze impact op het milieu niet enkel zo beperkt als mogelijk te houden, maar bovendien ook nog 
permanent proberen te verminderen, gebruiken we niet alleen steeds meer “groene” producten en ma-
terialen, maar kijken we ook naar de hele manier van het produceren ervan, zoeken we voortdurend naar 
nog milieubewustere schoonmaakmethoden en machines. Daar waar mogelijk nemen we ook maatrege-
len om onze consumptie van elektriciteit en onze emissies van CO2 te verminderen tot het strikt noodza-
kelijke als het niet al helemaal vermeden kan worden.

Dit eerste duurzaamheidsverslag toont aan dat het belangrijk is voor ons om transparant te communi-
ceren over ons bedrijf Care en over onze impact op onze omgeving en over de duurzame strategie die 
we volgen. In de toekomst, door eigen inspanningen en door input van en samenwerking met al onze 
stakeholders, willen we verder ontwikkelen in alle belangrijke aspecten van duurzaamheid.
In naam van Care bedank ik u alvast voor het lezen van ons eerste duurzaamheidsverslag en nodig ik u 
uit om ons zoveel mogelijk feed back te geven om dit verslag en onze manier van werken te verbeteren.

Ron Embrechts
CEO Care

Doorlopende

verbetering
STRATEGIE EN ANALYSE
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De verslagperiode

De verslagperiode loopt samen met ons boekjaar; van 1 
januari t.e.m. 31 december.  Dit is het eerste duurzaam-
heidsverslag dat Care opmaakt en liep tot 31/12/2011.  
Vanaf nu zal er tweejaarlijks een verslag opgemaakt 
worden.  Wel werden er enkele uitschieters van het jaar 
2012 in opgenomen.

Inhoud definitie met stakeholders

Voor het opmaken van dit verslag werd door de MVO-co-
ordinator een voorstel opgemaakt aan interne stakehol-
ders, medewerkers, en meer precies het management 
team (samenstelling van de managers van elk departe-
ment), dat werd voorgelegd en daarna elke betrokken 
manager individueel geconsulteerd werd.

De belangrijkste externe stakeholders: klanten, le-
veranciers, vakbonden, Algemene Belgische Schoon-
maakunie, VOKA, Jobkanaal, VDAB, OCMW, toeleidings-
bedrijven Job & Co, Instant A, Het Keerpunt, De Ploeg; 
werkervaringsbedrijven Levanto, Educar,... De interac-
ties met hen heeft Care geïnspireerd voor de inhoud van 
het duurzaamheidsverslag.
Vooraleer tot druk over te gaan werd er feedback ge-
vraagd aan verschillende (externe) stakeholders: het 
MVO netwerk Business & Society, Artoos, Vebego,…

Er werd gekozen om te rapporteren volgens de Global 
Reporting Initiative (GRI) guidelines (self-declared ap-
plication C level) om de belangrijkste thema’s in op te 
nemen. 

Afbakening

Care is actief in heel Vlaanderen. Het verslag gaat over 
alle Care activiteiten.

Hoofdkantoor: 
Luchthavenlei 7 B, 2100 Deurne

Lokale kantoren:
•	 Deinzesteenweg 114, 9031 Drongen
•	 Dorpsstraat 70A, 3520 Zonhoven

Data verzamelen

De gegevens hebben betrekking op alle Care-districten 
in België, geconsolideerd door Care hoofdkantoor. 
Beschikbare informatie gaat over de jaren 2009, 2010 en 
2011. Alle gegevens over medewerkers zijn berekend op 
31 december tenzij anders vermeld. Het woord “mede-
werkers” is gebruikt voor de arbeiders en de bedienden.stap voor

stap

VERSLAGPROFIEL

Doel 
Tegen 2014 zal er een stakeholderpanel voorzien 
worden om rekening te houden met hun input.

Feedback over dit rapport 
Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties?
Contacteer Reinhilde Switser, mvo-coördinator 
(reinhilde.switser@care.be)
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Familieband

Vebego is onze familienaam…

Care maakt deel uit van Vebego International (VErenigde 
BEdrijven GOedmakers), een Europese groep aanwezig 
in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Zwitserland 
en Polen, van dienstverlenende bedrijven op het gebied 
van schoonmaak, personeelsdiensten en zorgonder-
steuning. Vebego is een familiale onderneming die in 
Nederland werd opgericht in 1943 door Ton Goedmakers 
sr. Sinds dan zijn er heel wat zusterbedrijven en 30.000 
collega’s in het buitenland bijgekomen.
Meer informatie over Vebego groep: www.vebego.com

Door samenwerking en uitwisselingen in onze inter-
nationale structuur beschikken we over veel knowhow 
binnen onze organisatie die we graag met onze klanten 
delen. Bovendien zorgt het familiale aandeelhouder-
schap ook voor stabiliteit, continuïteit en financiële 
onafhankelijkheid. 

... en Care, onze voornaam

Schitteren in schoonmaken… dat doen we al sinds 1974. 
Ondertussen zijn we gegroeid tot een van de grootste 
schoonmaakbedrijven in België. We zijn fier op de goede 
reputatie die we in al die jaren hebben opgebouwd. Dat is 
het resultaat van hard werken, maar ook van de mense-
lijke manier waarop ons bedrijf het verschil maakt. Wij 
denken mee met onze klanten en houden rekening met 
de wensen van al onze medewerkers. Oprichting

Onze onderneming wordt ondergebracht bij C. Aarts Reiniging bvba., een schoonmaakbedrijf met 
vestigingen in Gent, Hasselt en Antwerpen. 
Verandering van naam en vennootschapsvorm naar Care nv.
Het Nederlandse bedrijf, Vebego, van de familie Goedmakers neemt Care over. 
Care wordt deel van een Europese groep met activiteiten in 6 landen.
In maart, zetten we de structuur van onze dienstverlening verder op punt. 
Sindsdien coördineren we onze service vanuit Deurne (Luchthavenlei 7 B, 2100 Deurne)
Care Services, de dochteronderneming actief in Franstalig België, wordt opgericht 
(avenue Mercator 1, 1300 Wavre).
Contactpunten in Zonhoven en Drongen worden geopend om zo dichter in de regio’s te zijn 
(“close to you”) en een nóg betere service te kunnen bieden aan medewerkers. 
In het hoofdkantoor in Deurne werden aanpassingswerken gedaan en een sollicitantenruimte 
voorzien. Zo worden de sollicitanten sindsdien rechtstreeks ontvangen door de 
personeelsadministratie.
Care is actief in heel België en bekleedt de 9de plaats in de sector.

1974
1978

1983
1989

1999

2008

2011

ORGANISATIEPROFIEL
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ORGANISATIEPROFIEL

Een heel eigen

visie

•	Een	maatschappelijk	verantwoord	bedrijf:	in	onze	ma-
nier van werken en handelen houden we rekening met de 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) MVO-
waarden: een continu verbeteringsproces waarbij onder-
nemingen vrijwillig op systematische wijze economische, 
milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde 
manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen, waarbij 
overleg met de stakeholders, of belanghebbenden, van 
de onderneming deel uitmaakt van dit proces. 

•	Goed	werkgeverschap:	ondernemen	en	klanten	be-
dienen, maar met meer dan respect voor onze eigen 
medewerkers. Hen zoveel als mogelijk zich thuis laten 
voelen, tot de familie behoren, op voorwaarde dat ook zij 
zich de familie waardig tonen door het leveren van kwali-
teit en toewijding. Een degelijke opleiding, begeleiding en 
ondersteuning is hierbij onontbeerlijk.

•	Duurzame	tewerkstelling:	is	meer	dan	langdurig	en	
gaat verder dan alleen maar een vast contract. Het 
is een samenwerking en wisselwerking op alle vlak-
ken: met de klant en zijn medewerkers, met onze eigen 
medewerkers en collega’s, met onze leveranciers… En 
dit op een zodanige manier dat alle partijen zich op een 
verantwoorde manier willen engageren om samen op 
een kwalitatieve manier langdurig samen te werken. 

•	Kwaliteit:	we	halen	een	bovengemiddeld	niveau	in	de	
manier waarop we ons werk uitvoeren (technisch en or-
ganisatorisch), relaties opbouwen en onderhouden met 
klanten en met medewerkers. Wij realiseren ons dat wij 
niet de goedkoopste zijn op de markt. Maar we realise-
ren ons des te meer dat wij er enkel duurzaam kunnen 
staan, als onze mensen er staan. Dagdagelijks, en met 
goede moed. Dit kan enkel met een team van betrokken 
en gemotiveerde mensen. 

•	Op	maat	werken:	van	de	klant,	maximaal	rekening	hou-
dend met de individuele specifieke wensen van de klant 
(maar steeds binnen de gemaakte afspraken en andere 
waarden: kwaliteit, win-win enz...). En zeker ook op maat 
van onze medewerkers. Iedereen is uniek.

•	Dit	alles	samen	vertaalt	zich	in	een	win-win-situatie.

Onze missie is “Care is een familiale dienstverlener, gespecialiseerd in schoonmaken, door mensen, voor mensen”. 
Onze kernwaarden zijn: maatschappelijk verantwoord bedrijf, goed werkgeverschap, duurzame tewerkstelling, 
kwaliteit, op maat werken, win-win.

Onze diensten

Naast de dagelijkse en periodieke schoonmaakdien-
sten, biedt Care ook meer gespecialiseerde reiniging 
aan, bvb. 
•	glaswas	
•	computer	cleaning	
•	onderhoud	van	vloeren	
•	tapijtreiniging	
•	cleanroom	onderhoud		
.. en de dienstverlening daarrond

Veelal vormt schoonmaken onze hoofdactiviteit en zor-
gen we er dus voor dat de werkruimte bij onze klanten 
schoon is. Maar daarnaast voeren onze medewerkers 
ook meer en meer andere taken uit die er voor zorgen 
dat de werkzaamheden bij onze klanten op rolletjes 
lopen.
•	klusjesdiensten	
•	koffiedame	
•	housekeeping	in	the	office 

“Veel” en “snel” 
zijn begrippen voor 

mensen die niet van 
kwaliteit houden.
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ORGANISATIEPROFIEL

Raad van Bestuur
•	 Ronald Goedmakers, voorzitter Raad van Bestuur Vebego International
•	 Ron Embrechts (voorzitter Raad van Bestuur Care)
•	 Rob Westerlaken  (bestuurder sinds 01/04/2010)

Directiecomité
•	 Ron Embrechts (algemeen directeur/CEO)
•	 Anne Lesandré (directeur human resources)
•	 Hugo Stevens (directeur operations) 
•	 Luc Van de Voorde (directeur financiën & IT)

Algemene structuur

Operationele structuur

De effectieve en doelmatige uitvoering van het schoonmaakwerk 
werkt het efficiëntste met een eenvoudige organisatie. Care werkt 
daarom met een vlakke organisatiestructuur met korte communi-
catielijnen. Het werkgebied is onderverdeeld in districten die elk ver-
antwoordelijk zijn voor de aan hen toegewezen klanten.

Opvolging door operationeel leidinggevenden: gelimiteerde span of 
control:
Binnen onze organisatie zorgen we ervoor dat onze operationeel lei-
dinggevenden (teamleiders) niet meer dan een 60-tal mensen dienen 
op te volgen. Op deze manier borgen we dat de kwaliteit van de op-
volging de overhand houdt. Wanneer een teamleider teveel mensen 
tegelijkertijd dient op te volgen, houden we te weinig tijd over voor 
het uitbouwen van een goede relatie met onze medewerkers. Per-
soonlijke aandacht heeft hoge prioriteit. 

CEO

Operationeel 
directeur

District 
manager

Teamleider

Schoonmaak-
team

Personeels
administratie

Management Systems
Werkomstandigheden SA 8000, kwaliteitscertificering ISO 9001:2000, Veiligheid Checklist Aannemers (VCA) en ISO 
14001 milieucertificaat.

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

Verplichtingen
Beleidsverklaringen werden opgemaakt, ondertekend en opgevolgd: Kwaliteitszorg, Milieu en VGM (Veiligheid-
Gezondheid-Milieu), SA 8000; evenals een intentieverklaring MVO.

Care heeft een goed functionerende Ondernemingsraad en een Comité voor Preventie en Bescherming op het 
Werk.

Bestuur

CEO

Financiën 
& IT Operations Human re-

sources Sales

hoofd interne milieuzorg, 
kwaliteitsmanager en pre-

ventieadviseur
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Bij ons is duurzaamheid
een rond verhaal

ORGANISATIEPROFIEL

Wat is Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO)?
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een 
continu verbeteringsproces waarbij ondernemingen 
vrijwillig op systematische wijze economische, milieu- 
en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier 
in de gehele bedrijfsvoering opnemen, waarbij overleg 
met de stakeholders, of belanghebbenden, van de on-
derneming deel uitmaakt van dit proces. 

MVO bij Care
Alhoewel Care altijd al op een duurzame manier werkte, 
liet het in 2006 een Duurzaamheid  Strategie Scan doen 
door Beco (internationaal opererend adviesbureau) en 
kreeg sindsdien het duurzaamheidsverhaal een naam 
onder de noemer van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO). In 2008, als deelnemer van het 
Quadrant lerend netwerk van Voka over maatschappelijk 
verantwoordelijkheid, heeft MVO binnen het bedrijf een 
meer formeel aspect gekregen. Om het MVO-beleid nog 
verder te stimuleren in het bedrijf, stelde Care in 2009 
een deeltijdse MVO-coördinator aan. De bedoeling van 
deze functie is om de MVO-strategie te ontwikkelen, 
MVO-projecten en communicatie over MVO te coördine-
ren, het duurzaamheidsverslag te maken, enz... 

De MVO-coördinator maakt deel uit van het management 
team dat maandelijks een vergadering heeft met de lei-
dinggevenden van Care over de algemene strategie van 
het bedrijf. MVO staat dus altijd op de agenda van deze 
vergadering.

De link met Vebego
Op Vebego groepsniveau is er twee keer per jaar een 
“coördinatoren bijeenkomst” tussen alle MVO-coördina-
toren van de Nederlandse en Belgische zusterbedrijven. 
De bedoeling van deze vergadering is om gedachten en 
ervaringen uit te wisselen over duurzaamheid.
Alle bedrijven van de groep werken autonoom, maar het 
spreekt voor zich dat de eigenheid van al deze bedrijven 
zich onderscheidt door de familiale dienstverlener te zijn 
die People - Planet - Profit hoog in het vaandel draagt.
Meer weten kijk op: www.vebego.com.

Bij Vebego en Care is 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 mogelijk-
heid om een steentje bij te dragen aan maatschappelijk 
betrokken projecten in binnen- en buitenland. 

Het rond verhaal begint, eindigt en begint weer bij onze 
medewerkers.

In dit verslag zullen we verder deze belangrijke punten 
voor Care voorstellen.
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“Bij Care vinden we het uitermate belangrijk
trotsdat onze medewerkers met tot onze familie behoren.” 

Anne Lesandré, 
HR directeur

DUURZAAM PERSONEELSBELEID

Care promoot dagschoonmaak:

Dagschoonmaak komt ten goede van de mens. 
De schoonmaakmedewerker wordt uit de 
anonimiteit gehaald en meer geïntegreerd bij 
de klant. Hij voelt op deze manier meer erken-
ning; de communicatie verloopt sneller; er is 
een grotere wederzijdse betrokkenheid; hij kan 
meer genieten van een beter familiaal en soci-
aal leven,…

Welzijn

Schoonmaken is nog echt mensenwerk
Handen uit de mouwen! Al onze medewerkers zijn trots op hun vak, en wij op hen. Care is geen koele machine, maar 
een warm nest. Echt een zaak van uitblinkers die aandacht hebben voor elkaar en voor de samenleving. Daarom wil 
Care met gemotiveerde mensen werken waarop u kunt rekenen. 
Die instelling uit zich in heel wat aspecten van hoe wij de dingen doen. Wij geven onze mensen vertrouwen en zorgen 
ervoor dat zij zich goed voelen in hun job. We leiden onze mensen op zodat ze weten hoe ze moeten werken, daardoor 
voelen ze zich goed in hun job en tonen wij onze appreciatie.  We smeden ze ook tot een team waarbij ze op mekaar 
kunnen rekenen. Daarom zijn wij ook fier dat wij al enkele keren verkozen zijn als een van de Beste Werkgevers in 
België. Dat bewijst dat onze visie geen dode letter is, maar dat we daar elke dag met iedereen aan werken.

129
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Aantal studenten

939 906 921

66 68 72
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1500

2009 2010 2011

Medewerkers in dienst

Bedienden

Arbeiders

1005 974 993

“Care investeert constant in haar 
grootste kapitaal: haar werknemers”

(*) Op 31 december
Alle medewerkers in dienst, arbeiders en bedienden, hebben een contract van onbepaalde duur.
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maar vooral houden
Op onze jaarlijkse jubilarisviering zetten 
we de medewerkers in de bloempjes die 
10, 15, 20, 15, 20, 30, 35 jaren bij Care in 
dienst zijn. 

Beste Werkgevers in België
“Reeds voor de 5e maal mag Care zich rekenen bij de Beste Werkgevers van België. We zijn daarop bijzonder fier. Het 
toont nog maar eens welk belang we hechten aan onze medewerkers en hun ontwikkeling. 
In 2012 behaalden we de 3de plaats en bovendien sleepten we enkele keren Special Awards voor Talent Development 
en Diversity in de wacht.” Zegt de CEO, Ron Embrechts, met fierheid.

Sinds 2005 nam Care 5 keer deel aan het onderzoek naar de ‘Beste Werkgever’, een grootschalig onderzoek binnen 
de EU naar werkgevers die hun personeelsbeleid centraal stellen in hun bedrijfspolitiek. 
Alle organisaties (profit, non profit en overheid) met meer dan 50 werknemers kunnen zich hiervoor inschrijven. 

Het initiatief, dat uitgaat van het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School in samenwerking met 
het Great Place to Work Institute Europe, beoogt een professionele en Europese standaard voor kwaliteitsvol perso-
neelsbeleid te definiëren.
De Beste Belgische Werkgevers komen automatisch in aanmerking voor een plaats op de Europese lijst. Binnen de 
lidstaten dingen in totaal een duizendtal bedrijven mee naar een van de eretitels.

Vanaf de eerste deelname in 2005, bevindt Care zich in de top Tien. Na 2 jaar achtereenvolgens deel te nemen, be-
slisten we om organisatorische en financiële redenen daarna slechts om de 2 jaar in te schrijven.  Bij elke deelname, 
steeg Care met 1 plaats om in 2012 op de derde plaats terecht te komen. Care is het enige schoonmaakbedrijf dat een 
plaats haalt binnen de top 25 van dit onderzoek. Dit geeft een duidelijke, objectieve indicatie van de tevredenheid van 
de werknemers.

Personeel hebben

Medewerkerstevredenheid
De werknemerstevredenheid wordt jaarlijkse gemeten – het ene jaar 
een interne meting, een voor arbeiders en een andere voor bedienden, 
het andere jaar een externe meting, voor alle medewerkers, door het 
HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School. In beide 
gevallen krijgen de werknemers de enquête thuis opgestuurd en kunnen 
deze anoniem terugsturen (port is betaald). 

De vermelde jaartallen zijn de effectieve jaartallen waarover de enquête loopt.
(*) Externe enquête voor alle medewerkers: door Vlerick Leuven Gent Management School, over “de Algemene tevredenheid”. 
Respons laatste editie: ong. 30%. 
Interne enquête voor arbeiders: door Care, over “de Algemene tevredenheid”. Respons laatste editie: ong. 30%
Interne enquête voor bedienden: door Care, over “Hoe tevreden ben je in het algemeen met  CARE als werkgever?”. Respons 
laatste editie: ong. 80%

De enquête van Vlerick Leuven Gent Management School wees uit dat tussen 2009 en 2011 – mede door de economi-
sche crisis – de markt een algemene daling van 4 % kende. Met slechts een daling van minder dan 2 % doet Care het 
hier dus zeker niet slecht.

Voor de bedienden wordt er een aparte meting gehouden. Er is ook een werkgroep “verbeteracties” opgericht, die 
aan de slag gaat met de resultaten van de tevredenheidsmetingen. Alle werknemers ontvangen een communicatie 
met de initiatieven die worden opgezet.

Een goed personeelsbeleid zorgt ervoor dat werknemers gemotiveerd zijn en blijven; dit is een vorm van weder-
zijds respect.  Niet altijd even gemakkelijk omdat de schoonmaaksector traditioneel een groot verloop kent. Ook het 
gegeven van de deeltijdse tewerkstelling zorgt voor verloop (medewerkers gaan uit dienst als zij elders meer uren 
kunnen presteren).

DUURZAAM PERSONEELSBELEID
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DUURZAAM PERSONEELSBELEIDGoed voor elkaar is 

goed voor het resultaat

Genomineerd bij AXA Wo_Men@Work Award voor diversiteit
In 2011 was CEO, Ron Embrechts, een van de drie genomineerden als erkenning van het engagement 
en inzet van Care in deze materie.

Met de AXA Wo_Men@Work Award wordt elk jaar een bedrijfsleider (CEO, COO, CFO of lid van het 
directiecomité) van een in België gevestigd bedrijf of organisatie beloond. Hij of zij voert een concreet 
beleid inzake gelijke behandeling tussen man en vrouw — gender diversity — en zet zich persoonlijk in 
voor een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in directie- en managementfuncties.

Leeftijd diversiteit: zowel jong als oud

We hebben zowel jonge (- 26 jaar) als oudere mensen 
(+ 50 jaar) bij Care.

Care verwelkomt jonge medewerkers. De laatste drie 
jaren, was 8% van de arbeiders minder dan 26 jaar en 
6,5% van de bedienden. Vooral in de zomervakantie tel-
len we veel studenten voor een studentenjob. In 2009 
en 2010 was 11% van het totaal aantal medewerkers 
(bedienden, arbeiders en studenten) studenten. In 2011 
groeide dit cijfer aan tot 12%.

Ouderen bij Care
Sinds 2009 is het aantal van 50+ bij bedienden stabiel. 
Dit cijfer is het hoogste bij de arbeiders. In het algemeen 
over deze drie jaren, is 25 percent van de bedienden 50+ 
en 30 percent voor de arbeiders.
Care biedt veel flexibiliteit aan zijn medewerkers: de 
mogelijkheden om deeltijds te werken, thuiswerken voor 
bedienden, enz. 

Diversiteit
Care is een bedrijf met een grote diversiteit in haar 
medewerkers: zowel mannen als vrouwen, jongeren als 
ouderen, studenten, autochtonen als allochtonen, perso-
nen met een handicap en personen die willen reïntegre-
ren in het arbeidsproces. Alle medewerkers hebben iets 
in gemeen: Care zal iedereen helpen zich te ontwikkelen.

Gender diversity: mannen en vrouwen
In het algemeen is ¾ van het personeel van Care vrou-
wen. Deze verhouding is hetzelfde tussen arbeiders en 
bedienden. De schoonmaaksector trekt over het alge-
meen meer vrouwen aan dan mannen. Dit is te wijten 
aan het feit dat een groot deel van de banen deeltijds is. 
Deeltijdse arbeid blijkt mannen eerder af te schrikken, 
daar waar vrouwen meestal wel vragende partij zijn. 
Uiteraard dient men deze stelling niet te veralgemenen. 
De meeste aanwervingen worden per district autonoom 
geregeld. Het onderscheid vrouw of man, ras, huidskleur 
noch geloofsovertuiging speelt hier een doorslagge-
vende rol.

Ook in het managementteam zijn de vrouwen goed ver-
tegenwoordigd. In 2011, waren er 10 vrouwen tegenover 
6 mannen.
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Diversiteit nationaliteiten

In 2011 waren er meer dan 60 verschillende nationali-
teiten bij Care. Het aantal medewerkers van vreemde 
origine verschilt niet veel met de jaren: gemiddeld 27% 
van de arbeiders en 3% voor de bedienden.

Om een interculturele organisatie te promoten, zijn er 
verschillenden initiatieven bij Care. Er is bvb. een mul-
ticulturele opleiding voor leidinggevenden. Care geeft 
– indien nodig - ook Franse en Nederlandse lessen voor 
medewerkers die de taal niet voldoende begrijpen/spre-
ken. Werktijden aanpassen aan Ramadan: de Ramadan 
is voor een deel van onze medewerkers een belangrijke 
periode.  Uit respect voor ieders geloofsovertuiging 
trachten wij de pauzetijden van deze groep medewerkers 
in overleg met de klant aan te passen.  
Ook tijdens de zomerperiode proberen we in te gaan om 
een langere vakantieperiode van mensen die naar hun 
land van oorsprong gaan, in te vullen door studentenar-
beid.

DUURZAAM PERSONEELSBELEID

Diversiteitsprijs
In 2011 ontving Care de Diversiteitsprijs uit handen van minister-president Kris Peeters. Deze prijs wordt uitge-
reikt door Jobkanaal, een initiatief van de werkgeversorganisaties Voka, Unizo, Verso en VKW. Hierdoor wordt Care 
beloond voor de innovatieve manier waarop zij werk maakt van diversiteit in haar personeelsbeleid. In 2011 was 
maar liefst 33 procent van de 1.200 Care-medewerkers van vreemde origine.
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Een waaieraan

opleidingen
Opleidingen voor onze medewerkers

Doelstellingen:
1. Onze poetsmedewerkers opleiden in de nodige skills 
zodat onze klanten tevreden zijn met de geleverde dien-
sten 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 mede-
werkers 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

Basis opleiding voor arbeiders: Deze opleiding is voor 
nieuwe arbeiders. Het gaat over:
•	Producten	en	machines	(duurzaam)	gebruiken:	do-
sering & etikettering, symbolen en pictogrammen, het 
werken met kleuren, stofzuigen, waterzuigen, stofwis-
sen, 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 en ISO 9001:2000. Meer informatie 
over deze opleidingen in de sectie over veiligheid. 
•	Ergonomie	in	de	schoonmaak:	rugklachten,	lichaam-
houdingen, 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 speci-
fieke 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: deze zijn bedoeld om bedienden ten 
volle hun specifieke functie te kunnen laten uitvoeren, 
en bijgevolg productiever te werken. Zo voorzien we 
opleidingen voor bedienden m.b.t. accounting, sales, 
MS-Office, HR, STAR-methodiek voor aanwerving … Voor 
arbeiders ressorteren ook bvb. cursussen zoals hef-
truck, stellingkeurder, hoogtewerker,... 

Doorgroei: met deze opleidingen willen we onze arbei-
ders en bedienden laten groeien binnen onze onder-
neming. We voorzien opleidingen zoals “inleiding tot 
teamleiding”, “basistraining management ontwikkeling”, 
“multicultureel management”, “powerful leadership”, 
“stressbeheersing”, enz… We plannen in dit blok ook 
taalopleidingen: zowel Nederlands als Frans. 

Project “bouwen aan talent”

Dit project heeft als doel om de competenties en vaar-
digheden van onze voorwerkers te ontdekken en te 
ontwikkelen. Om tot een duidelijk overzicht te kunnen 
komen van de mogelijkheden per voorwerker, werd er 
een competentiematrix opgesteld waarin de verschillen-
de voorwerker geëvalueerd kunnen worden. Per regio 
is er een dergelijke matrix opgemaakt. Elk document 
bestaat uit verschillende tabbladen: 

•	 praktische vaardigheden;
•	 kennis;
•	 competenties I: deze hebben betrekking op coaching 

en begeleiding;
•	 competenties II: deze omvat de overige competenties
•	 eindpotentieel per voorwerker 

Indien duidelijk is welke competenties, vaardigheden en 
motivatie een  voorwerker heeft, dan kunnen er specifie-
ke opleidings- en begeleidingsvormen uitgewerkt wor-
den op maat van elke individuele voorwerker. Op deze 
manier zal Care vanaf 2012 concreet aan de slag gaan 
met de doorstroommogelijkheden van de voorwerkers. 
Anderzijds kunnen, bij het doorgroeien van de voorwer-
kers, andere medewerkers structureel gevolgd worden 
in hun ontwikkeling als nieuwe voorwerker.

Mee je eigen loopbaan bepalen binnen Care

Vacatures worden altijd intern opengesteld. Internen 
krijgen voorrang op externen, indien zij over de nodige 
competenties beschikken, of in de mogelijkheid zijn deze 
te ontwikkelen. 
Op een totaal van ca. 65 bedienden groeiden de voorbije 
3 jaar een 15-tal mensen door naar een hogere functie. 
Bij de arbeiders waren er 3 voorwerkers die doorgroei-
den naar de functie van teamleider.
Theoretisch zijn er verschillende doorgroeimogelijk-
heden: bvb. van schoonmaker naar vlinder. Vinders zijn 
ambulante schoonmakers, zij doen vervangingen en 
moeten dus zeer flexibel ingezet kunnen worden. De 
functie vereist een hoge mate van zelfstandigheid en 
probleemoplossend vermogen. Er zijn dan ook aange-
paste looncategorieën aan verbonden, alsook een aantal 
extralegale voordelen. Anderen kunnen door hun erva-
ring perfect doorgroeien naar bijvoorbeeld voorwerker. 
Ook verschuivingen naar meer gespecialiseerd schoon-
maakwerk, met hogere looncategorieën behoort tot de 
mogelijkheden (bvb. reinigen van cleanrooms,..)

Interne functies worden op onze website geplaatst en 
kunnen te allen tijde geraadpleegd worden. 

DUURZAAM PERSONEELSBELEID

Het Peterprincipe:

Het Peterprincipe indachtig “In een hiërarchie stijgt elke 
werknemer tot zijn niveau van incompetentie” introdu-
ceerde Care sommige ‘aspirant’-functies.
Dit betekent dat een medewerker in een hogere functie 
kan promoveren als aspirant gedurende een bepaalde 
periode (bvb. van 6 maanden of een jaar).  Zowel de orga-
nisatie als de medewerker in kwestie kunnen zo in de 
praktijk ervaren of deze functie past bij deze persoon. 

Indien dit niet het geval blijkt, kan hij terug zijn vorige 
functie innemen en dit zonder gezichtsverlies.  Er wordt 
niet gecommuniceerd of het de keuze van de mede-
werker was of de keuze van Care om de hogere functie 
uiteindelijk niet te aanvaarden.
Wanneer beide partijen concluderen dat deze functie wel 
past, blijft hij ze verder uitoefenen.
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Beste Werkgevers in België- Special Award voor Talent 
Development: In 2010 behaalden we de 4de plaats van de 
Beste Werkgevers in België en sleepten we bovendien de 
Special Award voor Talent Development in de wacht. 

DOEL: Vanaf 2012 één keer per jaar, bespreking loop-
baanontwikkeling voor alle bedienen.

In 2011 bedroeg het aantal cursisten 378 mensen (116 man-
nen en 262 vrouwen, arbeiders + bedienden). Deze cijfers zijn 
slechts vanaf dat jaar geregistreerd.
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Invoegwerkers

Care is sinds 2005 erkend als invoegbedrijf. Invoegme-
dewerkers zijn mensen die niet beschikken over vaardig-
heden die de reguliere economie vraagt en die daardoor 
uit de boot vallen. Via onze erkenning als invoegbedrijf 
geven wij aan kansengroepen in het algemeen, specifie-
ke mogelijkheden om opnieuw structureel ingeschakeld 
te kunnen worden in het reguliere arbeidscircuit. 
Door de middelen die hierdoor vrij kwamen, was Care in 
de mogelijkheid een invoeg coördinator aan te stellen, 
die volgende taken op zich neemt :

•	 Vaktechnische ondersteuning
•	 Coaching (intern en extern)
•	 Taalondersteuning
•	 Bemiddelings- en vertrouwensfunctie
•	 Netwerking binnen landschap sociale economie
•	 Interne coördinator
•	 Interne promotor en motivator
•	 Ondersteuning instroom
•	 Administratie aangaande invoeg

Care acht het heel belangrijk om haar medewerkers 
regelmatig een blijk van waardering en erkenning te 
geven. Naast de rechtstreekse schouderklopjes en 
complimentjes wordt er elk kwartaal een presentje 
gegeven aan alle medewerkers als blijk van waarde-
ring voor hun dagelijkse inzet. Indien er één of ander 
succes geboekt werd, dan uit Care haar dank aan alle 
medewerkers die hier (on)rechtstreeks aan hebben 
meegewerkt. Bij algemene successen wordt iedereen 
op de hoogte gebracht en bedankt (bvb. Beste Werk-
gever, diversiteitsprijs, Solidaritest award, Golden 
Service Awards, enz.).

Erkenning geven

“Wij willen het betrokkenheids-
gevoel van onze mensen zo veel 

mogelijk stimuleren via per-
soonlijke aandacht (bvb.: per-

soonlijke verjaardagskaart met 
cadeaucheque en kraslot Natio-
nale Loterij voor iedereen…), het 

plaatsen van een ideeënbus, onze 
personeelsacties (bvb. Sterren op 

de Werkvloer, regionale nieuw-
jaarsreceptie..), enz. .”

Anne Lesandré (HR-directeur)
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Aantal invoegmedewerkers en invoegsubsidies

Het aantal invoegmedewerkers bij Care is de drie laatste 
jaren verhoogd. In 2009 was het 5% van alle medewer-
kers (bedienden en arbeiders) en in 2011, 6%.
De subsidies compenseren een eventueel rendements-
verlies tijdens de eerste twee jaren van de tewerkstel-
ling.
Als erkend invoegbedrijf kan Care per voltijds equivalent 
invoegmedewerker aanspraak maken op een degres-
sieve en in tijd beperkte loonpremie (invoegsubsidie).

Niettegenstaande geen nieuwe aanvragen tot verlenging 
van invoeg worden toegekend, slaagde Care er toch in 
een tweede erkenning te bemachtigen voor 35 FTE. 

In de bres voor kwetsbaren

Sterren op de werkvloer 
“Sterren op de werkvloer” is een nieuwe wedstrijd sinds 
2010 die de vorige “Pand van het Jaar”, die 8 achter-
eenvolgende jaren plaatsvond, vervangt en nóg meer 
de nadruk op onze ménsen legt. Elke arbeider kan zich 
inschrijven. Alle kandidaten krijgen vanaf hun registratie 
verschillende opdrachten. De finalisten betwisten de fi-
nale met een kennisquiz en enkele ludieke, maar werk-
gerelateerde proeven, aangemoedigd door hun klant(en).

In 2011 won Care het “innoverend HR-project”, geor-
ganiseerd door ASAP met de wedstrijd “Sterren op de 
Werkvloer”.

Vebego Cap
In 2011 ontving Care de Vebego Cap; d.i. een symbool 
van de Vebego familie voor een uitzonderlijke prestatie 
die tot dan alleen maar aan personen werd overhandigd. 
“Als erkenning dat Care de mensgerichte strategie van 
Vebego ten volle uitdraagt. Het mensenbedrijf Care dat 
aandacht voor mensen en diversiteit koppelt aan goede 
resultaten.”
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Naar medewerkers…
De communicatie in het bedrijf naar alle medewerkers 
(zowel bedienden als arbeiders) gebeurt via verschil-
lende kanalen.  Onze belangrijkste communicatiekana-
len zijn : 
•	Het	C-Magazine	:	verschijnt	4-maandelijks	en	wordt	
bezorgd aan alle personeelsleden. Dit is een professio-
neel bedrijfsblad met allerhande informatieve en leuke 
artikels.
•	Flyers	en	brochures:	bvb.	flyer	waarden	en	normen,	
brochure verzuimbeleid,…
•	Info	via	de	loonfiche
•	Extranet	en	intranet	:	ook	sinds	2011	voor	de	arbeiders	
•	Website
•	Mailings...
•	Polls	via	het	intranet

Communiceren is 

kennis
delen

…maar ook stem aan medewerkers te geven                       

Op een nette/schone manier afscheid nemen neemt niet 
weg dat er ontslagen vallen. Ook in het afscheid nemen 
van mensen kan je sociaal zijn. Op een normale, nette 
manier het gesprek voeren en de geldende ontslagregels 
volgen. Ook in loslaten moet je duurzaam blijven.

Genomineerd aan Trends Business Tour voor duurzaam 
management

In 2011 was Ron Embrechts een van de drie genomineer-
den in de provincie Antwerpen in de categorie duurzaam 
management.
Trends Business Tour gaat in elke provincie op zoek naar 
een succesvolle onderneming. Per provincie selecteren 
ze 3 bedrijven die volgens hen uitmunten in innovatie, 
duurzaam management of export.

C-Magazine

In april 2012 werd C-Magazine door de Belgische Ver-
eniging voor Interne Communicatie (BViC) verkozen tot 
beste personeelsmagazine van het jaar. C-Magazine 
verschijnt 3x/jaar in het Nederlands en het Frans. Het 
wil loyaliteit bouwen t.o.v. de medewerkers en hen op 
de hoogte brengen van zaken die zich afspelen in het 
bedrijf. Rekening houdend met het multiculturele en het 
veelal laaggeschoold personeel, is het volgens de vak-
jury een laagdrempelig magazine dat zich onderscheidt 
in vorm, beeld en inhoud. 

Kalender

Sinds 2008 maakt Care een budget vrij voor een jaarka-
lender. De bedoeling hiervan is om onze mensen op een 
ludieke manier te informeren over bepaalde onderwer-
pen. 

•	In	2008	ging	dit	over	veiligheid	en	werd	er	met	tekenin-
gen gewerkt. 
•	In	2009	hebben	we	de	kalender	gemaakt	met	echte	
“fotomodellen”, m.n. onze eigen medewerkers. Dit was 
de lancering van ons project “NORMEN en WAARDEN”. 
•	De	trend	was	gezet,	want	in	2010	was	het	onderwerp	
‘welzijn op het werk”. 
•	In	2011	stelden	we	elke	maand	een	ander	land	voor.	
Elke medewerker gaf een quote en een recept, typisch 
voor zijn land en stelde een voorwerp voor van zijn land.
•	In	2012	is	het	thema	“delight	management”.

De kalender is door een professionele firma gemaakt, 
met heuse fotoshoots door een professionele fotograaf. 
Onze mensen zijn altijd bijzonder fier hieraan mee te 
werken.

Ondertussen prijken er ook aan verschillende muren in 
de kantoren in Deurne grote foto’s van de kalenders.

DUURZAAM PERSONEELSBELEID: 
COMMUNICATIE

Exitgesprekken worden gedaan met bedienden. Een 
leidraad voor arbeiders is reeds uitgeschreven. De voor-
naamste redenen waarom mensen er zelf voor kiezen het 
bedrijf te verlaten zijn: te weinig uren (en dus te weinig 
inkomen), ongunstige werktijden waardoor de combinatie 
werk-gezin te zwaar blijkt, mobiliteit, medische rede-
nen,…

Job & Co certificaat Ondernemen voor Mensen

Job & Co reikt Care een certificaat uit omdat zij “in 2010 
kleur gegeven heeft aan het Ondernemen voor Mensen” 
concreet via stagekansen en tewerkstellingen.

DOEL: In 2012 Time to Care-meetings te lanceren, een 
keer per jaar en in alle districten: dit zijn bijeenkomsten 
waarbij wij onze medewerkers uitnodigen om mee aan de 
tafel te zitten om te praten, te brainstormen, hun mening 
te vragen over bepaalde thema’s die belangrijk zijn voor 
zowel Care als onze medewerkers zelf. Mogelijke onder-
werpen zijn: klantentevredenheid, personeelstevreden-
heid, opleidingsmogelijkheden, communicatie, welzijn, 
enz...

DOEL: Het is de bedoeling om in de toekomst exitge-
sprekken te doen met medewerkers die er zelf voor 
kiezen om het bedrijf te verlaten
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Veiligheid en gezondheid 

Kwaliteitsmanagement system: 
ISO 9001:2000 certificaat

ISO staat voor International Standardisation Organiza-
tion, ofwel een internationale organisatie die standaard 
normen voorschrijft. Het ISO 9001: 2000 specificeert 
vereisten voor het kwaliteitsmanagement van een or-
ganisatie. Na een externe audit heeft Care het ISO 9001: 
2000 certificaat kregen voor haar kwaliteitsbeleid. Dat 
betekent dat Care volgens de kwaliteitsregels van de ISO 
9001: 2000 norm werkt. Dit certificaat is drie jaar geldig 
maar wordt elk jaar gecontroleerd. Meer informatie: 
www.iso.org

Ergonomie

Ergonomie is het aanpassen van de omstandigheden 
(soort werk, klimaat, verlichting,…) aan de mogelijkhe-
den van de mens door middel van technische voorzienin-
gen, hulpmiddelen, richtlijnen,…

Ergonomie opleiding: Deze opleiding is een module van 
de (verplichte) basisopleiding voor nieuwe arbeiders. Het 
doel van deze opleiding is om het werk te vergemakkelij-
ken en overbelasting te vermijden, veiligheid te bevoor-
delen (ongevallen te vermijden), welzijn en gezondheid te 
verbeteren en productiviteit te verhogen.

preventie en bescherming

“CARE hecht aantoonbaar veel waarde aan de veiligheid en de gezondheid van eigen medewerkers, van tijdelijke 
werknemers, van ingehuurde werknemers en van alle mensen die met ons in contact komen via hun en onze werk-
sfeer. Wij streven naar het voorkomen van persoonlijk letsel door het aantal arbeidsongevallen en hun ernstgraad zo 
laag mogelijk te houden.
Wij willen met andere woorden een omgeving tot stand brengen waarin verwondingen, ongevallen en werkgebonden 
ziekten niet voor onderbrekingen kunnen zorgen.”
Els Van Rijckeghem (hoofd interne milieuzorg/kwaliteitsmanager/preventieadviseur)

Veiligheid is heel belangrijk voor Care. Daarom onder-
nemen we veel initiatieven om een veilige omgeving aan 
onze medewerkers te geven.

Veiligheidsbeleidsverklaring 
Care heeft een veiligheidsbeleidsverklaring. Deze ver-
klaring wordt jaarlijks besproken met directiebeoorde-
ling. 
Er komt ook aan bod: de verschillende welzijnsdo-
meinen, alle onderwerpen inzake welzijn op het werk, 
opstellen van specifieke doelstellingen rond 
arbeidsongevallen (frequentiegraad, ernstgraad en 
aantallen), enz. Tevens is veiligheid een onderdeel van de 
beoordeling van de leidinggevenden binnen Care.

Veiligheid Checklist Aannemers (VCA) certificaat 
Door middel van deze VCA kan men een objectieve en 
uniforme beoordeling van veiligheidsinspaning van een 
organisatie bekomen. Men moet voldoen aan een aantal 
criteria op het gebied van veiligheid en veilig werken. Het 
bedrijf wordt ook geaudit door een externe firma. Indien 
de score voldoende is krijgt men een VCA-certificaat. In 
1995 heeft Care het VCA certificaat behaald. 
Meer informatie: www.vca.nl

VCA opleiding/ Basisopleiding VCA 
Deze opleiding is een module van de (verplichte) basis-
opleiding 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 veiligheidsrond-
gangen 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 toolbox-
meeting 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 trai-
ning gekregen te hebben.

Toolbox meeting 
Elke maand houdt de teamleiding of pandverantwoor-
delijke met haar groep een korte vergadering over een 
bepaald veiligheidsonderwerp (bril,…). De teamleiding of 
pandverantwoordelijke bespreekt de mogelijk gevaren 
en risico’s en wijst op alle zaken waarop gelet dient te 
worden. Als teken van aanwezigheid, wordt de Take Care 
Meeting gehandtekend door al de aanwezigen.

Veiligheidsrondgang 
De 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. Deze wordt ook maandelijks gelopen.

Pandveiligheidsplan 
Pandveiligheidsplan is een opsomming van de veilig-
heidsvoorschriften, EHBO-posten, vluchtwegen e.d. Het 
pandveiligheidsplan wordt éénmalig gegeven bij aanvang 
van werken op het pand.

SOS-boekje of veiligheidsboekje 
Sinds 2011 heeft elke werknemer een “SOS-boekje”. Als 
een medewerker een gevaarlijke situatie bemerkt, kan 
hij deze in het SOS-boekje schrijven en het onmiddel-
lijk melden aan de leidinggevende of aan de klant. Eén 
exemplaar is voor de klant, een andere voor de teamlei-
der en een ander blijft van de betrokkene. De teamleider 
geeft zijn exemplaar aan de preventieadviseur die voor 
de onveilige situatie een oplossing zoekt.

Arbeidsongevallen

Voor de melding van arbeidsongevallen is er een pro-
cedure opgesteld. Deze procedure is onderdeel van het 
bedrijfszorgsysteem en wordt minimaal 1x extern en 
intern geaudit.
Naar aanleiding van een ongeval wordt er telkens een 
onderzoek door de hiërarchische lijn gevoerd. Bij dit 
onderzoek kan er beroep gedaan worden op de preven-
tieadviseur van Care. Het ongeval wordt geanalyseerd en 
besproken met het slachtoffer.  Aan de hand van de re-
sultaten die voortvloeien uit dit onderzoek wordt er een 
Toolbox met de genomen preventiemaatregelen opge-
steld. Deze toolbox wordt gegeven aan alle betrokkenen.
Maandelijks wordt er door de preventieadviseur een ana-
lyse gemaakt van de gebeurde ongevallen. De gepaste 
maatregelen worden genomen en gecommuniceerd 
binnen het contactinfo (maandelijks overleg binnen het 
bedrijf met alle leidinggevenden) en vinden zo hun weg 
binnen het bedrijf.

Veiligheid
Resultaten worden getoetst aan 

vooropgestelde veiligheidsdoelen.  
Deze doelen worden eventueel

 aangepast aan
 nieuwe situaties. 

 1 constante: 
we willen het 

steeds beter doen.

Anti-slip actie campagne

Herfst 2011 was er de anti-slip actie campagne, met 
focus op verschillende veiligheidsitems, gepresenteerd 
op een ludieke manier.
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Verzuim

De reden voor medewerkers verzuim varieert: ziekte, 
operatie, zwangerschap, enz. Care volgt het verzuim zo-
wel van arbeiders als bedienden op een formele manier 
op.
Nochtans van 2010 tot 2011, is het percentage arbei-
ders die voor een langere periode (meer dan 14 dagen) 
afwezig waren wegens ziekte, verhoogd. Hier is niet echt 
een verklaring voor.  Het percentage arbeiders dat meer 
dan driemaal over het jaar zich ziek meldt evolueert dan 
weer beter. 

Bedrijfsgezondheidsplan
Om de cijfers van verzuim te verminderen, heeft Care 
verschillende acties genomen:

•	Verzuimbeleid: Een document over het verzuimbeleid 
zit in het welkomstpakket wat alle nieuwe medewerkers 
krijgen wanneer ze bij Care starten.  Het verzuim per 
reden wordt in kaart gebracht om de risico’s te kunnen 
identificeren

•	Verzuimgesprekken: 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. Deze arbeiders krijgen ook een verzuimge-
sprek. De bedoeling is om over de reden van het verzuim 
te spreken en om de arbeider te sensibiliseren.

Doel: Risico analyses, “Psychosociale belasting”

Momenteel wordt gewerkt aan een vragenlijst inzake psychosociale belasting op het werk voor arbeiders. Met deze 
vragenlijst wil Care te weten komen hoe haar medewerkers zich voelen bij Care op vlak van “algemeen welzijn op 
het werk”. Thema’s die aan bod komen zijn : 

•	 arbeidsinhoud
•	 arbeidsvoorwaarden
•	 arbeidsomstandigheden
•	 arbeidsrelaties 

De resultaten zullen opgenomen worden in een risicoanalyse, en er zullen preventieve maatregelen t.o.v. bepaalde 
risico’s worden opgesteld. 
De vragenlijst werd herschreven door Wablieft, een bedrijf dat teksten herschrijft op maat van laagtaalvaardige en 
anderstalige mensen, zodat wij iedereen kunnen bereiken en betrekken. 

In het najaar van 2012 wordt deze vragenlijst verstuurd naar de arbeiders en wordt er een werkgroep samengesteld 
i.s.m. met onze externe preventiedienst Mensura. 

DOEL: aanstelling van een coach voor het bijstaan van 
teamleiders bij het voeren van verzuimgesprekken en om 
alle verzuim door ziekte op te volgen.
DOEL: door de dagelijkse werkdruk durven we de lang-
durig zieken al eens uit het oog verliezen.  In de toekomst 
willen we blijvend positieve aandacht aan al onze zieke 
medewerkers besteden.

2010 2011
Arb. > 14 d. 53 (6%) 161 (17%)
Arb. > 3x/jaar 152 (17%) 106 (11%)

(*) (Geen cijfers voor 2009). 
Aantal medewerkers op 31 december 2010: 906, 2011: 921
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Het certificatietraject is geënt op een uitvoeringssys-
tematiek die een vaste cyclus van 3 jaren omvat.  Eigen 
aan de audit zijn diverse gesprekken met het personeel 
zodat een goed beeld geschetst kan worden van het soci-
ale klimaat in de organisatie.  Tussentijdse onderzoeken 
vinden op jaarlijkse basis plaats.

Na een positieve opvolgingsaudit in 2011 werd ons door 
het certificeringsbureau meegedeeld dat dit de laat-
ste audit zou zijn, omdat hun auditor het bedrijf ging 
verlaten. Vermits zij geen auditor beschikbaar hebben 
– gerechtigd om de SA 8000 audit te doen – eindigt de 
officiële geldigheid van het SA 8000 certificaat eind 2011.
Het spreekt vanzelf dat Care op dezelfde manier blijft 
verder werken met de kernelementen van de SA 8000.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit Care al 
lang in het bloed, en dit was de voorbije jaren vastgelegd 
in de SA 8000 norm. Maar aangezien de SA 8000 norm 
zich vooral toespitst op de leveranciersketen, is Care 
op zoek gegaan naar een norm die ook het engagement 
weergeeft maar die beter past bij onze dienstverlenende 
organisatie.

De 3 grote peilers van een MVO bedrijf zijn: People, pla-
net, profit.

•	 Met de certificatie van het milieumanagementsys-
teem wil ze tegemoet komen aan de P van Planet. 

•	 Met de certificatie volgens de MVO prestatieladder 
wordt invulling gegeven aan de P van people. 

•	 Met het  behalen van het ISO 9001:2008 certificaat 
proberen we de P van profit te waarborgen.  

Alleen door een voortreffelijke kwaliteit te leveren kun je 
als bedrijf “profit” maken, alhoewel dit niet altijd volledig 
gewaarborgd kan worden. Invloeden van buitenaf (crisis, 
crisis bij klanten, enz…) spelen hier ook een grote factor. 
Maar door op een kwalitatieve, open manier om te gaan 
met onze dienstverlening wordt deze factor wel geredu-
ceerd. 

Alle medewerkers kregen een SA 8000 uitleg. Het was 
een deel van de basisopleiding. De bedoeling was dat 
iedereen bij Care wist wat SA 8000 inhoudt en welke 
rechten en plichten het geeft aan de medewerkers. 

Het aantal looncorrecties en de reden van aanvraag 
van looncorrecties worden individueel per teamleider 
opgevolgd, maar om daar een aantoonbare grafiek van 
te kunnen voorleggen, wachten we best tot het nieuwe 
softwareprogramma af is (laatste trimester 2012). 2011: 
4632,32 u; 2010: 4160,81 u.

SA 8000 Standaard

Met het behalen van het SA 8000 certificaat in febru-
ari 2010, tonen we aan dat we ons meer dan gewoon 
inzetten voor het respecteren van de rechten van onze 
werknemers. Onze klanten hebben hierdoor de absolute 
en enige echte garantie dat alles binnen Care verloopt 
volgens de meest strikte internationale eisen in verband 
met het welzijn op het werk.

SA 8000 Standaard

De SA 8000 Standaard (social accountability) werd 
ontwikkeld door de mensenrechtenorganisatie Social 
Accountability International (SAI) en is gebaseerd op 
internationale normen voor werkomstandigheden van de 
International Labour Organisation (ILO), de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens en het verdrag 
voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties.  
Het is een certificering van sociaal-maatschappelijk 
verantwoordelijke bedrijfsvoering. 

De kernelementen hebben betrekking op:
•	 wettelijke leeftijd
•	 ongedwongen arbeid
•	 welzijn, veiligheid en gezondheid medewerkers
•	 vrijheid van meningsuiting en recht op vereniging en 

collectieve onderhandelingen
•	 non-discriminatie
•	 fysieke en morele integriteit
•	 werktijden
•	 rechten en loon
•	 transparante monitoring

Werk
omstandigheden

Werkomstandigheden bij leveranciers:

Leveranciers van Care kregen een korte vragenlijst over 
werkomstandigheden in hun bedrijf, waarbij zij verklaar-
den de algemeen erkende mensenrechten te respecte-
ren.  Care kiest voor professionele relaties die respect 
voor mensen en aandacht voor omgeving hebben.

DOEL: ontwikkeling van nieuw softwareprogramma, 
Navision, o.a. aantal correcties zullen verminderen.

DOEL: code of conduct ontwikkelen.
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Care wil

meer dan tevreden klanten
Lange termijn samenwerking zoeken met 
klantenpartners op basis van vertrouwen, 
respect en openheid. Dit op een duurzame 
manier zowel met klanten als medewerkers 
met aandacht voor eerlijkheid, respect en 
betrokkenheid.

Wij gaan voor de lange termijn
Care bestaat meer dan 35 jaar. Verschillende klanten van het eerste uur zijn ons over al die jaren heen trouw geble-
ven. Zij beseffen dat je de beste resultaten haalt door op een open en respectvolle manier samen te werken. En dat 
ook voor een langere tijd te doen.
Dat is ook de filosofie van ons moederbedrijf Vebego, een familie-onderneming die al meer dan 65 jaar kan terug-
blikken en ook resoluut kiest voor continuïteit en een respectvolle relatie met zijn medewerkers en klanten. Dat kan 
enkel door te weten wat de klant bezighoudt, door “close to you” bij de klant tastbaar te maken.

In 2011 organiseerde Care voor het eerst een klantenevenement voor haar trouwe klanten die al 10, 15, 20 of meer 
jaren beroep doen op de diensten van Care.

Het MVO-beleid komt extern tot uiting in een opmerkelijk tegendraadse marktstrategie: de “New Deal”. Deze is 
volledig gebaseerd op transparantie. Normaal gesproken vraagt een klant een offerte aan. Wij draaien het om 
en vragen ze op de man af: “wat willen jullie voor schoonmaak betalen? D.i. een krachtige, ontwapenende vraag. 
Tegelijkertijd doen wij exact datgene wat wij ook van hen vragen: we leggen onze marges op tafel en zijn bovendien 
zichtbaar aanwezig op de werkvloer. Zo ontstaat een relatie die open en eerlijk is, met respect voor iedereen in het 
arbeidsproces als gevolg. Als een – zo blijkt – zeer wenselijke bijkomstigheid.

(H)echte samenwerking met klanten
Samenwerken met klanten is voor ons meer dan een dienst verlenen. Wij willen in een relatie op lange termijn werken 
aan continuïteit. Daarom spelen we zorgvuldig in op wat de klant verwacht, ook ivm budget. We denken mee naar op-
lossingen die hem echt helpen. Van onze klanten verwachten wij ook een open en actieve houding; de beste resultaten 
bereiken we steeds wanneer we in partnerschap de taken, de werkorganisatie en het budget overleggen. Op automati-
sche piloot werken is niets voor Care. Voortdurend bekijken en afstemmen wat beter of anders kan, dat ligt ons beter. 

Care New Deal
De Amerikaanse New Deal was het programma van president Roosevelt om de Verenigde Staten uit het slop van de 
Grote Depressie te trekken.  De alternatieve samenwerkingsvorm die Care voorstelt is eveneens ontstaan vanuit de 
crisis van 2010.  Veel bedrijven waren toen genoodzaakt om te gaan besparen op hun kosten om de crisis het hoofd te 
kunnen bieden.  Care probeert proactief mee te denken met haar klanten door de best mogelijke schoonmaakregeling 
uit te werken binnen een gereduceerd budget.
Deze aanpak bleek een groot succes te zijn en van daaruit is de idee ontstaan om ook potentiële klanten op deze ma-
nier te benaderen.  Care weigert mee te gaan in de neerwaartse spiraal van steeds lagere prijzen, die resulteert in een 
hogere werkdruk voor arbeiders en een kwaliteit van dienstverlening die vaak te wensen overlaat.
Met de Care New Deal kiest de klant niet noodzakelijk voor een duurdere optie.  In samenspraak met de klant worden 
de prioriteiten van de dienstverlening bepaald.  Daarna werkt Care de best mogelijke schoonmaakregeling uit, reke-
ning houdend met deze prioriteiten en binnen het vooropgestelde budget.

Doel in 2012: Doorzetten van de “New deal” waarbij Care een aanbod uitwerkt dat aansluit bij het budget van de klant.   

Doel projecten: optimalisatie naar de 
klant toe op basis van offerte, ruimte-
staten en daaruit werkprogramma’s.  
Doordacht plan van aanpak met… die 
SMART kunnen uitgevoerd worden.
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Op maat werken
Elk pand is verschillend, onze aanpak telkens ook: dat is 
schoonmaaTwerk. Schoonmaken wordt niet altijd geas-
socieerd met maatwerk. Want een standaardoplossing 
is toch voldoende? Om tot een goed resultaat te komen 
is dat echter zelden het geval. Want elk pand is verschil-
lend: groot-klein, oud-nieuw, met ‘kwetsbare materialen 
gebouwd’ en ga zo maar door. Ook de noden of normen 
van onze klanten kunnen behoorlijk verschillen: een 
cleanroom hygiënisch reinigen in een farmaceutische 
onderneming is niet te vergelijken met het poetsen van 
een kantoor. Een perfect opgesteld werkschema kan die 
variatie natuurlijk goed opvangen. 

Kwaliteit boven alles
Wij zoeken altijd naar flexibele oplossingen op maat, 
maar op kwaliteit sluiten we geen compromissen. Nooit! 
Ons werk moet altijd en overal goed gebeuren, verzorgd 
tot in de puntjes. We gebruiken daarbij de juiste mid-
delen en hanteren de meest geschikte technieken. Maar 
door onze lange ervaring weten we ook maar al te goed 
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 systeem: ISO 
9001:2000 certificaat. Meer informatie over deze in de 
sectie over “veiligheid en gezondheid”.

Efficiëntie: hier wat minder, daar wat meer

Want ook al zijn alle taken nog zo goed gepland, meestal 
zien onze schoonmakers en teamleiders nog mogelijk-
heden om de werkwijze te verbeteren en te komen tot 
een beter schoonmaakresultaat met een efficiëntere in-
zet van middelen. Daar kijken wij bewust naar. In overleg 
met onze klant tot een oplossing te komen over zaken die 
voor hem het belangrijkste zijn. Ook de bovenkant van de 
kast die niet altijd te zien is.

Customer delight management
In 2011 heeft Care gevraagd aan een extern bedrijf 
(D-Sense) om een “delight” enquête uit te voeren. 
Bedoeling van deze enquête was om de stand van on-
tevreden/tevreden/delight te tonen, om factoren met 
impact op delightniveau te identificeren zodat acties 
kunnen ondernomen worden om het delightniveau 
te stimuleren. Onderstaande resultaten komen van 
twee parameters; de algemene tevredenheid van 
klanten over Care en de mate van spontaan aanbe-
velen.

Doel 2012: Invoering van Customer Delight ma-
nagement met als eerste stap het doorvoeren van 
“quick wins” over de verschillende deelgebieden. 
Dit wordt onze nieuwe kwaliteitsstandaard. (Bron: 
Verslag aan de Ondernemingsraad, Boekjaar 
2011).

Doel: Customer Delight Management:
Care wil op een gestructureerde wijze alle 
factoren beheren die – op een (in)directe manier 
– bijdragen tot het bereiken van het gewenste 
delightniveau bij haar klanten en dit binnen het 
kader van de realisatie van de strategische ob-
jectieven (missie/visie) van Care.

Doel: is om tegen 2018  30 % van de klanten 
uiterst tevreden of delight te maken (i.p.v. de 
huidige 3,8 %)

The Golden Service Awards
The Golden Service Awards is een initiatief van  
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL. Met de Awards 
worden opmerkelijke prestaties in de schoonmaak-
sector bekroond. De bedoeling van The Golden Service 
Awards is een bijdrage te leveren aan de kwaliteit bin-
nen de schoonmaaksector. Een stimulans in het kwali-
teitsbewustzijn van leveranciers en opdrachtgevers.

Care was winnaar met de volgende projecten:  
2003: Janssen Pharmaceutica Geel, Volvo Truck 
industrie, Volvo Truck allover 
2004: Janssen Parmaceutica, SN Brussels Airlines, 
Volvo Truck  
2005: KBC Limburg & Oostkantons, Scholen Stad Gent 
2007: Genzyme, Pioneer

Schoonmaakster van het Jaar
2004: Mazée Aubroeck
2005: Marie-Jeanne Van Verdeghem
2007: Veronique Hemeryck

In 2012 hadden we 3 finalisten, waaronder het MVO-
dossier, waar Care als enig Belgisch bedrijf tussen de 
Nederlandse stond.

Klantentevredenheid
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Duurzame winst
Duurzaamheid is ook een marktkans

“Care wenst zekerheid te bieden voor langdurige relaties 
& is kostbewust”

In 2011 is er een omzetstijging van 5.38 % Care NV (in 
vergelijking met 2010). (bron: ABSU). De omzet is ge-
groeid van 2009 tot 2010 dankzij uitbreidingen en nieuwe 
klanten.

Winst = totaal opbrengsten min totaal kosten. De vari-
atie tussen 2010 en 2011 is normaal. In 2011 waren de 
bedrijfskosten iets hoger dan in 2010.

Balans - Activa 2009 2010 2011
Vaste activa 795.548 669.946 756.314
II Immateriële vaste activa 101.584 57.690 243.656
III Materiële vaste activa 606.347 525.048 424.190

B Installaties, machines en uitrusting 426.826 421.133 293.122

C Meubilair & rollend materieel 121.373 68.412 57.544

E Overige materiële vaste activa 58.148 35.514 73.523

IV Financiële vaste activa 87.617 87.208 88.467
C Andere financiële vaste activa 87.617 87.208 88.467

  2  Vorderingen en borgtochten in contanten 87.617 87.208 88.467

Vlottende activa 6.408.992 7.708.490 5.758.038
VI Voorraden 59.737 51.000 51.000

A Voorraden 59.737 51.000 51.000

  1 Grond- en hulpstoffen 59.737 51.000 51.000

VII Vorderingen < 1 jaar 4.450.253 4.738.857 4.577.141
A Handelsvorderingen 4.403.927 4.664.569 4.556.030

B Overige vorderingen 46.327 74.288 21.110

IX Liquide middelen 1.862.664 2.902.340 941.525
X Overlopende rekeningen 36.338 16.293 188.371
Totaal der activa 7.204.541 8.378.436 6.514.353

Balans – Passiva 2009 2010 2011
Eigen vermogen 2.663.945 1.248.663 2.384.390
I Kapitaal 155.000 155.000 155.000

A Geplaatst kapitaal 155.000 155.000 155.000

IV Reserves 44.416 44.416 44.416
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 2.464.529 1.049.247 2.184.973
Voorziening voor risico’s en kosten 15.000 262.790 175.438
VII Voorziening risico’s, kosten 15.000 262.790 175.438

A Voorziening risico’s, kosten 15.000 262.790 175.438

Schulden 4.525.596 6.866.983 3.954.524
IX Schulden < 1 jaar 4.503.890 6.670.049 3.416.114

B Financiële schulden 0 0 191.154

  1 Kredietinstellingen 0 0 191.154

C Handelsschulden 721.383 1.077.671 417.125

  1 Leveranciers 721.383 1.077.671 417.125

E Schulden mbt belastingen 3.053.726 3.092.378 2.807.835

  Bezoldigingen en RSZ 0 0 0

  1 Belastingen 83.155 473.000 249.000

  2 Bezoldigingen en RSZ 2.970.571 2.619.378 2.558.835

F Overige schulden             728.781 2.500.000 0

X Overlopende rekeningen 21.706 196.934 538.409
Totaal der passiva 7.204.541 8.378.436 6.514.353
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2009 2010 2011
Wedden bedienden 2.415.994,56 2.681.891,51 2.775.658,00
Lonen arbeiders 13.462.997,21 12.775.983,91 13.404.326,00
RSZ bedienden 748.028,68 625.981,59 768.234,00
RSZ arbeiders 5.625.251,05 5.220.844,58 5.601.419,00
Verzekeringen 353.472,29 106.046,40 180.235,00
Groepsverzekering 86.827,93 74.827,44 89.913,00
Opleiding en aanwerving 71.364,83 118.486,92 150.959,00
Medische dienst 43.787,14 54.263,66 52.958,00
Kantinekosten 33.551,49 27.188,98 26.827,00
Onderhoud werkkledij 32.858,15 61.056,08 43.798,00
Totaal 22.874.133,33 21.746.571,07 23.094.327,00

Resultatenrekening – samenvatting 2009 2010 2011
Samenvatting Bedrijfsresultaat    
  Bedrijfsopbrengsten 29.049.583 28.636.912 30.131.966
  Financiële opbrengsten 44.185 14.327 9.827
  Uitzonderlijke opbrengsten 2.000 12.468 0
  Belastingregularisatie 5.900 0 0
Totaal opbrengsten 29.101.668 28.663.707 30.141.793
  Bedrijfskosten 27.748.718 26.883.428 28.442.909
  Financiële kosten 75.406 65.763 64.679
  Uitzonderlijke kosten 18.750 2.098 0
  Belastingen 450.126 627.700 498.477
Totaal kosten 28.293.000 27.578.989 29.006.065
Resultaat boekjaar (winst) voor belastingen 1.252.894 1.712.418 1.634.205
Resultaat boekjaar (winst) na belastingen 808.668 1.084.718 1.135.728

Resultatenrekening – opbrengsten 2009 2010 2011

Bedrijfsopbrengsten 29.049.583 28.636.912 30.131.966
I Bedrijfsopbrengsten 29.049.583 28.636.912 30.131.966

A Omzet 28.701.433 28.241.157 29.761.048

D Andere bedrijfsopbrengsten 348.150 395.755 370.917

Financiële opbrengsten 44.185 14.327 9.827
IV Financiële opbrengsten 44.185 14.327 9.827

B Uit vlottende activa 43.399 14.148 9.783

C Andere financiële opbrengsten 786 179 43

Uitzonderlijke opbrengsten 2.000 12.468 0
VII Uitzonderlijke opbrengsten 2.000 12.468 0

D Meerwaarde bij realisatie van vaste activa 2.000 12.468 0

Regularisering voor belastingen 5.900 0 0
X Regularisering voor belasting 5.900 0 0

Resultatenrekening – kosten 2009 2010 2011

Bedrijfskosten 27.748.718 26.883.428 28.442.909
II Bedrijfskosten 27.748.718 26.883.428 28.442.909

A Handelsgoederen, grondstoffen 684.275 579.719 609.040

  en hulpstoffen

  1 Inkopen 684.275 570.982 609.040

  2 Voorraadwijziging 0 8.737 0

B Diensten & diverse goederen 3.672.750 3.819.818 4.373.543

C Bezoldigingen en sociale lasten (*) 22.874.133 21.746.571 23.094.327

D Afschrijving en waardevermindering op 475.045 432.452 381.053

  oprichtingskosten, immateriële en materiële

  vaste activa

E Waardevermindering op voorraden, bestellingen 9.624 14.646 29.213

  in uitvoering en handelsvorderingen

F Voorziening risico’s, kosten -10.000 247.790 -87.351

G Andere bedrijfskosten 42.891 42.432 43.082

Financiële kosten        75.406 65.763 64.679
V Financiële kosten 75.406 65.763 64.679

A Kosten van schulden 73.483 63.176 58.061

C Andere financiële kosten 1.923 2.587 6.617

Uitzonderlijke kosten       18.750 2.098 0
VIII Uitzonderlijke kosten 0 0 0

D Minderwaarde bij realisatie van vaste activa 18.750 2.098 0

Belastingen       450.126 627.700 498.477
X Belastingen 450.126 627.700 498.477

(*) II. C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
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Onze medewerkers, klanten en alle stakeholders zijn 
belangrijk. Daarnaast hebben wij ook aandacht voor wat 
er buiten ons bedrijf gebeurt. 

Wat is maatschappelijk betrokken onderne-
men?
Maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) is het 
vrijwillig investeren van expertise, menskracht, facilitei-
ten en netwerken in de (lokale) samenleving. 

MBO werkgroep
Sinds 2005, is er een specifieke werkgroep over maat-
schappelijk betrokken ondernemen (MBO). Deze werk-
groep is samengesteld uit de MVO-coördinator en ver-
schillende mensen die deelnamen aan een bouwreis met 
de Vebego Foundation, verder ambassadeurs genoemd. 
Twee keer per jaar komt deze werkgroep bijeen om pro-
jecten en acties uit te kiezen en te ontwikkelen. 

MBO thema’s
De mbo-werkgroep heeft als doelstelling vrijwillig giften 
of hulp aan te bieden in de categorieën:
•	gezondheid
•	internationale	hulp
•	welzijn/sport/cultuur
•	natuur/milieu
met als insteek: “onze medewerkers de mogelijkheid 
bieden om zich maatschappelijk te engageren met de 
hulp van Care.” Aldus Reinhilde Switser (mvo-coördina-
tor).

Maatschappelijke projecten bij Care
Onze maatschappelijke projecten zijn:

•	Plan	International:	Sinds	2001	kan	iedere	Care-me-
dewerker voor slechts € 0,50/maand adoptie-ouder 
worden voor Plan International.  Meer geven kan natuur-
lijk ook. Het op deze manier verzamelde bedrag wordt 
door Care verdubbeld.  Momenteel steunen we 8 kinde-
ren uit Mali, Bangladesh, Egypte, El Salvador, Ecuador, 
Dominicaanse Republiek, Cambodja, Kameroen. www.
planbelgie.be 

•	Vebego	Foundation:	Sinds	2005	namen	Care-mede-
werkers deel aan bouwprojecten van Vebego Foundation 
in Sri Lanka, Zuid-Afrika en Ghana. Reeds 25 % van de 
bedienden nam effectief deel.  Sinds 2010 staan deze 
projecten ook open voor arbeiders. 

•	Inzamelacties: Sinds 2007 doet Care op regelma-
tige basis inzamelacties (kleding, speelgoed) voor vzw 
Moeders voor Moeders Borgerhout, Zeemanshuis Gent, 
Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning De 
Kleine Vos Borgerhout, opvangcentrum voor asielzoe-
kers Antwerpen.

•	Hippo	and	Friends:	In	2009	organiseerde	Care,	samen	
met enthousiaste medewerkers, zelf 2 evenementen 
voor Hippo and Friends, een nieuwe vzw opgericht ten 
behoeve van kinderen met diabetes: een wandeldag 

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

“Care heeft ook aandacht voor 
maatschappelijk zwakkeren”

We steunen daarom ook consequent, zowel financieel 
als met daden, enkele maatschappelijke initiatieven en 
goede doelen.

 “We hebben een werkgroep die maatschappelijke 
projecten coördineert. De zogeheten kansengroepen 
zijn ruim vertegenwoordigd in onze onderneming. Om 
het MVO-beleid nog verder te stimuleren, stelde Care 
een MVO-coördinator aan. D.i. ons een bijna volle FTE 
waard” zegt Ron Embrechts.
Een uit ambassadeurs gevormde werkgroep bepaalt 
welke activiteiten worden georganiseerd en welke 
doelgroepen worden ondersteund naar maatschappelijk 
zwakkeren toe.

in Kasterlee en een 12-uren-loop “Hippo Run” in St.-
Niklaas.  De opbrengsten gingen integraal naar Hippo 
and Friends.  www.hippoandfriends.com 

•	Kiran	Priya:
Sinds 2010 steunt Care het project Kiran Priya uit India, 
een project opgericht door een Care-medewerker. 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-medewerkers organi-
seerden in 2011 en 2012 een quiz waarvan de opbrengst 
integraal naar dit project ging.

Begin 2012 richtten 4 Care-medewerkers de vzw Kiran 
Priya op. Het schooljaar 2012 start met 105 kinderen (35 
in 2011), 37 naaisters, 10 vrijwilligers. www.kiranpriya.
org 

Het is van groot belang om anderen te helpen in 
het verbeteren van hun levensstandaard, om an-
deren bij te staan en te ondersteunen in moeilijke 
tijden en om een reden te zijn in hun zelfontplooi-
ing. Met deze bouwreis kan je dichter komen bij 
mensen die écht liefde en hulp nodig hebben om 
zo je eigen zelfontplooiing verder te kunnen zet-
ten...’ 
Musa Öztürk (boekhouder/kwaliteitsmedewerker) 
bouwreis Zuid-Afrika 2010
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Solidaritest Award
In 2009, 2010 en 2011 won Care de Solidaritest Award.

Solidaritest is een wedstrijd die de kwaliteit van de so-
ciale en humanitaire inspanningen van ondernemingen 
meet en beloont. De Solidaritest award voor bedrijven 
bekroont de managementstrategie op het vlak van 
maatschappelijke solidariteit.

Vanaf 2012 vaardigt Care een jurylid af bij deze wed-
strijd ingericht door het Belgische Rode Kruis.

Respect voor het milieu

Duurzaam ondernemen betekent ook rekening houden 
met het leefmilieu. Care kiest voor Vive-producten. die 
het milieu zo weinig mogelijk belasten.
Bovendien springen we zuinig om met papier, elektrici-
teit en brandstoffen. We hebben ook oog voor de kleine 
dingen die op een jaar tijd toch wel een verschil kunnen 
maken. Dat uit zich onder meer in het stimuleren van 
carpooling, thuiswerken, meetings beperken, papierver-
bruik beperken door o.a. printers default recto/verso in 
te stellen… 
De hoger vermelde dagschoonmaak bij de klanten re-
sulteert ook  in een hele besparing op hun energie door 
de lagere verlichting- en verwarmingskosten aangezien 
iedereen op hetzelfde moment aanwezig is. 
Onze visie over het milieubeleid hebben wij verankerd in 
een milieubeleidsverklaring.
Wij beschikken als een van de weinige schoonmaakbe-
drijven over een ISO 14001 milieucertificaat.

Indien nodig kunnen wij beroep doen op externe hulp bij 
het oplossen van eventuele problemen.
 

Milieu-impact van onze diensten

Machines
Het Wetrok-pakket omvat een ruim aanbod aan duurza-
me machines. Ze zijn economisch verantwoord, geluids-
arm en energiezuinig.  Het Wetrok-pakket kenmerkt 
zich verder door haar eenvoudige bediening, visuele 
instructie middels pictogrammen, geluidsarme werking 
en geleidewielen ter preventie van mogelijke beschadi-
gingen aan wanden en meubels.
Bij de ontwikkeling van dit machinepakket is ergono-
mie voor de gebruikers een bijzonder aandachtspunt. 
Daarnaast speelt levensduur een belangrijke rol.  Der-
halve ondergaan alle machines een grondige jaarlijkse 
keuring en worden ze voorzien van een sticker met de 
keuringsdatum. 

Ons zusterbedrijf Alpheios is vaste leverancier van het 
wetrok-pakket, dat zich in het dagelijks gebruik onder-
scheidt door doelmatigheid, duurzaamheid, bedienings-
gemak en veiligheid.
Bovendien draagt de servicedienst van Alpheios zorg 
voor de uitvoering van de eventuele reparatie- en onder-
houdswerkzaamheden.

Alpheios heeft ook het Charter for Sustainable Cleaning 
ondertekend. De voorschriften die dit charter in acht 
neemt, gaan zelfs nog verder dan de ISO 14001-norm en 
staan in voor het schoon, veilig en duurzaam onderne-
men in de schoonmaakbranche. 
Bijgevolg is Alpheios gerechtigd om de logo’s van Res-
ponsible Care en Responsible Cleaning op te spelden.

Doel voor 2014 is overal Vive-producten te gebruiken.

Met het Abipac systeem levert Alpheios de kleinste hoe-
veelheid verpakkingsmateriaal op de markt. Hiervoor 
beschikt Alpheios over verschillende doseersystemen en 
verpakkingsgroottes, ook voor navulverpakkingen. Dit 
systeem – waarvan Alpheios zich al ruim 15 jaar conse-
quent bedient – levert beduidend minder verpakkingsaf-
val op dan grootverpakkingen.

Materialen
Bij de materialen zijn levensduur, milieueffecten en 
ergonomie belangrijke aandachtspunten. Voorbeelden 
hiervan zijn de Masslinn 2000 stofwisdoek zonder olie, 
de microvezeltechnologie en de stofzuigzakken van 
ongebleekt papier. Microvezeldoeken vereisen geen 
schoonmaakmiddel. Door hun specifieke structuur 
nemen ze nat gemakkelijk stof op en trekken droog (door 
hun statische elektriciteit) losliggend vuil aan = bespa-
ring op schoonmaakproducten en water.

Kledij
Voor de arbeidskledij van onze 

medewerkers werd gekozen 
voor bio-katoen.

Milieu-impact van onze processen
Elektriciteit
Care liet een elektriciteitsscan uitvoeren en deed sinds-
dien aanpassingen aan het elektrisch circuit: spaarlam-
pen, bewegingsdetectors, ondersteund door het sensibi-
liseren van medewerkers,…

CO² emissie
Leaseauto’s alleen met energielabel A, B of C. 

Care beschikt over een poolwagen om collega’s die met 
het openbaar vervoer of met de fiets komen werken, 
toch de kans te geven – indien nodig voor professionele 
verplaatsingen - een wagen te gebruiken. 

Recyclage
Allerlei niet minder belangrijke ingrepen worden gedaan 
zoals: afvalpreventie & afvalscheiding,  aparte opha-
ling van inktpatronen en ict-materiaal.

Producten en verpakkingen
Ons beleid qua schoonmaakmiddelen impliceert dat alle 
grondstoffen die milieubelastend zijn en waar effec-
tieve alternatieven voor bestaan, niet gebruikt worden.  
Daarom werkt Care meer en meer met groene produc-
ten, “Vive-producten”, van het zusterbedrijf Alpheios.  
Vive-producten mogen het erkende Europees Ecolabel 
voeren.  Dit onafhankelijk keurmerk wordt beheerd door 
de Europese Commissie en garandeert dat men kiest 
voor een milieubewust en duurzaam product.  Voordat 
een product het Europees Ecolabel mag hanteren, moet 
het voldoen aan strenge eisen die betrekking hebben op 
de hele levenscyclus: van grondstoffen, energiegebruik 
tot schadelijke stoffen en afval.
Het zijn ecologisch verantwoorde reinigingsmiddelen 
voor dagelijks gebruik die kaderen binnen een totaal-
concept waarbij gepersonaliseerd advies en gerichte 
training centraal staan. 
Meer info over Vive kan u terugvinden op www.alpheios-
vive.com 

We springen zuinig en dus milieubewust om met produc-
ten en hanteren overal en altijd het automatisch dose-
ringssysteem.

DOEL 2014: alle leaseauto’s met max. 145 gr CO2-uitstoot

Vebego Foundation
Deze stichting, van het moederbedrijf Vebego, onder-
steunt mensen met minder kansen, ver weg maar ook 
dichtbij.  Bijzonder is dat in deze projecten ondersteu-
ning altijd een combinatie is van financiële bijdrage en 
inzet van eigen medewerkers.
Elk Vebego-bedrijf, waaronder dus ook Care, staat 2 % 
van haar winst af aan de Vebego Foundation, met allerlei 
sociale projecten in Nederland en ver buiten de grenzen.
www.vebegofoundation.nl

“Naast het voorkomen van persoonlijk letsel streven wij 
ook naar een efficiënt beleid inzake het vermijden van 
materiële - en milieuschade. Werken in en aan een aan-
gename omgeving is zowel naar onze medewerkers als 
naar de medewerkers van onze klanten toe, één van de 
meerwaarden die wij als Care willen bewerkstelligen.’
Net zoals kwaliteit en veiligheid, is milieuzorg van uiter-
mate belang bij het uitvoeren van onze activiteiten!”
Els Van Rijckeghem (hoofd interne milieuzorg/kwaliteitsmana-
ger/preventieadviseur)
 
 
Enkele aandachtspunten uit de milieubeleidsverklaring:
Care levert aanzienlijke inspanningen om het gevaarlijk 
karakter van bepaalde producten te weren. We proberen 
het verbruik van materialen en middelen te minimalise-
ren en werken aan allerlei initiatieven om positief om te 
gaan met afval. Ook het beleid t.o.v. onze leveranciers 
met betrekking tot het milieu is van belang in het kader 
van een verdere samenwerking.
 
Voorkomen is beter dan genezen.  Daar zijn wij ten stel-
ligste van overtuigd en daarom zorgen wij ervoor dat 
onze medewerkers opgeleid zijn om mee te werken aan 
de milieucondities zowel gesteld door de wetgeving als 
door de externe klant.  Care heeft gekozen om een in-
terne medewerker in deze materie specifiek op te leiden.  
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STRATEGIE EN ANALYSE Referentie Rapporterings-
niveau

Reden

1.1 Een verklaring van raad van bestuur over relevantie van duurzame ontwikke-
ling voor de organisatie en haar strategie.

3 Volledig  

1.2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en mogelijkheden.  3 Volledig  

ORGANISATIEPROFIEL Referentie Rapporterings-
niveau

Reden

2.1 Naam van de organisatie. 5 Volledig  

2.2 Voornaamste merken, producten en/of diensten. 9 Volledig  

2.3 Operationele structuur van de organisatie, met inbegrip van divisies, dochter-
ondernemingen en samenwerkingsverbanden.

6; 11 Volledig  

2.4 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie 5 Volledig  

2.5 Het aantal landen waar de organisatie actief is (met relevantie voor de duur-
zaamheidskwesties).

5 Volledig  

2.6 Eigendomsstructuur en rechtsvorm. 6 Volledig  

2.7 Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren en soorten klanten). 5; 9; 35 Volledig  

2.8 Omvang van de verslaggevende organisatie. 15 Volledig  

2.9 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, 
structuur of eigendom

3 Volledig  

2.10 Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden toegekend. 17; 21; 23; 
27; 44

Volledig  

VERSLAGPARAMETERS Referentie Rapporterings-
niveau

Reden

3.1 Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft. 5 Volledig  

3.2 Datum van het meest recente verslag. 5 Volledig

3.3 Verslaggevingscyclus (jaarlijks, tweejaarlijks, etc.) 5 Volledig  

3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan. 5 Volledig  

3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag, met inbegrip van: 
relevantie, materialiteit en stakeholders.

5 Volledig  

3.6 Afbakening van het verslag 5 Volledig  

3.7 Specifieke beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag Niet  N. v. t.

3.8 Basis voor verslaggeving over samenwerkingsverbanden, dochteronderne-
mingen in gedeeltelijk eigendom, gehuurde faciliteiten, uitbestede activitei-
ten of andere entiteiten

Niet  N. v. t.

3.9 De technieken en berekeningsgrondslagen voor gegevensmetingen, waaron-
der de voor schattingen gebruikte aannames 

5 Gedeeltelijk  Alleen 
overall 
informatie

3.10 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrek-
te informatie 

Niet  N. v. t., 
eerst ver-
slag

3.11 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aan-
zien van reikwijdte, afbakening of meetmethoden van het verslag

Niet  N. v. t., 
eerst ver-
slag

3.12 Inhoudsopgave 2 Volledig  

3.13 Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verstrekken van externe 
assurance van het verslag.

Niet  N. v. t.

BESTUUR, VERPLICHTINGEN EN BETROKKENHEID Referentie Rapporterings-
niveau

Reden

4.1 De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die 
vallen onder het hoogste bestuurslichaam .

10 Volledig  

4.2 Geef aan of de voorzitter van het hoogste bestuurslichaam eveneens een 
leidinggevende functie heeft.

10 Volledig  

4.3 Voor organisaties met een enkelvoudige bestuursstructuur: vermeld het aan-
tal onafhankelijke en/of niet-leidinggevende leden van het hoogste bestuurs-
lichaam.

Niet  N. v. t.

4.4 Overlegorganen voor aandeelhouders en medewerkers voor aanbevelingen of 
medezeggenschap op het hoogste bestuurslichaam.

7; 10; 11 Volledig  

4.5 Een koppeling tussen vergoedingen voor leden van het hoogste bestuursli-
chaam, top-managers en leidinggevenden (met inbegrip van vertrekregelin-
gen) en de prestaties van de organisatie (met inbegrip van sociale en milieu-
gerelateerde prestaties).

 27 Niet  N. v. t.

4.6 Processen waarmee de raad van bestuur waarborgt dat strijdige belangen 
worden vermeden.

  Niet  N. v. t.

4.7 Proces voor het bepalen van de kwalificaties en expertise van de leden van 
het hoogste bestuurslichaam voor het sturen van de strategie van de organi-
satie aangaande economische, milieugerelateerde en sociale onderwerpen.

  Niet  N. v. t.

4.8 Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, gedragscodes en uit-
gangspunten die van belang zijn voor de economische, milieugerelateerde en 
sociale prestaties, met vermelding van de mate van invoering ervan.

8; 28; 29; 
44

 Volledig  

4.9 Procedures van het hoogste bestuurslichaam voor het overzien van de inven-
tarisatie en het beheer door de organisatie van economische, milieugerela-
teerde en sociale prestaties, met inbegrip van relevante risico’s en mogelijk-
heden en naleving van of conformiteit met internationaal overeengekomen 
standaarden, gedragscodes en principes.

  Niet  N. v. t.

4.10 Processen voor het evalueren van de eigen prestaties van het hoogste be-
stuurslichaam, in het bijzonder betreffende economische, milieugerelateerde 
en sociale prestaties.

     

4.11 Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe.   Niet  N. v. t.

4.12 Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, 
principes of standaarden die de organisatie onderschrijft.

11; 28; 29; 
32; 44 

Volledig  

4.13 Lidmaatschap van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en (inter)natio-
nale belangenorganisaties.

 5 Volledig  

4.14 Lijst van relevante groepen belanghebbenden voor de organisatie. 5 Volledig  

4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders. 5 Volledig  

4.16 Benadering van stakeholders en de frequentie van contacten. 5 Gedeeltelijk  

4.17 Reactie organisatie op de voornaamste onderwerpen en vraagstukken naar 
voren gekomen in contact met stakeholders.

5 Gedeeltelijk

ECONOMISCH-INDICATOREN Referentie Rapporterings-
niveau

Reden

EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd, waar-
onder inkomsten, operationele kosten, personeelsvergoedingen, donaties en 
overige maatschappelijke investeringen, ingehouden winst en betalingen aan 
kapitaalverstrekkers en overheden.

38; 44 Volledig  

EC2 Financiële implicaties en andere risico’s en mogelijkheden voor de activitei-
ten van de organisatie als gevolg van klimaatverandering.

Niet  N. v. t.

EC3 Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde uitkeringen-
plan van de organisatie.

Niet  N. v. t.

EC4 Significante financiële steun van de overheid. 24 Volledig  

EC5 Spreiding in de verhouding tussen het standaard aanvangssalaris en het 
lokale minimumloon op belangrijke bedrijfslocaties. 

Niet  N. v. t.

EC6 Beleid, methoden en deel van uitgaven betreffende lokaal gevestigde leve-
ranciers op belangrijke bedrijfslocaties.

Niet  N. v. t.

EC7 Procedures voor lokale personeelswerving en aandeel van het topkader dat 
afkomstig is uit de lokale gemeenschap op belangrijke bedrijfslocaties.

Niet  N. v. t.

EC8 Ontwikkeling en gevolgen van investeringen in infrastructuur en diensten die 
voornamelijk ten behoeve van het algemeen nut worden geboden door mid-
del van verplichtingen van commerciële aard, dan wel in natura of pro bono.

Niet  N. v. t.

EC9 Inzicht in en beschrijving van significante indirecte economische gevolgen 
waaronder de omvang ervan. 

Niet  N. v. t.

MILIEU-INDICATOREN Referentie Rapporterings-
niveau

Reden

EN1 Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht of volume. Niet  N. v. t.

EN2 Percentage van de gebruikte materialen dat bestaat uit afval van externe 
bronnen.

Niet  N. v. t.

EN3 Direct energieverbruik door primaire energiebron. 45 Gedeeltelijk Bronnen 
maar geen 
cijfers
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EN4 Indirect energieverbruik door primaire bron. 45 Gedeeltelijk Bronnen 
maar geen 
cijfers

EN5 Energie die bespaard is door besparingen en efficiëntieverbeteringen. 45 Gedeeltelijk Bronnen 
maar geen 
cijfers

EN6 Initiatieven ten behoeve van energie-efficiëntie of op duurzame energie geba-
seerde producten en diensten, evenals verlagingen van de energie-eisen als 
resultaat van deze initiatieven. 

45 Volledig  

EN7 Initiatieven ter verlaging van het indirecte energieverbruik en reeds gereali-
seerde verlaging.

44; 45 Gedeeltelijk Initiatieven 
maar geen 
cijfers

EN8 Totale wateronttrekking per bron. Niet  N. v. t.

EN9 Waterbronnen waarvoor wateronttrekking significante gevolgen heeft. Niet  N. v. t.

EN10 Percentage en totaal volume van gerecycleerd en hergebruikt water. Niet  N. v. t.

EN11 Locatie en oppervlakte van het land dat eigendom is, gehuurd wordt, beheerd 
wordt in of grenst aan beschermde gebieden en gebieden met een hoge bio-
diversiteitswaarde buiten beschermde gebieden. 

Niet  N. v. t.

EN12 Beschrijving van significante gevolgen van activiteiten, producten en dien-
sten op de biodiversiteit in beschermde gebieden en gebieden met een hoge 
biodiversiteitswaarde buiten beschermde gebieden.

Niet  N. v. t.

EN13 Beschermde of herstelde habitats Niet  N. v. t.

EN14 Strategieën, huidige maatregelen en toekomstige plannen voor het beheer-
sen van de gevolgen van de biodiversiteit.

Niet  N. v. t.

EN15 Aantal op de rode lijst van de IUCN vermelde soorten en soorten op nationale 
beschermingslijsten met habitats in gebieden binnen de invloedsfeer van 
bedrijfsactiviteiten, ingedeeld naar hoogte van het risico van uitsterven. 

Niet  N. v. t.

EN16 Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht. Niet  N. v. t.

EN17 Andere relevante indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht. Niet Niet be-
schikbaar

EN18 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen en gerealiseerde 
verlagingen.

45 Gedeeltelijk Initiatieven 
maar geen 
cijfers 

EN19 Emissie van ozonafbrekende stoffen naar gewicht. Niet Niet be-
schikbaar, 
we zitten 
in een 
gebouw-
complex

EN20 NOx, SOx en andere significante luchtemissies naar type en gewicht. Niet Idem

EN21 Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestemming. Niet Idem

EN22 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode. Niet Idem

EN23 Totaal aantal en volume van significante lozingen. Niet  N. v. t.

EN24 Gewicht van getransporteerd, geïmporteerd, geëxporteerd of verwerkt afval 
dat als gevaarlijk geldt op grond van bijlage I, II, III en VIII van de Conventie 
van Bazel en het percentage afval dat internationaal is getransporteerd. 

Niet  N. v. t.

EN25 Benaming, grootte, beschermingsstatus en biodiversiteitswaarde van wate-
ren en gerelateerde habitats die significante gevolgen ondervinden van de 
waterafvoer en afvloeiing van de verslaggevende organisaties. 

Niet  N. v. t.

EN26 Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en dien-
sten en de omvang van deze compensatie.

45 Gedeeltelijk Initiatieven 
maar geen 
cijfers 

EN27 Percentage producten dat is verkocht en waarvan de verpakking is ingeza-
meld, naar categorie. 

Niet  N. v. t.

EN28 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire 
sancties wegens het niet naleven van milieuwet- en regelgeving. 

Niet  0, geen 
boetes

EN29 Significante milieugevolgen van het transport van producten en andere goe-
deren en materialen die worden gebruikt voor de activiteiten van de organisa-
tie en het vervoer van personeelsleden.

45 Gedeeltelijk Alleen voor 
het vervoer 
van perso-
neelsleden

EN30 Totale uitgaven aan en investeringen in milieubescherming naar type. Niet  N. v. t.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VOLWAARDIG WERK – INDICATOREN Referentie Rapporterings-
niveau

Reden

LA1 Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio. 15 Gedeeltelijk  

LA2 Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep, geslacht 
en regio.

16 Gedeeltelijk  Niet per 
leeftijds-
groep, 
geslacht 
en regio

LA3 Uitkeringen/voordelen aan voltijdse medewerkers die niet beschikbaar zijn 
voor tijdelijke of deeltijdmedewerkers per grootschalige activiteit.

Niet  N. v. t.

LA4 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst 
valt.

Volledig  100%

LA5 Minimale opzegtermijn(en) in verband met operationele veranderingen, 
inclusief of dit wordt gespecificeerd in collectieve overeenkomsten.

Con-
form de 
geldende 
wetgeving 
volgens 
collectieve 
arbeids 
overeen-
komst 

LA6 Percentage van het totale personeelsbestand dat is vertegenwoordigd in for-
mele gezamenlijke commissies van werkgevers en werknemers die bijdragen 
aan de controle op en advies over arbeidsgezondheidsprogramma’s.

Con-
form de 
geldende 
wetgeving 
volgens 
comité 
preventie 
en be-
scherming

LA7 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkge-
relateerde sterfgevallen per regio.

30 Gedeeltelijk Niet over 
letsel, be-
roepsziekt 
en uitval-
dagen. 0 
sterfgeval-
len

LA8 Opleidings-, trainings-, advies-, preventie- en risicobeheersprogramma’s ten 
behoeve van personeelsleden, hun families of omwonenden in verband met 
ernstige ziekten.

Niet  N. v. t.

LA9 Afspraken over arbeidsveiligheid vastgelegd in formele overeenkomsten met 
vakbonden.

11 Volledig Con-
form de 
geldende 
wetgeving 
volgens 
algemeen 
regle-
ment voor 
arbeidsbe-
scherming 
(ARAB) en 
de codex

LA10 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidin-
gen, onderverdeeld naar werknemerscategorie.

22 Gedeeltelijk Niet 
onderver-
deeld naar 
werkne-
merscate-
gorie

LA11 Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de 
blijvende inzetbaarheid van werknemers garanderen en hen helpen bij het 
afronden van hun loopbaan.

20; 22; 27; 
28; 29; 31

Volledig  

LA12 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- 
en loopbaanontwikkeling.

23 Volledig  
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LA13 Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers 
per categorie, naar geslacht, leeftijdsgroep, het behoren tot een bepaalde 
maatschappelijke minderheid en andere indicatoren van diversiteit.

18; 19; 20 Volledig  

LA14 Verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen per medewer-
kerscategorie.

Volgens 
barema’s

MENSENRECHTEN – INDICATOREN Referentie Rapporterings-
niveau

Reden

HR1 Percentage van en totaal aantal aanmerkelijke investeringsovereenkomsten 
waarin clausules over mensenrechten zijn opgenomen of waarvan de nale-
ving van de mensenrechten is getoetst.

Niet  N. v. t.

HR2 Percentage belangrijke leveranciers en aannemers die getoetst zijn op nale-
ving van de mensenrechten en op getroffen maatregelen.

32 Volledig  

HR3 Totaal aantal uren personeelstraining over beleid en procedures betreffende 
aspecten van mensenrechten die relevant zijn voor de activiteiten, met inbe-
grip van het percentage van het personeel dat de trainingen gevolgd heeft.

33 Gedeeltelijk Niet aantal 
uren, 100% 
mede-
werkers, 
met “basis 
opleiding”

HR4 Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen maatregelen. N.v.t. 0, geen 
discrimi-
natie

HR5 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat daarbij een aanzienlijk risico zou kun-
nen gelden voor het recht op de uitoefening van de vrijheid van vereniging 
en collectieve arbeidsonderhandelingen, alsmede de maatregelen die zijn 
getroffen ter ondersteuning van deze rechten.

32; 33 Volledig SA8000

HR6 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van geval-
len van kinderarbeid, alsmede de maatregelen die zijn getroffen gericht op de 
uitbanning van kinderarbeid.

32; 33 Volledig SA8000

HR7 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van geval-
len van gedwongen of verplichte arbeid, alsmede de maatregelen die zijn 
getroffen gericht op de uitbanning van gedwongen of verplichte arbeid.

32; 33 Volledig SA8000

HR8 Percentage van beveiligingspersoneel dat training heeft gevolgd in het bedrijf 
of de procedures van de organisatie betreffende aspecten van de mensen-
rechten die relevant zijn voor de activiteiten.

Niet  N. v. t.

HR9 Totaal aantal gevallen van overtreding van de rechten van de inheemse bevol-
king, alsmede de getroffen maatregelen.

Niet  N. v. t.

MAATSCHAPPELIJKE – INDICATOREN Referentie Rapporterings-
niveau

Reden

SO1 Aard, reikwijdte en effectiviteit van alle programma’s en methoden die de ef-
fecten van de activiteiten op gemeenschappen bepalen en beheren, waaron-
der vestiging, activiteiten en vertrek.

Niet  N. v. t.

SO2 Percentage van en totaal aantal bedrijfseenheden geanalyseerd op corruptie-
gerelateerde risico’s.

Niet  N. v. t.

SO3 Percentage van het personeel dat training in anti-corruptiebeleid en -proce-
dures van de organisatie heeft gevolgd.

Niet  N. v. t.

SO4 Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van gevallen van corruptie Niet  N. v. t.

SO5 Standpunten betreffende publiek beleid en deelname aan de ontwikkeling 
ervan, evenals lobbyen.

Niet  N. v. t.

SO6 Totale waarden van financiële en in- natura- bijdragen aan politieke partijen, 
politici en gerelateerde instellingen per land.

Niet  N. v. t.

SO7 Totaal aantal rechtszaken vanwege concurrentiebelemmerend gedrag, 
antikartel-, en monopolistische praktijken, alsmede de resultaten van deze 
rechtszaken.

Niet  N. v. t.

SO8 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet- monetaire 
sancties wegens het niet naleven van wet- en regelgeving.

N.v.t.  0, geen 
boetes

PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID – INDICATOREN Referentie Rapporterings-
niveau

Reden

PR1 Levensduurstadia waarin de gevolgen van producten en diensten voor ge-
zondheid en veiligheid worden beoordeeld met het oog op verbetering en het 
percentage van belangrijke product- en dienstencategorieën die aan derge-
lijke procedures onderhevig zijn.

45 Gedeeltelijk Alleen 
gezond-
heid en 
veiligheid 
of produc-
ten (b. v. 
wetrok)

PR2 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes 
betreffende gevolgen voor gezondheid en veiligheid van producten en dien-
sten gedurende de levensduur, naar type resultaat.

Niet  N. v. t.

PR3 Type informatie over producten en diensten dat verplicht wordt gesteld door 
procedures en het percentage van belangrijke producten en diensten die 
onderhevig zijn aan dergelijke informatie-eisen.

Niet  N. v. t.

PR4 Totaal aantal gevallen van niet- naleving van regelgeving en vrijwillige codes 
betreffende informatie over en etikettering van producten en diensten, naar 
type resultaat.

Niet  N. v. t.

PR5 Beleid ten aanzien van klanttevredenheid, met inbegrip van resultaten van 
onderzoeken naar klanttevredenheid.

35; 36; 37 Volledig  

PR6 Programma’s voor de naleving van wetten, standaarden en vrijwillige codes 
met betrekking tot marketingcommunicatie, waaronder reclame, promotie 
en sponsoring.

Con-
form de 
geldende 
wetgeving

PR7 Totaal aantal gevallen van niet- naleving van regelgeving en vrijwillige codes 
betreffende marketingcommunicatie, waaronder reclame, promotie en spon-
soring, naar type resultaat

N.v.t.  0, geen 
inbreuken

PR8 Totaal aantal gegronde klachten over inbreuken op de privacy van klanten en 
het kwijtraken van klantgegevens.

N.v.t.  0, geen 
klachten

PR9 Monetaire waarde van significante boetes wegens het niet-naleven van wet- 
en -regelgeving betreffende de levering en het gebruik van producten en 
diensten.

  N.v.t.  0, geen 
boetes
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