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Disclaimer
Wij hebben ons best gedaan om dit duurzaamheidsrapport zo zorgvuldig 
mogelijk op te stellen. We hebben ons hierbij zo veel mogelijk gebaseerd 
op bij ons aanwezige data, cijfers en gegevens. Naast veel eigen (beeld)
materiaal hebben wij ook gebruikgemaakt van materiaal van partners. Daar 
waar mogelijk hebben wij onze bronnen vermeld. Mochten we onverhoopt 
dingen over het hoofd gezien hebben laat ons dit dan weten.

Copyright
We hebben tijd en energie in dit rapport gestoken. Niet voor niets: we 
willen de wereld mooier achterlaten. Mocht je iets willen gebruiken doe dat 
dan vooral maar laat het ons ook even weten. Naast dat we het waardevol 
vinden dat jij wat met ons verhaal kunt komen we graag in contact met jou: 
we kunnen altijd leren van elkaar!
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Het gaat goed met Novon Schoonmaak- 
bedrijven. Al jaren groeit ons bedrijf in omzet, 
winst en aantallen opdrachtgevers en mede- 
werkers. Vanuit onze vestigingen in Zwolle, En-
ter, Leeuwarden en Groningen verzorgen onder- 
tussen ruim 2.000 schoonmaakprofessionals de 
schoonmaakwerkzaamheden en specialistische 
reiniging voor onze klanten in zeer diverse  
sectoren in heel Noordoost-Nederland. Deze 
groei kunnen we voor een groot deel verklaren 
door het feit dat het voor ons, al sinds de  
oprichting in 1993, vanzelfsprekend is dat we ons 
focussen op de duurzame P’s van People, Planet, 
Partnerships en natuurlijk Profit. 

People
Schoonmaken is mensenwerk en de schoonmaak- 
professionals bij Novon Schoonmaakbedrijven 
maken het verschil. Daarom hechten we veel 
belang aan duurzame inzetbaarheid. We  
voorzien onze schoonmakers niet alleen van  
adequate schoonmaakmiddelen en -materialen, 
we coachen en begeleiden hen ook op het  
gebied van veiligheid, educatie, gezondheid, per-
soonlijk welbehagen en duurzame inzetbaarheid, 
zodat zij een prettige werksfeer ervaren en zich 
van hun beste kant kunnen laten zien.

Planet
Vanzelfsprekend voldoet Novon Schoonmaak- 
bedrijven aan de eisen rondom milieu- 
management en zijn we in het bezit van het ISO 
14001 certificaat. Daarnaast kiezen we waar  
mogelijk ook voor aanvullende maatregelen die 
bijdragen aan een beter milieu. We kijken  
continu hoe we onze processen duurzamer in 
kunnen richten, zodat de footprint van Novon 
Schoonmaakbedrijven zo klein mogelijk wordt.

Partnerships
Alleen ga je sneller, maar samen bereik je meer. 
Daarom gaan we indien mogelijk Partnerships 
aan met partners uit de keten die ook het belang 
en de voordelen van duurzaamheid, circulariteit 
en sociaal ondernemen inzien. Samen zetten we 
prachtige stappen die onze opdrachtgevers niet 
meteen van hun schoonmaakpartner  
verwachten.

Profit
Natuurlijk kost onze focus op duurzaamheid, 
circulariteit en sociaal ondernemen tijd en geld, 
maar bij Novon Schoonmaakbedrijven zien we 
ook de voordelen. We sparen het milieu. We  
hebben zeer loyale, gezonde en tevreden mede- 
werkers en ook onze klanten zijn tevreden en 
loyaal. Kortom, dankzij onze duurzame en  
sociale inzet onderscheiden we ons al jaren van 
onze concurrenten. Dat zorgt voor: 
1. continuïteit van ons bedrijf, 
2. werkgelegenheid voor onze medewerkers en
3. een vitale leefgemeenschap, mede door onze 

bijdragen aan culturele en sportieve activitei-
ten en goede doelen in ons werkgebied. 

Door onze vroege focus op duurzaam onder- 
nemen hebben we nu weliswaar een voorsprong, 
maar dat wil niet zeggen dat we er al zijn. 
Sterker nog, op dit moment zijn we druk bezig 
de Sustainable Development Goals een plek te 
geven binnen onze ambities. Deze werelddoelen, 
opgesteld door de Verenigde Naties, moeten 
ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een betere 
plek is om te leven.

Een betere plek ontstaat alleen wanneer wij 
onze kennis en ervaringen delen met andere 
partijen. Met name op het gebied van duurzaam, 
circulair en sociaal ondernemen.

Elbert-Jan Hesse,
Algemeen directeur  
Novon Schoonmaakbedrijven
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Alleen als je openstaat voor én  
meedoet aan de veranderende wereld,  

ben je als schoonmaakbedrijf  
in staat om te groeien”

“
VOORWOORD

Duurzaam ondernemen, juni 2019



Duurzaam ondernemen, juni 2019 pagina 6



Vanzelfsprekend!

Schoonmaken is mensenwerk en de schoonmaak-
professionals bij Novon Schoonmaakbedrijven 
maken het verschil. Daarom hechten we veel 
belang aan duurzame inzetbaarheid. We  
voorzien onze schoonmakers niet alleen van  
adequate schoonmaakmiddelen en -materialen, 
we coachen en begeleiden hen ook op het  
gebied van veiligheid, educatie, gezondheid,  
persoonlijk welbehagen en duurzame inzet- 
baarheid, zodat zij een prettige werksfeer evaren 
en zich van hun beste kant kunnen laten zien.

1.1 Veiligheid
Voor onze medewerkers is een veilige werkplek 
essentieel om hun werkzaamheden zorgeloos uit 
te kunnen voeren. Daarom voeren we op elke 
locatie een Risico Inventarisatie en -evaluatie uit, 
zodat mogelijke risico’s in kaart worden  
gebracht. Iedere medewerker ontvangt op  
locatie een werkplekinstructie waarbij het  
calamiteitenplan, de vluchtwegen, de EHBO- 
voorzieningen en de eventuele specifieke risico’s 
van de locatie worden besproken. Tijdens onze 
jaarlijkse VCA-audit wordt gecontroleerd of onze 
materialen, zoals de ladders, schrob- en zuig- 
machines, hogedrukunits en stofzuigers, gekeurd 
zijn volgens de geldende normen. Daarnaast is 
op al onze vestigingen minimaal één mede- 
werker aanwezig die in het bezit is van een  
Bedrijfshulpverlenings(BHV-)certificaat.

1.2 Gezondheid
Duurzame inzetbaarheid staat of valt met de 
gezondheid van onze medewerkers. Op de werk-
vloer gebruiken we daarom alleen duurzame 
schoonmaakmiddelen met het Nordic Ecolabel 
en schoonmaakmaterialen die voldoen aan de 
Arbo-eisen die zijn opgesteld door de RAS (Raad 
voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en  
Glazenwassersbranche). 

Zo werken wij bijvoorbeeld geheel conform de 
microvezelmethodiek, waarbij minder  
lichamelijke belasting plaatsvindt en minder 
schoonmaakproduct wordt gebruikt. Ook 
hebben al onze moppen een telescoopsteel die 
onnodige belasting voorkomt. Daarnaast volgen 
al onze schoonmaakprofessionals de Basis- 
vakopleiding algemene schoonmaak (BOS).  

Deze vakopleiding wordt voortdurend aangepast 
aan de nieuwe (ergonomische) ontwikkelingen.

Onze vestigingen zijn allemaal ingericht met 
flexibele en dynamische werkplekken, waarbij 
het meubilair zo is ingericht dat nek-, rug-, 
schouder- en oogklachten worden voorkomen 
of verminderd. Deze dynamische werkplekken 
stimuleren medewerkers om meer te bewegen. 
Ook is het binnen onze organisatie de gewoonte 
dat medewerkers zelf hun koffie of thee  
ophalen. Hierdoor komen zij meerdere keren per 
dag achter hun bureau vandaan om even een 
stukje te lopen. Dit draagt bij aan de gezondheid 
en de werkproductiviteit. Bovendien hebben we 
bewust gekozen voor bonenkoffie, aangezien 
deze machine wat langzamer werkt en er tijd is 
voor een gesprek. Onze koffieautomaten zijn, 
onbewust, sociale ontmoetingsplekken voor onze 
medewerkers.

1.3 Gezond leven, sporten en bewegen
Binnen Novon Schoonmaakbedrijven stimuleren 
we onze medewerkers op diverse manieren om 
gezonder te leven en meer te gaan sporten en 
bewegen. Zo organiseren we gezondheids- 
programma’s die gericht zijn op stoppen met 
roken en afvallen en ondersteunen wij sportieve 
initiatieven en evenementen waar onze  
medewerkers aan mee kunnen doen.
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1. PEOPLE

Sportieve events 2019 

• Onze vier vestigingen hebben een bijdrage  
geleverd aan de nationale ‘wandel naar je  
werk dag’.

• Ruim 30 collega’s deden op hun vrije zondag mee aan de 
Urban Trail Zwolle.

• Onze prestaties tijdens het Winners vriendentoernooi in Zwolle 
waren matig, maar er is wel een mooie financiële bijdrage 
gegenereerd voor de G-voetballers van WRZV De Boog.

• In september 2019 hebben diverse collega’s lopend of per fiets 
de Mont Ventoux beklommen. Omdat de zware beklimming 
maar liefst 26 kilometer lang is, wordt er veel over gesproken 
tijdens de trainingen die we organiseren. We houden elkaar 
scherp door daadwerkelijk veel trainingsuren te maken.
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1.4 Ziekteverzuim
Binnen Novon Schoonmaakbedrijven geldt het 
motto “een gezonde collega is een duurzame 
collega”. Op het gebied van ziekteverzuim staan 
wij voor vroege interventie. Hierbij bieden we 
onze medewerkers verschillende handvaten zoals 
fysiotherapie, eventuele hulp bij medische  
trajecten, schuldhulpverlening en rouw- 
verwerking. Bovendien biedt onze vertrouwens-
persoon een luisterend oor en persoonlijke  
aandacht. Deze duurzame aanpak resulteert in 
een relatief laag ziekteverzuimpercentage van 
4%, waar het branchegemiddelde op 5,9% ligt. 

Groene huisvesting 
Uit onderzoek blijkt dat groene huisvesting 
bijdraagt aan een lager ziekteverzuim. Op het 
hoofdkantoor hebben wij bijvoorbeeld een 
Cloud Garden. Dit is een circulair wandsysteem 
op maat, gevuld met planten met de allerbeste 
luchtzuiverende kwaliteiten. Deze muur draagt 
bij aan een vitaler binnenklimaat. De Cloud 
Garden is gekoppeld aan een app waarmee het 
zuurstofgehalte in het pand gemeten kan wor-
den. Ook in onze vestiging in Enter hebben we 
planten op het kantoor. De locaties in  
Leeuwarden en Groningen zijn voorzien van 
flexibele beplanting. In alle vestigingen zorgen 
deze planten voor een hogere luchtvochtigheid, 
betere concentratie, betere verdeling van de 
temperatuur en alles tezamen dus een lager 
ziekteverzuim. 

1.5 Kernkwaliteit en affiniteit
Wij vinden het belangrijk dat de juiste mede-
werker op de juiste plek zit. Medewerkers die op 
de voor hen juiste plek zitten, presteren immers 
beter, hebben meer plezier in hun werk, leveren 
een hogere arbeidsproductiviteit en stralen dit 
ook uit. Bij Novon Schoonmaakbedrijven kijken 
we bij het trainen van onze mensen zowel naar 
de kernkwaliteiten als affiniteiten, zodat ze op 
de juiste werkplek komen te werken. Mede- 
werkers moeten zich immers op hun gemak 
voelen bij de betreffende locatie/afdeling.

1.6 Opleidingen medewerkers
Omdat onze medewerkers het visitekaartje van 
Novon Schoonmaakbedrijven vormen, is het  
belangrijk dat zij zichzelf kunnen ontwikkelen. 
De kwaliteit van ons bedrijf is namelijk mede  
afhankelijk van de kwaliteit die onze  
medewerkers leveren. 

Diploma’s/certificaten medewerkers
Het overgrote deel van onze medewerkers van 
Vlietstra en Novon bezit, afhankelijk van hun 
werkzaamheden, ofwel:
1. het SVS-diploma Glasbewassing, ofwel
2. het SVS-diploma Vloeronderhoud, ofwel
3. het veiligheidscertificaat voor hoogwerkers.
4. Al onze medewerkers bezitten het VCA  

Basisdiploma op het gebied van veiligheid.
5. Onze leidinggevenden hebben in 2018  

diverse cursussen gevolgd en het certificaat 
‘Voorkomen is beter dan verzuimen’  
gehaald.

Opleidingen
Binnen Novon Schoonmaakbedrijven krijgen alle 
medewerkers de mogelijkheid zich te ontplooien 
aan de hand van branche-gerelateerde op- 
leidingen en cursussen die door Insources worden 
verzorgd. Een groot deel van onze medewerkers 
heeft de Basisvakopleiding algemene schoon-
maak (34% bij Oost, 70% bij Vlietstra en 53% bij 
Gebouwen) gevolgd. Deze opleiding is gericht op 
het efficiënt gebruik maken van middelen en  
materialen. Ook worden de medewerkers  
getraind in het aannemen van de juiste lichaams- 
houding, aangezien dit bijdraagt aan een duur-
zame inzetbaarheid. Wanneer medewerkers  
worden ingezet op een locatie waar extra  
training vereist is, verzorgt Insources deze  
training ook. Op de diverse vakantieparken waar 
wij onze dienstverlening aanbieden beschikken 
onze medewerkers dan ook over de aanvullende  
module recreatiebungalows. Verder doet  
Insources al onze kwaliteitsmetingen en  
adviseren zij ons om tot een betere dienst- 
verlening te komen. 
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Aantal uren*  
training in 2018

Gebouwen:  3.176 uur
Vlietstra:  1.129 uur
Oost:   1.140 uur

*waaronder Bedrijfshulpverlening
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1.7 Sociaal en inclusief ondernemen
Novon Schoonmaakbedrijven is een echte 
mensenorganisatie. We plakken geen etiketten 
op medewerkers, maar bieden iedereen gelijke 
kansen en maken geen onderscheid op basis van 
geloof, geslacht of huidskleur. Het is ons doel om 
vorm te geven aan arbeids-inclusiviteit. Binnen 
onze eigen organisatie, maar ook in onze keten 
en de maatschappij waarin we acteren. Leiding-
gevenden die voor hun pensioen willen stoppen 
met de organisatie van schoonwerkzaamheden 
op locatie, kunnen bij Novon Schoonmaak- 
bedrijven bijvoorbeeld trainer worden en zo 
collega’s helpen om hun RAS-diploma te halen. 
Hiervoor hebben we een speciaal opleidingsboek 
ontwikkeld dat goed aansluit bij de doelgroep. 
Het slagingspercentage ligt tussen de 80 en 85%. 
Daarnaast kunnen deze trainers ook VSR- 
kwaliteitsinspecteur worden. Op deze manier be-
geleiden wij onze oud-leidinggevenden op een 
duurzame, verantwoorde en waardevolle wijze 
richting hun pensioen.

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) 
van TNO maakt meetbaar en zichtbaar welke  
organisaties zich meer dan gemiddeld inzetten 
om kwetsbare groepen in de samenleving  
duurzaam aan het werk te krijgen en te houden. 
De PSO richt zich daarmee specifiek op de pijler 
arbeidsparticipatie. Binnen Novon Schoonmaak- 
bedrijven zijn we er trots op dat we qua 
PSO-prestatieniveau voor het tweede jaar op rij 
de derde trede hebben behaald. Hiermee  
behoren we tot de 10% best presterende  
bedrijven in het bieden van werkgelegenheid 
aan mensen uit kwetsbare groepen. Bovendien 
voldoet onze organisatie aan de kwalitatieve  
eisen met betrekking tot passend werk,  
integratie, functioneren, ontwikkeling en bege-
leiding.  
Binnen ons bedrijf hebben we inmiddels voor 
meer dan 20% van de mensen de afstand tot de 
arbeidsmarkt verkleind. Ook is er een gecertifi-
ceerde Jobcoach die ondersteuning biedt, ver-
trouwen geeft en vertrouwen krijgt. Vanuit die 
basis slaagt onze Jobcoach erin om zelfs de meest 
complexe situaties tot een succes te maken. Wij 
kijken naar wat mensen wél kunnen in plaats van 
naar eventuele beperkingen of onmogelijk- 
heden. Wat ons betreft is sociaal ondernemen 
niet iets wat je moet doén, maar moet wíllen. 

Buddy-systeem
Binnen Novon Schoonmaakbedrijven werken we 
met het buddy-systeem. Dit houdt in dat vaste, 
ervaren medewerkers gekoppeld worden aan 
een medewerker uit de SROI (Social Return On 
Investment)-categorie. Onze medewerkers die de 
begeleiding verzorgen, zijn speciaal getraind in 
het begeleiden van mensen uit deze categorie. 
We zijn geen sociale werkplaats, maar geven 
mensen een kans. Wanneer je laat zien dat je je 
best doet, ben je bij ons een winnaar. Deze  
collega’s mogen bij ons hun rugzakje buiten 
laten staan, ze horen erbij. Die saamhorigheid 
zorgt voor een prettige cultuur binnen onze 
organisatie.

Cliëntparticipatie
Samen met een zorginstelling die op het grens-
vlak van gehandicaptenzorg, psychiatrie en  
justitie acteert, zijn we onlangs gestart met 
cliëntparticipatie. Dit houdt in dat cliënten als 
onderdeel van hun behandeling ons meehelpen 
bij het schoonmaken (naar vermogen) en spelen-
derwijs arbeidsritme opdoen. Hiermee wordt de 
stap om weer terug te stromen in het arbeids-
proces aanzienlijk kleiner. Regelmatig volgt na 
enige tijd elders een arbeidsovereenkomst voor 
een betaalde baan. Deze aanpak is op kleine 
schaal al succesvol gebleken en wij willen dit 
graag uitbouwen bij onze overige opdrachtge-
vers in de zorg.
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Mensen met een afstand tot de  
arbeidsmarkt hebben, net als iedereen,  

verdiencapaciteit. Ze leveren een prestatie 
naar vermogen. Het is geen hobbyisme”

“
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Passend werk
Het belangrijkste binnen trajecten als cliënt-
participatie is het bieden van passend werk. Dit 
betekent dat we de aangeboden taken aan laten 
sluiten op de arbeidsmogelijkheden, kern- 
kwaliteiten en de affiniteit van de betreffende 
medewerker. Indien nodig passen wij de functie, 
het werktempo, de werkplek of het werkproces 
aan om een medewerker in staat te stellen  
stapsgewijs te re-integreren.

1.8 Het OSB-Keurmerk
Novon Schoonmaakbedrijven is aangesloten bij 
de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en 
Bedrijfsdiensten (OSB), de werkgeversorganisatie 
van de schoonmaak- en glazenwassersbranche 
in Nederland. Het OSB-Keurmerk garandeert dat 
we kwaliteit leveren, financieel betrouwbaar zijn 
en netjes omgaan met onder andere dienst- 
verlening, personeel en administratie. Als lid van 
OSB worden we jaarlijks door een onafhankelijke 
instelling gecontroleerd. 

Het OSB-Keurmerk bestaat uit:
1. Het NEN 4400-1 certificaat.
2. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag.  

Novon Schoonmaakbedrijven is onder- 
tekenaar van de Code Verantwoordelijk 
Marktgedrag, wat betekent dat we erop 
gericht zijn om het proces van schoonmaken 
zo te organiseren dat onze medewerkers het 
schoonmaakwerk ook duurzaam kunnen  
verrichten. Als opdrachtnemer willen wij op 
een goede manier omgaan met onze mede-
werkers en onze opdrachtgevers. 

3. Schoonmaak specifieke eisen, zoals  
communicatie tussen schoonmaak- en  
glazenwassersbedrijf en opdrachtgever, 
meten van kwaliteit van schoonmaakwerk, 
beschikken over de juiste verzekeringen en 
het juist toepassen van de cao.

1.9 AVG
Ook voor Novon Schoonmaakbedrijven is sinds 25
mei 2018 de Algemene verordening gegevens- 
bescherming (AVG) van toepassing. Om ervoor
te zorgen dat persoonsgegevens op een
verantwoorde en vertrouwelijke manier worden
bewaard en gebruikt, hebben we verschillende
organisatorische en technische maatregelen
genomen:
• Belangrijk informatie wordt versleuteld 

verstuurd;
• Persoonsgegevens van medewerkers worden 

niet gedeeld zonder hun toestemming;
• Vooraf vragen we toestemming om foto’s 

van medewerkers te gebruiken voor bijvoor-
beeld social media;

• Medewerkers die met AVG-gevoelige  
gegevens werken volgen bijeenkomsten en 
trainingen om bij te blijven op het gebied 
van wet- en regelgeving rondom de AVG.
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Vanzelfsprekend!

Vanzelfsprekend voldoet Novon Schoonmaak- 
bedrijven aan de eisen rondom milieu- 
management en zijn we in het bezit van het ISO 
14001-certificaat. Daarnaast kiezen we waar 
mogelijk ook voor aanvullende maatregelen die 
bijdragen aan een beter milieu. Zo rijden we 
waar mogelijk in elektrische auto’s, worden er dit 
jaar circa 385 zonnepanelen op ons dak gelegd 
en maken we zo min mogelijk transport- 
bewegingen. We kijken continu hoe we onze 
processen duurzamer in kunnen richten, zodat 
de footprint van Novon Schoonmaakbedrijven zo 
klein mogelijk wordt.

2.1 Milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen
Binnen Novon Schoonmaakbedrijven gebruiken 
onze schoonmaakprofessionals alleen schoon-
maakmiddelen van het Nordic Ecolabel. Dit 
milieukeurmerk garandeert dat de schoonmaak-
middelen geen schadelijke stoffen bevatten, niet 
giftig zijn voor waterorganismen en minstens zo 
goed schoonmaken als vergelijkbare producten 
die wel schadelijke stoffen bevatten. Ook gelden 
er bij het Nordic Ecolabel milieueisen aan de  
verpakking. Zo is PVC verboden en moet er 
zoveel mogelijk gerecycled materiaal worden 
gebruikt. Het Nordic Ecolabel wordt  
onafhankelijk gecontroleerd en is vergelijkbaar 
met het Nederlandse Milieukeur.

I-WAX
Bij Novon Schoonmaakbedrijven onderhouden 
we ruim 300.000 m2 linoleumvloeren die tradi- 
tioneel jaarlijks werden voorzien van een nieuwe 
conserveringslaag, wat zeer belastend is voor het 
milieu. Daarom werken wij al enkele jaren met 
de I-WAX vloermethodiek. Deze methodiek is 
een stuk minder intensief, aangezien we in plaats 
van polymeer I-WAX aanbrengen op de linoleum- 
vloer. Daarna is het voldoende om de vloer elke 
dag met een vochtwisser schoon te maken. Heel 
eenvoudig dus en bovendien heeft de vloer  
constant een schone uitstraling.

Ecodos doseersysteem
Ook maakt onze organisatie veelvuldig gebruik 
van het doseersysteem Ecodos. Dit systeem maakt 
gebruik van hoog geconcentreerde, ecologische 
reinigingsmiddelen die schoonmaken efficiënter, 

hygiënischer, veiliger én milieuvriendelijker  
maken. Hierdoor wordt de milieu-impact ver-
kleind en blijven de schoonmaakkosten laag. 
Het Ecodos doseersysteem heeft als bijkomend 
voordeel dat er niet overgedoseerd kan worden. 
Dit helpt ons om methodefouten te voorkomen 
en tevens besparen we op het gebruik. Dankzij 
het Ecodos doseersysteem hoeft onze leverancier 
minder water en dus minder gewicht te  
vervoeren. Bovendien zijn er minder transport- 
bewegingen nodig, wat bijdraagt aan de ver- 
mindering van CO2-uitstoot.

2.2 Minimaliseren energieverbruik
Op het gebied van energie zet Novon Schoon-
maakbedrijven diverse duurzame maatregelen in 
om aan de ene kant het verbruik zoveel mogelijk 
te beperken en aan de andere kant zelf  
duurzame energie op te wekken. Zo plaatsen we 
zonnepanelen op het dak van ons hoofdkantoor, 
zodat we in ons eigen stroomverbruik kunnen 
voorzien en onze elektrische auto’s kunnen 
opladen. Onze vestiging in Enter is onder andere 
gasloos en beschikt over een warmtepomp.

Enkele energiebesparende maatregelen binnen 
Novon Schoonmaakbedrijven:
• We hebben geen eigen servers, maar maken 

gebruik van een datacenter bij onze  
leverancier. Door de schaalgrootte en  
efficiency is dit datacenter vele malen  
zuiniger dan wanneer we zelf investeren in 
hard- en software en dit op eigen locatie 
hebben draaien. Door bundeling zijn er  
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Energielabels 

• Novon Zwolle, A (eigen beheer*)

• Novon Enter, A++ (huurpand)

• Vlietstra Leeuwarden, A ((huurpand)

• Vlietstra Leeuwarden, B (huurpand*)

• Vlietstra Groningen, C (huurpand*)

*worden momenteel verduurzaamd
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minder servers nodig en dit draagt bij aan 
een aanzienlijk lager stroomverbruik;

• Aan het eind van een werkdag zetten we de 
computers en monitoren uit;

• We beperken het drukwerk tot een  
minimum;

• Onze vestigingen hebben alleen airco’s op de 
noodzakelijke plekken;

• We hebben verschillende vestigingen voor-
zien van ledverlichting. (Nood)verlichting 
die vervangen wordt, vervangen we door 
ledverlichting;

• We maken onze medewerkers bewust van de 
maatregelen om het energieverbruik tot een 
minimum te beperken.

2.3 Minimaliseren waterverbruik
Omdat bij veel schoonmaakwerkzaamheden 
water wordt gebruikt, kijken we bij Novon 
Schoonmaakbedrijven continu hoe we het water-
verbruik kunnen minimaliseren en het gebruikte 
water kunnen hergebruiken. Bij de reiniging 
van de buitenkant van windmolens vangen we 
bijvoorbeeld het afvalwater in een soort band 
op, zodat we dit water kunnen recyclen. Ook bij 
de reiniging van galerijen van wooncomplexen 
vangen we het afvalwater in grote jerrycans op, 
waarna we dit afvalwater op duurzame wijze 
op ons hoofdkantoor filteren en omzetten naar 
gedemineraliseerd water. Dit water kunnen we 
hergebruiken voor de glasbewassing en reiniging 
van gevelbeplating of bij schrobwerkzaamheden. 
Door het hergebruik besparen we jaarlijks ruim 
10.000 liter water en door onze duurzame maat-
regelen wordt dit getal ieder jaar hoger.

Enkele waterbesparende maatregelen binnen 
Novon Schoonmaakbedrijven:
• Wij wassen daar waar het kan op locatie bij 

de opdrachtgever. Dit levert een besparing in 
kilometers en kosten op bij het vervoeren.

• Wij wassen onze microvezeldoeken in een 
zuinige wasmachine die het water- en  
energieverbruik minimaliseert. Het doseer- 
systeem zorgt ervoor dat er geen over- 
dosering van wasmiddel plaatsvindt;

• Op ons hoofkantoor hebben we een spoel-
onderbreker in onze toiletten die het water-
verbruik jaarlijks met 8.000 liter vermindert;

• Ook hebben we een waterbesparende kraan 
die, in vergelijking met een standaard kraan, 
tot 4 à 6 liter water per minuut bespaart.

2.4 Reduceren van afvalstromen
Binnen onze organisatie kijken we voortdurend 
hoe we onze afvalstromen kunnen reduceren 
en recyclen. Zo gooien we gedateerd meubilair, 
oude hardware en telefoons niet weg, maar  
kijken we hoe we deze producten een tweede
leven kunnen geven, bijvoorbeeld door ze  
opnieuw te stofferen of aan medewerkers of 
goede doelen te geven.

Papierreductie
Binnen Novon Schoonmaakbedrijven zijn we 
ervan overtuigd dat we nog veel winst kunnen 
behalen op het gebied van papierreductie. 
Momenteel worden er binnen onze organisatie 
jaarlijks 379.000 printafdrukken gemaakt. Dit 
zijn maar liefst 37 bomen per jaar. Daarom zijn 
we druk bezig met een digitaliseringsslag binnen 
Novon Schoonmaakbedrijven, zodat we in 2019 
50% minder papier verbruiken. We willen dit 
doel bereiken door onder meer alle offertes 
digitaal te versturen en digitale factuur- en loon-
strookverwerking. Op dit moment printen we al 
dubbelzijdig en onze medewerkers hebben een 
persoonlijke printcode zodat er geen onnodige 
afdrukken gemaakt worden.

Daar waar nog wel printjes worden gemaakt, 
scheiden we het papier en zorgen we ervoor 
dat dit apart wordt afgevoerd. Door het papier 
te recyclen en door alleen papier met een FSC-, 
PEFC- of een ander keurmerk voor duurzaam 
bosbeheer te gebruiken, dragen we bij aan het 
behoud van bossen. 
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2.5 Duurzame mobiliteit
In 2017 hebben we een wagenparkproject op- 
gezet en zijn we teruggegaan van drie lease-
maatschappijen naar één leasemaatschappij. Dit 
heeft ons een besparing opgeleverd van 600 uur 
per jaar doordat we onder andere hebben geko-
zen voor een standaardmodel wagen per functie-
groep, vaste laadruimte-inbouw bij bedrijfs- 
bussen en all season banden voor bedrijfsbussen. 
Daarnaast hebben we bij het wagenparkproject 
met het oog op onze elektrische ambities ook 
gekeken naar welk merk auto’s bij ons past. Door 
onze overstap naar de standaardmodellen en 
onze centrale inkoop hebben we in 2018 en 2019 
in totaal een besparing van €30.000,- op auto- 
kosten gerealiseerd.

Voor ons wagenpark kijken wij samen met onze 
leverancier naar continue verbeteringen.  
Momenteel is 8,3% van ons wagenpark volledig 
elektrisch en zijn 6,8% van alle contractkilome-
ters elektrische kilometers. Wij vinden bewust 
rijgedrag en het verlagen van de CO2-uitstoot 
belangrijk. Daarom stimuleren we carpoolen, het 
gebruik van deelauto’s, fietsen voor korte ritjes 
(op elk kantoor staan fietsen klaar), videoconfe-
rence, plannen we afspraken slim in en gaan we 
niet voor elk wissewasje naar een klant. 

Met het oog op de toekomst en de uitbreiding 
van ons wagenpark leasen we schonere vervoers- 
middelen, zetten we in op elektrisch vervoer en 
breiden we onze vestigingen uit met laadpalen 
waarbij de energie waar mogelijk door onze  
eigen zonnepanelen wordt opgewekt. Onze 
objectleiders en rayonmanagers zitten veel op 
de weg bij het uitoefenen van hun functie. We 
vinden het belangrijk om duurzaam rijgedrag te 
creëren en zijn bezig met het opzetten van een 
drivers contest. Hiermee willen we meer bewust-
wording creëren onder onze medewerkers op 
het gebied van hun rij- en tankgedrag, boetes en 
schades.

2.6 Inkoopproces 
Ook bij het inkopen van zowel diensten als  
processen gaan we bij Novon Schoonmaak- 
bedrijven zo duurzaam mogelijk te werk, hoe 
groot of klein de specifieke inkoop ook is. Hierbij 
volgen we altijd de volgende 5 stappen.
1. Het specificeren van wensen en behoeften 

(ambities) 
Voor het specifieke product of dienst 

brengen we eerst in kaart welke ambities 
relevant en het meest passend zijn. Hoe kan 
het product of dienst bijdragen aan: 
- een meer duurzamere manier van inkopen; 
- een beter bedrijfsresultaat; 
- verhoging van de omzet of;  
- grotere klant- en/of medewerkers- 
tevredenheid. 
Hierbij kijken we bovendien welk product 
of dienst voor het desbetreffende jaar de 
hoogste prioriteit heeft.

2. Bepalen van de strategie 
Voor de grote projecten, zoals het  
professionaliseren van het wagenpark of de 
automatisering, stellen we een projectgroep 
van verschillende disciplines samen, aange-
zien iedere afdeling andere belangen heeft. 
Deze projectgroep onderzoekt welke nieuwe 
of bestaande concepten in de markt bij 
Novon Schoonmaakbedrijven passen en stelt 
de functionele en technische uitvraag op. 
Vervolgens bepaalt de projectgroep  
welke impact de implementatie van  
dergelijke projecten voor de hele organisatie 
heeft en zorgt op deze manier voor meer 
draagvlak binnen de organisatie. Voor een 
kleiner product of dienst inventariseren we 
stap 1 en vervolgens gaat de afdeling  
facilitair aan de slag met de uitvraag.

3. Opstellen van de uitvraag 
Nadat de ambities en de strategie zijn uit- 
gewerkt, volgt de uitvraag waarmee we de 
bestaande of nieuwe leverancier(s)  
benaderen. Bij een groot project is deze 
uitvraag een opgesteld document waarin 
handvaten staan waar we op terug kunnen 
vallen. Bij een kleiner product of dienst is 
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een mondelinge afspraak of een bevestiging 
per telefoon of e-mail voldoende.  
Afhankelijk van een aantal indicatoren 
benaderen we ook nieuwe leveranciers. 
Bijvoorbeeld als de huidige leverancier om 
verschillende redenen niet meer bij ons 
past of niet kan voldoen aan de wensen en 
behoeften zoals vastgesteld onder stap 1. Bij 
grote projecten schrijven we geen aan- 
besteding waarop marktpartijen zich kunnen 
inschrijven, aangezien we dan alleen krijgen 
wat we uitvragen. Wij gaan juist met poten-
tiële partijen in gesprek, nodigen hen bij ons 
op locatie uit, of brengen een bezoek aan 
de partij zelf. Door de diverse gesprekken 
en bezoeken, waarbij we steeds een stapje 
verder bij het einddoel komen, ontdekken 
we of een partij bij ons past, of we dezelfde 
visie hebben op het gebied van duurzaam 
inkopen en of deze partij in staat is om mee 
te bewegen in het keten-denken en onze 
dynamiek en groei.

4. De selectie en contractvorming 
Wanneer de criteria en eisen getoetst zijn is 
het zaak over te gaan tot selectie en con-
tractvorming. Om goed te kunnen  
selecteren, hanteren we een beoordelings- 
kader. Dit kader bestaat uiteraard uit het 
beoordelen van de prijs-kwaliteitverhouding, 
maar ook uit het feit of een partij bij ons 
past en of we een partnerschip met deze 
partij willen aangaan. Het is voor de groei 
van de organisatie belangrijk dat het niet 
alleen voor de korte maar ook voor de lange 
termijn een duurzame keuze is. Na de selec-
tie volgt het vaststellen van de afspraken in 
de vorm van een contract of overeenkomst. 

5. Monitoring en evaluatie 
Na de inkoopfase monitoren en evalueren 
we de gemaakte afspraken en kijken we of 
het product of de dienst voldoet aan onze 
vastgestelde ambities. Hierbij stellen we 
steeds een beetje bij en zetten we de puntjes 
op de i. Bij de grotere inkooptrajecten  
hebben we op vaste momenten een werk-
overleg met de leverancier, maar ook met de 
wat kleinere leveranciers hebben we  
frequent (telefonisch) overleg. Zo bouwen 
we een relatie op, kunnen we de verdieping 
met elkaar opzoeken om de dienstverlening 
te verduurzamen en te optimaliseren en zijn 
er weinig tot geen escalaties. 

Door onze producten en diensten op boven-
staande manier in te kopen, zijn we in staat aan 
onze ambities te voldoen en kunnen we samen 
kleine stapjes zetten naar verdere verduurzaming 
van onze dienstverlening. 

2.7 Onze Lean-strategie
Binnen Novon Schoonmaakbedrijven werken we 
volgens de Lean-strategie, waarmee we waarde 
voor onze klanten én medewerkers creëren en 
verspillingen elimineren. Met deze Lean-strategie 
proberen we duurzame veranderingen in het ge-
drag van onze medewerkers te bewerkstelligen; 
het is namelijk een duurzame verankering van 
processen. Zo richten we onze bedrijfsprocessen 
in aan de hand van een wekelijks Lean-overleg 
met alle afdelingen en hebben veel afdelingen 
een Lean-weekstart. Aan het begin van elk jaar 
worden er jaardoelen opgesteld. Naar aanleiding 
van deze organisatie-brede jaardoelen stelt elke 
afdeling afdelingsdoelen op die bijdragen aan 
het behalen van de jaardoelen. Op deze manier 
wordt draagvlak gecreëerd voor de jaardoelen. 

In de wekelijkse Lean-overleggen worden succes-
sen gedeeld en geeft elke afdeling een update 
van de afdelingsdoelen. Op ons hoofdkantoor 
heeft een medewerker de opleiding Lean  
gevolgd. Zij is aangesteld om de Lean-strategie 
te implementeren in de organisatie. Met behulp 
van deze specialist worden bedrijfsprocessen in 
kaart gebracht en gekeken waar verbeteringen 
mogelijk zijn. Eén van onze jaardoelen is het 
bepalen van de organisatie-brede duurzaam-
heids-footprint. 
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Vanzelfsprekend!

Alleen ga je sneller, maar samen bereik je meer. 
Daarom gaat Novon Schoonmaakbedrijven waar 
mogelijk Partnerships aan met partners uit onze 
keten die ook het belang en de voordelen van 
duurzaamheid, circulariteit en sociaal onderne-
men inzien. Want samen kun je prachtige stap-
pen zetten die onze opdrachtgevers niet meteen 
van hun schoonmaakpartner verwachten.

3.1 Duurzaam samenwerken met leveranciers
Bij Novon Schoonmaakbedrijven streven wij 
bewust naar een duurzame keten en dus vinden 
wij het belangrijk dat ook onze partners duur-
zaamheid in de keten nastreven. Daarom han-
teren we bij het inkopen van zowel diensten als 
processen en bij de selectie van onze leveranciers 
een duidelijk omschreven inkoopproces (zie punt 
2.6 Inkoopproces), om zo helder te krijgen wat 
een mogelijke partner op het gebied van duur-
zaamheid doet en of hij een duurzame waarde 
toevoegt aan onze keten.

Schoonmaakmiddelen en -materialen
Voor de afname van duurzame schoonmaakmid-
delen en -materialen zijn we een samenwerking 
aangegaan met Groveko, aangezien dit bedrijf 
alleen middelen levert die voorzien zijn van het 
Nordic Ecolabel. Dit milieukeurmerk garandeert 
dat de schoonmaakmiddelen geen schadelijke 
stoffen bevatten, niet giftig zijn voor water- 
organismen en minstens zo goed schoonmaken 
als vergelijkbare producten die wel schadelijke 
stoffen bevatten.

Groveko heeft samen met Novon Schoonmaak-
bedrijven een bestelsysteem ontwikkeld waarbij 
het uitrijden van materialen zo efficiënt mogelijk 
is ingeregeld. Hierdoor maken we veel minder 
kilometers en verbruiken we aanzienlijk minder 
brandstof. Het bestelsysteem maakt het werken 
voor onze leidinggevenden veel aangenamer, 
aangezien het minder tijd kost. Ook is de fout-
marge bij bestellingen aanzienlijk afgenomen.

Daarnaast is Novon het enige schoonmaakbedrijf 
dat alle machines leaset. Denk hierbij aan alle 
(ruim 2.000) stofzuigers, alle schrobmachines en 
alle schrobzuigmachines. Het voordeel van leasen 
is dat alle verantwoordelijkheid van de  

wettelijke keuringen bij de leverancier ligt. 
Daarnaast geschiedt het melden van een defect 
digitaal en wordt dit eveneens opgepakt door de  
leverancier. Dit scheelt ons bedrijf veel kilometers 
aan transportbewegingen om vervangende  
machines op te halen en weg te brengen naar 
onze leveranciers, terwijl een leverancier zelf 
de meest eenvoudige route kan inplannen om 
in een keer meerdere machines op te halen, te 
keuren en terug te brengen.

Wagenpark
Omdat wij een groeiend bedrijf zijn, wordt ons 
wagenpark ook steeds groter. Het is daarom 
belangrijk dat de leverancier van ons wagenpark 
zich ook inzet voor een circulaire economie. 
Daarom hebben wij gekozen voor een samen-
werking met Volkswagen Pon Financial Services. 
Dit bedrijf zet zich in voor een circulaire  
economie door middel van het inkopen van  
groene stroom om de CO2-uitstoot als gevolg van 
het totale stroomverbruik te compenseren.  
Daarnaast focust zij zich op het reduceren van 
het papier- en stroomverbruik. 

Eens per jaar kijken we samen met Volkswagen 
Pon Financial Services, onze leidinggevenden 
en de gebruikers hoe we ons wagenpark verder 
kunnen verduurzamen en ontwikkelen, bijvoor-
beeld door zo duurzaam mogelijk te rijden, een 
frequente check op bandenspanning te doen, 
het op tijd wisselen van de seizoensbanden, het 
brandstofverbruik te reduceren en het aantal 
schadegevallen tot het minimum te beperken. 
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Wassen van het wagenpark
Alle leaseauto’s van locatie Zwolle worden  
gewassen bij Bas Autowas, het Zwolse bedrijf dat 
gebruik maakt van een circulair watersysteem. 
Bas Autowas vangt al het water dat bij het was-
sen van de auto’s wordt gebruikt weer op. Dit 
water wordt vervolgens in een unieke bio-reactor 
gezuiverd. Deze bio-reactor is speciaal ontwik-
keld door Bas Autowas en maakt geen gebruik 
van chemicaliën. Het water wordt op een natuur-
lijke manier weer gezuiverd. 
De leaseauto’s van de locaties Leeuwarden, Enter 
en Groningen worden ook gewassen bij een 
wasstraat die milieumaatregelen neemt en geo-
grafisch gezien een gunstige ligging heeft ten 
opzichte van deze locaties.

Automatisering
Onze ICT-leverancier is Previder, een onderdeel 
van de Odin Groep. Binnen de Odin Groep wordt 
veel gedaan op het gebied van duurzaamheid. 
Het bedrijf is dan ook ISO 14001 en ISO 9001 
gecertificeerd. Het datacenter van Previder draait 
op donkergroene stroom, afkomstig van wind-
molens en eigen zonnepanelen en is ingericht als 
groene huisvesting. 

Eens per jaar kijken we samen naar een verdere 
verduurzaming van onze telefonie. Daarbij 
nemen we ons aandeel van het energieverbruik 
onder de loep en kijken we hoe we dit gebruik 
kunnen reduceren en verduurzamen. In plaats 
van te investeren in een centrale kiezen we 
bijvoorbeeld voor een cloud-oplossing en richten 
we de locaties hier centraal mee in. Dit werkt 
efficiënter aangezien we toestellen makkelijk 
kunnen doorschuiven. Voor het welzijn van de 
medewerker faciliteren we waar nodig een 
draadloze headset. Vaste en mobiele telefonie 
vormen samen steeds meer een totaaloplossing 
waardoor de investering in vaste toestellen op 
den duur komt te vervallen.

Bedrijfskleding
De bedrijfskleding is gekozen door onze mede- 
werkers, aangezien zij dit dagelijks dragen.  
Tijdens pasdagen is een bedrijfskledinglijn ge- 
kozen die voldoet aan de wensen en behoeftes 
van onze medewerkers. Samen met onze  
leverancier hebben wij bekeken wat de beste 
wijze van bestellen is en deze wijze gekoppeld 
aan de hoeveelheid bedrijfskleding die wij nodig 
denken te hebben zonder grote voorraad. 

De leverancier van onze bedrijfskleding werkt 
volgens een cradle to cradle-concept. De proces-
sen zijn zo ingericht, dat de milieubelasting van 
de producten minimaal is en de gebruikte grond-
stoffen zoveel mogelijk hernieuwbaar zijn.

Drukwerk
Onze partner voor drukwerk omarmt innovaties 
die de milieubelasting verminderen. Zo drukken 
wij altijd op milieu-gecertificeerd papier met 
plantaardige inkten en is ons papierverbruik zo 
duurzaam mogelijk. Ook maken wij gebruik van 
software waarbij het mogelijk is sjablonen te 
maken voor briefpapier die we digitaal kunnen 
toevoegen, waardoor het niet nodig is nog brief-
papier op voorraad te hebben.

Postbezorging
Binnen Novon Schoonmaakbedrijven gebruiken 
we geen frankeermachines meer, maar promoten 
we medewerkers om correspondentie te e-mai-
len zodat de papieren postbezorging minimaal 
is. Ook de te verzenden en ontvangen facturen 
gaan digitaal. 
Voor wat er aan poststukken nog overblijft, heb-
ben we een samenwerkingsverband met Cycloon, 
het postbedrijf dat werkt met mensen die een 
afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Cycloon 
brengt en haalt drie keer per week met de fiets 
onze post.

3.2 Samen maatschappelijk verantwoord en sociaal 
ondernemen 
Samen met onze partners hebben wij een 
netwerk van scholen, ondernemers en overheid 
opgericht dat op alle niveaus invloed heeft op de 
doorontwikkeling van maatschappelijk verant-
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woord en sociaal ondernemen en de bijbehoren-
de inclusieve arbeidsmarkt. Alle ondernemers die 
deelnemen aan dit netwerk hebben de  
intrinsieke motivatie om zich structureel in te 
zetten voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Pionier van sociale innovatie
Voor Novon Schoonmaakbedrijven is sociale in-
novatie vanzelfsprekend. Niet voor niets hebben 
we als organisatie al ruim 12 jaar ervaring en dus 
een voorsprong opgebouwd op dit gebied. 
Omdat nog lang niet alle bedrijven weten hoe 
ze sociaal kunnen ondernemen, zetten wij onze 
ervaring graag in om hen verder te helpen, want 
delen is vermenigvuldigen. Mede op basis van 
onze inzet heeft de provincie Overijssel ons in 
2017 benoemd tot een van de zes Pioniers die als 
ambassadeurs van sociale innovatie andere  
bedrijven in de regio bijstaan als klankbord.

Erkend leerbedrijf
We vinden het belangrijk dat jonge mensen  
kennis kunnen maken met onze branche.  
Daarom zijn we voor verschillende opleidingen 
een erkend leerbedrijf. We beschikken over 
erkenningen van ECABO, Savantis en Kennis- 
centrum Handel (KCH). Deze erkenningen vallen 
onder de Samenwerkingsorganisatie Beroeps- 
onderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Samenwerking met regionale onderwijsinstellingen
Novon Schoonmaakbedrijven wil studenten al op 
jonge leeftijd kennis laten maken met onze 
branche, hen opleiden en zo stimuleren om met 
een goedgevulde rugzak door te stromen naar 
het werkveld. Daarom zijn we samenwerkingen 
aangegaan met de regionale onderwijsinstellin-
gen Deltion College en Landstede. 

Bij het Deltion College hebben we samen met de 
opleidingsrichting Start Deltion een traject op- 
gestart waarbij we studenten van Start Deltion 
voorbereiden op een baan in de schoonmaak-
branche. De studenten kunnen onder meer aan 
de Basisvakopleiding algemene schoonmaak en 
aan cursussen zoals persoonlijke effectiviteit, 
communicatietechnieken en gastgericht hande-
len deelnemen. Op deze manier is het voor hen 
makkelijker om na afronding van hun opleiding 
eventueel door te stromen naar het werkveld. 
Ook hebben we in 2018 drie maal 80 studenten 
van Hogeschool Windesheim rondgeleid in ons 
bedrijf.

3.3 Donaties en maatschappelijke investeringen
Als organisatie willen we op diverse manieren 
van belang zijn voor de regio waarin wij acteren. 
Naast het feit dat we werkgelegenheid bieden 
en creëren, besteden we daarom ook 0,5% van 
onze omzet aan verschillende culturele en  
sportieve evenementen en Goede Doelen. 

Zo heeft Novon Schoonmaakbedrijven in 2018 
onder meer een bijdrage geleverd aan:
• De Waste Battle, initiatief van Windesheim;
• Het Sutu Court in de Diezerpoort;
• de economische zelfstandigheid van  

vrouwen in Zwolle en omgeving;
• het Honours College van Windesheim;
• Zwolle unlimited;
• Poppodium Hedon;
• Museum de Fundatie;
• Bevrijdingsfestival Overijssel;
• Landstede basketbal;
• Samenloop voor Hoop;
• Free a Girl;
• Stichting Vrienden van ZAC;
• Winnerstoernooi;
• Stichting Present;
• Vrienden van het Autismehuis;
• Stadsfestival Zwolle;
• Beklimming van de Mont Ventoux;
• Steptember;
• PEC Zwolle.

Bijzonder: speciaal ter gelegenheid van het 25- 
jarig bestaan van Novon Schoonmaakbedrijven 
hebben we eind 2018 aan 25 (door medewerkers 
aangedragen) goede doelen en lokale  
initiatieven elk €1.000,- gedoneerd.
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Fotografie: HEDON - Lourens Hooisma

Het is ons doel om vorm te geven aan  
arbeidsinclusiviteit. Binnen onze eigen  

organisatie, maar ook in onze keten en de 
maatschappij waarin we acteren”
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Vanzelfsprekend!

Natuurlijk kost onze focus op duurzaamheid, 
circulariteit en sociaal ondernemen tijd en geld, 
maar bij Novon Schoonmaakbedrijven zien we 
ook de voordelen. We sparen het milieu, hebben 
zeer loyale, gezonde en tevreden medewerkers 
en klanten en dankzij onze duurzame en sociale 
inzet onderscheiden we ons al jaren van onze 
concurrenten. Dat zorgt voor: 
1. de continuïteit van ons bedrijf, 
2. werkgelegenheid voor onze medewerkers en 
3. een vitale leefgemeenschap, mede door 

onze bijdragen aan diverse culturele en 
sportieve activiteiten en goede doelen in ons 
werkgebied. 

4.1 Harde cijfers over duurzame, circulaire en sociale 
maatregelen
• Vanuit onze vestigingen in Zwolle, Enter,  

Leeuwarden en Groningen werken ruim 
2.000 schoonmaakprofessionals;

• De combinatie van onze duurzame aanpak, 
de professionele en bekwame Arbo-arts en 
het feit dat we het verzuim in eigen beheer 
aanpakken, heeft geresulteerd in een relatief 
laag ziekteverzuimpercentage van 4%, waar 
het branchegemiddelde op 5,9% ligt;

• In 2018 is binnen Novon Schoonmaak- 
bedrijven ruim 5.000 uur aan trainingen  
besteed (waaronder Bedrijfshulpverlening);

• Binnen ons bedrijf hebben we inmiddels 
voor meer dan 20% van de mensen de  
afstand tot de arbeidsmarkt verkleind;  

• Door verschillende energiebesparende maat-
regelen bij ons hoofdkantoor in Zwolle, zoals 
de implementatie van ledverlichting, hebben 
we in 2019 (tot nu toe) 10% minder energie 
verbruikt ten opzichte van 2018;

• Jaarlijks besparen we ruim 10.000 liter 
water door hergebruik en onze duurzame 
maat- 
regelen;

• 8,3% van ons wagenpark is volledig  
elektrisch en 6,8% van alle contract- 
kilometers zijn elektrische kilometers;

• In 2019 willen we binnen onze organisatie 
50% minder papier gaan verbruiken;

• In 2018 hebben we 0,5% van onze omzet 
besteed aan verschillende culturele en  
sportieve evenementen en goede doelen;

• Jaarlijks investeren wij gemiddeld 2,5% van 
onze omzet in de opleiding en training van 
onze medewerkers;

• Medewerkers geven ons gemiddeld een 7,6.

4.2 Positieve bijdrage aan lokale economie en 
bedrijvigheid 

Ontwikkeling van medewerkers 
Jaarlijks investeren wij gemiddeld 2,5% van 
onze omzet in de opleiding en training van onze 
medewerkers. 
Deze opleiding en trainingen stemmen we af op 
de kernkwaliteiten en affiniteit van de  
betreffende medewerker. Wij benaderen iedere 
medewerker anders, want uiteindelijk is er geen 
one-size-fits-all-benadering. 

Omdat wij in onze mensen investeren, ver- 
groten wij hun kennis, betrokkenheid en waarde. 
Bovendien resulteert deze investering in een 
relatief klein verloop in vergelijking met onze 
concurrenten. De mens als kostenpost is dan 
ook op z’n retour is onze ervaring. Tevredenheid 
onder medewerkers heeft z’n weerslag op de 
prestaties en op ons imago als werkgever. Wij 
helpen onze medewerkers om zich te ont- 
wikkelen en daar ziet onze organisatie op alle 
niveaus de resultaten van terug. 

Het personeelsbestand bestaat voor 2,5% uit 
stagiaires, afstudeerders en mensen die werker-
varing komen opdoen. Zij helpen de organisatie 
verder vorm te geven en met hun opdrachten 

pagina 19

4. PROFIT

Duurzaam ondernemen, juni 2019

7,6

90%

Geven onze medewerkers ons 
als cijfer

Gaat elke dag met plezier naar 
het werk



het beleid te bepalen. We werken met studenten 
van verschillende niveaus en diverse opleidingen 
(Landstede MBO, Deltion College, Hanze Hoge-
school, Hogeschool Saxion, Hogeschool Windes-
heim). Mensen die werkervaring komen opdoen 
komen solliciteren via het UWV, gemeenten, 
re-integratiebureau’s of jobcoaches. Na deze  
periode blijft een aantal van hen bij ons werk-
zaam en daar zijn wij oprecht blij mee, aan- 
gezien wij deze collega’s vijf maanden mochten 
ervaren en dus weten wie wij in huis halen. Op 
ons hoofdkantoor is ongeveer 25% van de mede-
werkers werkzaam gebleven na hun mee-loop- 
of afstudeerstage. Daarnaast vergroten wij onze 
inclusiviteit; iedereen kan bij ons werken. Wij 
zien dit als een morele plicht tegenover de  
samenleving, en het werkt. Wij zien mensen bij 
ons opbloeien. Dit komt doordat ze weer  
meedoen en omdat ze scholing en een vak- 
diploma krijgen.

Werknemerstevredenheid
Bij Novon Schoonmaakbedrijven willen we 
dat onze werknemers tevreden zijn en blijven. 
Daarom houden we regelmatig onderzoeken 
waarbij we onderwerpen als beleving en welzijn, 
arbeidsvoorwaarden, de balans werk en privé en 
eventuele schoonmaakopleidingen aan bod laten 
komen. We zijn trots op reacties zoals ‘ik voel me 
serieus genomen’, ‘er wordt naar je geluisterd’, 
‘ik kan altijd op mijn leidinggevende en collega’s 
terugvallen’, ‘er hangt een familiaire sfeer’ en ‘je 
bent geen nummer’. Medewerkers geven ons  
gemiddeld een 7,6. Bovendien gaat 90% van 
onze medewerkers met plezier naar het werk.

Klanttevredenheid
Vanzelfsprekend willen we ook dat onze klanten 
tevreden zijn. Om dit te achterhalen, gaan we 
in 2019 minimaal 75% van onze klanten vragen 
met welk cijfer ze onze dienstverlening beoorde-
len en hoe we onze dienstverlening nog verder 
kunnen verbeteren. Dit onderzoek voeren we uit 
via een app waarmee we de kwaliteit van onze 
dienstverlening en de tevredenheid van onze 
klanten relatief eenvoudig kunnen meten.

4.3 Schaalvergroting
Wij zijn continu bezig met uitbreiding en schaal-
vergroting. Zo hebben wij in 2016 schoonmaak-
bedrijf Vlietstra en in 2018 schoonmaakbedrijf 
Edelweiss overgenomen. Wij vinden het belang-
rijk om onze positie op de markt te verstevigen 

en meer naamsbekendheid te creëren. Bovendien 
zorgen deze overnames ervoor dat we telkens 
meer kennis opdoen en zo onze diensten en 
processen kunnen verbeteren en verduurzamen. 
Ook zoeken we de samenwerking op met andere 
schoonmaakbedrijven uit de regio, zodat we 
elkaar op deze manier verder helpen.

4.4 Bijdrage aan het economische systeem 

Certificaten en keurmerken
• ISO 9001: we voldoen aan de internationale 

eisen op het gebied van kwaliteits- 
management. Daarbij ligt de focus op het 
steeds verder verbeteren van onze dienst- 
verlening.

• ISO 14001: vanuit deze internationale norm 
hebben we een milieubeleid opgesteld dat in 
ons werk tot uiting komt.

• ISO 26000: op basis van deze internationale 
richtlijn hebben we Maatschappelijk  
Verantwoord Ondernemen (MVO) laten 
uitgroeien tot een vaste pijler binnen ons 
bedrijf.

• VCA: met dit certificaat laten we zien dat we 
bij de uitvoer van ons werk aandacht  
besteden aan veiligheid, gezondheid en 
milieu.

• PSO trede 3: we voldoen aan de voorwaar-
den voor de hoogste trede van de  
Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO), 
het keurmerk voor organisaties die werk-
gelegenheid bieden aan mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is een 
(h)erkenning voor organisaties die socialer 
dan gemiddeld ondernemen. 
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• VSR: we zijn lid van de Vereniging Schoon-
maak Research (VSR), het onafhankelijke 
platform voor professioneel schoonmaken.

• OSB-Keurmerk: brancheorganisatie OSB 
deelt het OSB-Keurmerk uit aan bedrijven 
die de juiste vakkennis hebben, goed 
omgaan met personeel en belastingen en 
premies betalen.

• Code Verantwoordelijk Marktgedrag: samen 
met andere partijen in de schoonmaak- en 
glazenwassersbranche hebben we deze code 
ondertekend. In de code staan onze uit-
gangspunten voor professionaliteit, kwaliteit 
en omgangsvormen.

• Erkend leerbedrijf: we vinden het belangrijk 
om jonge mensen te laten kennismaken met 
onze branche. Daarom zijn we voor verschil-
lende opleidingen een erkend leerbedrijf. 
We beschikken over erkenningen van Ecabo, 
Savantis en Kenniscentrum Handel. Deze  
erkenningen vallen onder de Samen- 
werkingsorganisatie Beroepsonderwijs  
Bedrijfsleven.
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Wij vergroten onze inclusiviteit;  
iedereen kan bij ons werken"“
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Vanzelfsprekend!

Openstaan en meedoen aan een veranderende 
wereld heeft er bij ons altijd voor gezorgd dat 
wij als schoonmaakbedrijf in staat zijn geweest 
de groeien. 
In 2015 ondertekenden 193 wereldleiders van de 
Verenigde Naties een document dat heeft geleid 
tot 17 Sustainable Development Goals (SDG). 
Deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn de 
opvolgers van de milleniumdoelen. Ze moeten 
een einde maken aan armoede, ongelijkheid en 
klimaatverandering in 2030. Deze nieuwe doelen 
zijn, ten opzichte van de milleniumdoelen, ge-
ring in aantal en ambitieus. 
De 17 SDG's moeten ervoor zorgen dat de wereld 
in 2030 een betere plek is om te leven; ze zijn 
een routekaart voor een duurzame, eerlijke en 
rechtvaardige wereld. (Bron: www.sdgnederland.nl)

Novon Schoonmaakbedrijven in 2030
Op dit moment zijn we druk bezig om de SDG's 
uit te diepen en een vertaling van mondiaal naar 
omgevingsniveau van Novon Schoonmaakbedrij-
ven te maken zodat we ze kunnen koppelen aan 
onze ambities voor de toekomst. Wat we in ieder 
geval zien is dat we al sinds de oprichting (deels) 
invulling geven aan een aantal doelen. Voor ons 
is dit een uitnodiging om daarin nog een stap 
verder te gaan. Hieronder hebben we een aantal 
voorbeelden toegelicht.

Gezondheid en welzijn
Zo zien wij dat we op het gebied van gezondheid 
en welzijn (doel 3) deels invulling geven door 
onder andere:
• coachen en begeleiden op gebied van vei-

ligheid, educatie, gezondheid, persoonlijk 
welbehagen en duurzame inzetbaarheid, 

• inrichten van flexibele en dynamische werk-
plekken,

• medewerkers op diverse manieren stimu-
leren en ondersteunen om meer te gaan 
sporten en bewegen.

Waardig werk en incusieve, economische groei
Onze derde trede op de PSO-prestatieladder 
waarmee we behoren tot de 10% best presteren-
de bedrijven in het bieden van werkgelegenheid 
aan mensen uit kwetsbare groepen, laat zien dat 
we voldoen aan eisen mbt passend werk,  

integratie, functioneren, ontwikkeling en bege-
leiding. Hiermee geven we deels invulling aan 
doel 8: waardig werk, een volledige en produc-
tieve tewerkstelling en een aanhoudende,  
inclusieve en duurzame economische groei. 

Duurzame, veerkrachtige en inclusieve community
We zijn constant bezig om de regio's waarin we 
werkzaam zijn mooier, inculsiever en duurzamer 
te maken (doel 11). Dit blijft niet onopgemerkt. 
Wij zijn trots op de voorbeeldfunctie de we daar-
bij spelen; we zijn benoemd tot een van de zes 
Pioniers van provincie Overijssel die als ambassa-
deurs van sociale innovatie andere bedrijven in 
de regio bijstaan als klankbord.

Partnerships
Om alle doelen te behalen in 2030 moeten 
regeringen, bedrijven, burgers en organisaties 
samenwerken (doel 17). Voor ons betekent dit 
(naast kennisoverdracht en -uitwisseling) gelijk-
gestemde partners in de keten op te zoeken en 
aan ons te binden. Zoals onze samenwerking met 
Cycloon (postbezorging) en andere partnerships 
uit hoofdstuk 3.
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6. OVER NOVON SCHOONMAAKBEDRIJVEN
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Novon Schoonmaakbedrijven bestaat uit de volgende B.V.’s:

Novon Beheer B.V. 
Novon Schoonmaak Gebouwen B.V.
Novon Schoonmaak Oost B.V.

Schoonmaakbedrijf Vlietstra B.V.

Insources Adviesgroep B.V.
Insources Opleidingen B.V.

Vanzelfsprekend!








