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OPMERKELIJK NOVON & VLIETSTRA
Het verschil maken met onze goed
opgeleide en gemotiveerde medewerkers
Leveren van maatwerk door een
persoonlijke, open en efficiënte werkwijze
Maatschappelijk verantwoord en
sociaal ondernemen als uitgangspunt
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Over Novon & Vlietstra
Het verhaal van Novon begint in 1993 als eigenaar Jacco
Vonhof voor zichzelf begint als glazenwasser. Sindsdien
is Novon een groeiend bedrijf gebleven, het aanbod is
uitgebreid en er zijn meerdere diensten toegevoegd. Om
de groeiende vraag naar dienstverlening in Oost-Nederland
tegemoet te komen werd in december 2005 een vestiging in
Enschede (nu Enter) geopend. In 2016 heeft Novon
schoonmaakbedrijf Vlietstra (gespecialiseerd in
specialistische reiniging) overgenomen. Vlietstra was destijds
gevestigd in Franeker en is sinds 2018 gevestigd
in Leeuwarden en Groningen.
Anno 2021 zijn Novon en Vlietstra samen uitgegroeid tot een
organisatie waar meer dan 2.000 schoonmaakprofessionals
in dienst zijn. Ondanks de doorgemaakte groei voelt de
organisatie nog steeds kleinschalig. Iedereen kent elkaar
en denkt graag mee over datgene waar het uiteindelijk om
draait: professionele schoonmaak op hoog niveau.
Wij zien onszelf als een allround schoonmaakbedrijf dat
maatwerk levert voor onze opdrachtgevers. Dit vertaalt zich
in samenwerkingsverbanden waar constant wordt gezocht
naar facilitaire samenwerking en innovaties met sociaal
ondernemen als uitgangspunt. Dit doen wij samen met
leveranciers en klanten, die net als wij werk willen maken
van duurzaamheid, circulariteit en sociaal ondernemen:
samen kom je écht verder. Dat laten wij ook
terugkomen in onze visie:

“

Koploper in schoon met aandacht en zorg voor
mensen en door mensen. Wij geven richting aan de
snel veranderende wereld door nieuwe duurzame
dienstverleningsconcepten voor mens en werk.

’’
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Duurzaam en sociaal ondernemen
Sinds de oprichting van ons bedrijf geloven wij in sociaal en duurzaam
ondernemen. Wij zijn gemotiveerd om maatschappelijke
meerwaarde te creëren en werken samen met onze partners aan een
toekomstbestendig Nederland. Dit doen wij onder andere door de inzet van
duurzame schoonmaakmiddelen, materialen en machines. Door
bewustwording bij onze opdrachtgevers te creëren, stimuleren wij hen bij
het loslaten van oude en milieuonvriendelijke onderhoudsmethodes.
Als één van de zes pioniers en ambassadeur van sociale innovatie in de
provincie Overijssel helpen en inspireren wij andere organisaties in onze
omgeving om socialer te ondernemen.
Eens per twee jaar stellen wij een duurzaamheidsrapport op.
In dit rapport is uiteen gezet hoe wij in 2019 en 2020, maar ook in
de jaren daarvoor, gepresteerd hebben op onze algemene
duurzaamheidsdoelen, gebaseerd op de Sustainable Development Goals
(SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelen
richten zich op vrede en veiligheid, economische ontwikkeling en
milieuthema’s. De doelen moeten een einde maken aan armoede,
ongelijkheid en klimaatverandering in 2030.
Vooral de inzet op een leven lang leren, inclusiviteit, waardig werk en
klimaatverandering, dat centraal staat in Sustainable Development Goals 4,
8, 11 en 13, sluit nauw aan bij onze visie en missie om samen te werken aan
een inclusieve, duurzame leefomgeving voor iedereen. In dit rapport komt
onze bijdrage op onderstaande SDG’s aan bod.
Kwaliteitsonderwijs (4)
Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder
levenslang leren voor iedereen
Waardig werk en economische groei (8)
Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische
groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk
voor iedereen
Duurzame steden en gemeenschappen (11)
Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig,
veerkrachtig en duurzaam
Klimaatactie (13)
Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te
bestrijden
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“

In een schoonmaakbedrijf is het allerbelangrijkste
dat je begrijpt dat je mensen ook je kapitaal zijn. In
ons bedrijf is bijna alles erop gericht dat medewerkers
in hun werk vitaal en gezond blijven.
Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog een planeet.
Om die planeet heel te houden doen we alles wat
we kunnen om onze footprint zo klein mogelijk
te houden. We proberen op verschillende onderdelen
de impact van bedrijfsvoering op het milieu te
verkleinen.
Wij zorgen er vooral voor dat wij een goede
werkgever zijn. En als je dat doet, dan ben je volgens
mij al heel maatschappelijk verantwoord bezig!
- Jacco Vonhof, eigenaar Novon/Vlietstra

(In Duurzaam Ondernemen, aflevering van Captains of Cleaning)

’’
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SDG 4

Kwaliteitsonderwijs
Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder
levenslang leren voor iedereen.
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Een leven lang leren
Binnen Novon en Vlietstra krijgen alle medewerkers de mogelijkheid zich te
ontplooien aan de hand van branche gerelateerde opleidingen. Deze
opleidingen en trainingen worden afgestemd op de kernkwaliteiten en
affiniteit van de betreffende medewerker.
Wij bieden al onze schoonmaakmedewerkers verschillende
opleidingen en trainingen aan (bijvoorbeeld de Basis
Opleiding Schoonmaken van de RAS, taalcursus, cursus
hospitality, SVS-diploma Glasbewassing of Vloeronderhoud).
Leidinggevenden kunnen diverse trainingen volgen die
bijdragen aan het verbeteren van hun vaardigheden
(Bijvoorbeeld de cursus ‘voorkomen is beter dan verzuimen’,
direct leidinggeven, communicatietraining).

44% 70%
Novon

Vlietstra

VAN ONZE MEDEWERKERS HEEFT DE
BASISVAKOPLEIDING ALGEMENE
SCHOONMAAK GEVOLGD.

Al onze trainingen worden “in house” verzorgd. Wij hebben
hiervoor eigen trainers (oud-leidinggevenden) opgeleid.
Daarnaast hebben wij geïnvesteerd in een eigen lesboek met
opleidingsfilm voor onze medewerkers waarin alle ins en outs
goed naar voren komen.
Leidinggevenden die voor hun pensioen willen stoppen met
het organiseren van schoonmaakwerkzaamheden op
locatie, bieden wij de kans om door te groeien naar trainer en
zo collega’s te helpen om hun RAS-diploma te behalen.
Samen met bureau HTM
hebben wij een eigen
opleidingsbureau
‘Insources’ opgericht. Met
Insources bieden we
bedrijven de mogelijkheid
hun personeel verder te
ontwikkelen. Vanuit Insources
hebben onze trainers diverse
trainingen verzorgd bij collega
schoonmaakbedrijven binnen
de branche.
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In 2020 hebben wij het
IKBINDRschap getekend. Hiermee
wordt een bijdrage geleverd aan
de uitdagingen van tekorten op
de arbeidsmarkt. Het
IKBINDRschap is een lidmaatschap
waarmee werkgevers bijdragen
aan een positieve leercultuur en
scholing van mensen op MBO
niveau. Het fonds wil de
uitdagingen van tekorten op de
arbeidsmarkt bestrijden.

Laaggeletterdheid tegengaan
Met 16 samenwerkingspartners hebben wij een pact waarmee
het belang van de aanpak van laaggeletterdheid wordt
onderstreept. Hiermee wordt er geïnvesteerd in bewustwording
van laaggetterdheid, het signaleren van laaggeletterdheid en
het verbeteren van communicatie met klanten en medewerkers.
In 2020 hebben wij tientallen taaltrainingen (ook voor onze
eigen medewerkers) verzorgd.

Bijdrage aan het onderwijs

Wij zijn een erkend leerbedrijf en bieden scholieren de kans om
meer te leren door middel van stage of afstuderen. Bij iedere
stagiaire of afstudeerder wordt aan einde van de stageperiode
gekeken of het mogelijk is om bij ons in dienst te treden.

Ik ben sinds 2000 werkzaam bij Novon. Ik moest destijds voor mijn
opleiding een interview houden bij een dienstverlenend bedrijf;
Novon. Na het behalen van mijn diploma heb ik Novon een open
sollicitatie gestuurd. Na een gesprek kon ik gelijk aan het werk. Wat ik
ging doen? Geen idee, gewoon alles aanpakken! Mijn werkzaamheden
bestonden de eerste jaren vooral uit projectadministratie,
urenverwerking, telefonie en ondersteuning. Door de groei van het
bedrijf heb ik enorm veel geleerd en de kans gekregen om de
organisatie van alle kanten mee te maken, zowel back office als
operationeel. Ook heb ik veel cursussen mogen volgen. Novon is enorm
gegroeid als organisatie, maar het sociale en mensgerichte (het NovonDNA, zoals we dit zelf wel eens noemen) ervaar ik nog steeds!
9

Het personeelsbestand op ons hoofdkantoor bestaat dan ook
jaarlijks gemiddeld voor 18% uit stagiair(e)s, afstudeerders en
mensen die werkervaring komen opdoen. Deze stagiair(e)s en
afstudeerders krijgen de kans om zich verder te ontwikkelen in
het bedrijf.

25%

VAN DE MEDEWERKERS OP ONS HOOFDKANTOOR IS NA
HUN STAGE BIJ ONS WERKZAAM GEBLEVEN

Wij staan in verbinding met verschillende regionale
onderwijsinstellingen als Saxion, ROC Noorderpoort, Landstede,
Deltion, Windesheim en Hanze Hogeschool. Onze medewerkers
verzorgen gastcolleges op diverse onderwijsinstellingen. Zo
hebben zij op de Hanze Hogeschool en Landstede colleges
gegeven over de schoonmaakbranche, belevingskwaliteit en het
écht luisteren naar klanten. Mooie initiatieven waardoor wij de
brug tussen het onderwijs en de praktijk kunnen versterken.
Bij het Deltion College hebben we samen met START.Deltion
een traject opgezet waarbij studenten van Start Deltion
worden voorbereid op een baan in de schoonmaakbranche.
De studenten kunnen deelnemen aan de Basisvakopleiding
Algemene Schoonmaak en aan cursussen zoals persoonlijke
effectiviteit, communicatietechnieken en gastgericht handelen.
Op deze manier is het makkelijker om na afronding van hun
opleiding door te stromen naar het werkveld.
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SDG 8

Waardig werk en economische groei
Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige
en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.
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Iedereen die kan en wil werken krijgt
bij ons de mogelijkheid om te werken,
onder goede werkomstandigheden.
Aandacht voor onze mensen en de
juiste mensen op de juiste plek zorgt
voor werkplezier. We besteden aandacht
aan ondernemerschap, creativiteit
en innovatie.

‘‘

Eigenlijk vinden wij het
vanzelfsprekend dat je
mensen
centraal stelt in
voor
meer
je werk. Het zit in ons DNA.
- Elbert Jan Hesse,
Algemeen Directeur

Goede werkomstandigheden

’’

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.
Onze middelen en materialen voldoen aan alle eisen op het
gebied van ergonomie. Doordat wij zijn overgegaan op in
hoogte verstelbare mopstelen, wringers en accustofzuigers
hebben wij gezorgd voor een aantoonbare afname van
gewrichtsklachten en ziekteverzuim.
EEN AANTOONBARE AFNAME
VAN GEWRICHTSKLACHTEN

8%

AFNAME VAN
ZIEKTEVERZUIM

0,8%

Wij kijken altijd naar nieuwe, innovatieve
schoonmaakmaterialen waarbij verlichting van belasting voor
onze schoonmaakmedewerkers centraal staat. Zo zijn we in het
afgelopen jaar gaan werken met rugstofzuigers. Onze
schoonmaakmedewerkers gebruiken deze voor de schoonmaak
van trappen, bioscopen en tribunes. Daardoor hoeft de
stofzuiger niet meer opgetild te worden.
Om de belasting voor onze schoonmaakmedewerkers te
verlichten zijn wij in 2020 gaan testen met robotstofzuigers. De
robotstofzuigers zijn geprogrammeerd. Zij volgen een route en
gaan dan weer terug naar hun docking station. De werktijd kan
hierdoor efficiënter worden ingezet.
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In 2020 is tijdens een speciale pasdag voor onze medewerkers
een bedrijfskledinglijn gekozen die voldoet aan de wensen en
behoeftes van onze medewerkers. Uit ons MTO
(medewerkerstevredenheidsonderzoek) is gebleken dat
medewerkers die zich prettig voelen in hun kleding, zich
prettiger voelen tijdens de uitvoering van hun werk.
Wij hebben ons in 2020 aangesloten bij het project
‘Elke dag weer’. In deze campagne staat een veilige en
gezonde werkplek centraal. Door ons aan te sluiten willen wij
de bewustwording van het belang van veilig en gezond
werken vergroten.

Veerkrachtig, gezond en vitaal blijven
Arbeidsomstandigheden kunnen ook worden verbeterd door
werknemers te stimuleren om gezonder te leven, meer te
sporten en bewegen. Ons motto is “een gezonde collega is een
duurzame collega”. Op het gebied van ziekteverzuim staan wij
voor vroege interventie. Hierbij bieden we onze medewerkers
verschillende handvaten. Deze duurzame aanpak resulteert in
een relatief laag ziekteverzuimpercentage.

ONS ZIEKTEVERZUIMPERCENTAGE
IN 2020 (BRANCHEGEMIDDELDE
VOLGENS HET CBS IS 6.6%).

4.5% 3.7%
Novon

Vlietstra

Wij organiseren gezondheidsprogramma’s die gericht zijn op
afvallen of stoppen met roken en ondersteunen sportieve
initiatieven en evenementen waar onze medewerkers aan mee
kunnen doen.
In 2021 hebben wij een
grachtenschoonmaak
georganiseerd. Op SUP’s en in
kano’s hebben onze medewerkers
samen plastic uit de grachten van
Leeuwarden en Zwolle gevist. Dit
plastic hebben wij gerecycled. Zo
werken we samen aan
duurzaamheid en circulariteit.

13

In 2021 hebben wij deelgenomen
aan de Zitloze Werkdag van Sitness.
Hierbij zijn wij met onze
medewerkers de uitdaging aan
gegaan om minder te zitten tijdens
je werkdag. Het doel van deze dag
is om minimaal 25% van de
werktijd te staan.
Onze leidinggevenden zijn allemaal in het bezit van een
diploma voor de opleiding: ‘Voorkomen is beter dan
verzuimen’. Dit geeft hen handvaten en vaardigheden om
ziekteverzuim preventief te voorkomen. Door al in een vroeg
stadium signalen op te vangen kan er eerder worden
ingegrepen om het welzijn van onze medewerkers te
waarborgen.
Wij hebben een eigen fysiotherapeut die onze medewerkers
kan helpen. Als medewerkers klachten hebben en het
financieel niet kunnen opbrengen om de behandelingen van
de fysiotherapeut te betalen, springen wij bij.
Onze mensen krijgen in samenwerking met het Zilveren Kruis
een gezondheidscheck aangeboden. Vanuit de check kunnen
onze mensen kiezen uit allerlei faciliteiten. Hierbij kunt u
denken aan een cursus over werk/privé balans, een workshop
meditatie, schuldhulpverlening of rouwverwerking.
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Voor gezonde en vitale werknemers is een veilige
werkplek essentieel. Daarom voeren we op elke locatie een
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit. Iedere medewerker
ontvangt op zijn/haar werklocatie een werkplekinstructie
waarbij het calamiteitenplan, de vluchtwegen, de EHBOvoorzieningen en de eventuele specifieke risico’s van de
locatie worden besproken.

Prettige werkomgeving
Het is voor Novon en Vlietstra
belangrijk dat onze organisatie een
betrouwbare en fijne werkgever is
voor onze medewerkers. Omdat wij in
onze mensen investeren, vergroten wij
hun kennis, betrokkenheid en
werkplezier.
De focus ligt bij ons niet enkel op het eindresultaat, wij vieren
successen tijdens het proces ook samen. Verjaardagen, het behalen van keuringen en duurzaamheidsdoelen worden gezamenlijk gevierd met taart. Tijdens de dag van de
schoonmaker, jubilea en andere gedenkwaardige
momenten zetten wij onze medewerkers extra in het
zonnetje. Wij hebben hen in tijden van corona een hart
onder de riem gestoken met onderstaand bloemkaartje.
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Wij bieden persoonlijke
aandacht en een luisterend
oor. Dit doen wij door een
leidinggevende die regelmatig
op locatie aanwezig is en
middels een
vertrouwenspersoon.
Hierdoor voelen onze
medewerkers zich gehoord.
Novon en Vlietstra bieden uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden. Hierbij kunt u denken aan een
collectieve zorgverzekering en schuldhulpverlening.
Wij zijn medeoprichter van WerkendZwolle: een initiatief van,
voor en door werkgevers. Het doel hiervan is om elkaar te
ondersteunen bij vraag en aanbod van personeel en om
werknemers te helpen bij het vinden van nieuw werkgeluk.
ONZE MEDEWERKERS
BEOORDELEN ONS NU AL MET
DEZE MOOIE CIJFERS

7.2
Novon

7.0
Vlietstra

Gelijke kansen voor iedereen
Wij bieden iedereen gelijke kansen en maken hierbij geen onderscheid
tussen geloof, huidskleur of geslacht. Het is ons doel om vorm te geven aan
arbeidsinclusiviteit, binnen onze eigen organisatie, maar ook in onze branche
en in de maatschappij.
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. Wij hebben qua PSO
prestatieniveau de derde trede
behaald. Hiermee behoren we tot
de 10% best presterende bedrijven
in het bieden van werkgelegenheid
aan mensen uit kwetsbare groepen.
In 2020 hebben wij ruim boven het
benodigde percentage voor
trede 3 gescoord.
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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 één van de zes pioniers en ambassadeur van
sociale innovatie in de provincie.
IN 2020 HEBBEN
WIJ VOOR

124

MENSEN DE AFSTAND TOT DE
ARBEIDSMARKT VERKLEIND

Samen met een zorginstelling die op het grensvlak van
gehandicaptenzorg, psychiatrie en justitie acteert, zijn we
gestart met cliëntparticipatie. Dit houdt in dat cliënten als
onderdeel van hun behandeling ons meehelpen bij het
schoonmaken (naar vermogen) en spelenderwijs arbeidsritme
opdoen. Hiermee wordt de kans om weer terug te stromen in
het arbeidsproces aanzienlijk groter.
Wij werken met het buddy-systeem. Dit houdt in dat vaste,
ervaren medewerkers gekoppeld worden aan een medewerker
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 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. Die saamhorigheid zorgt voor
een prettige cultuur binnen onze organisatie.
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‘‘

Wij zorgen ervoor dat medewerkers met een afstand tot de
arbeidsmarkt optimaal tot hun recht komen door hen te
koppelen aan een werkplek die bij hen past. Dit doet onze P&O
afdeling samen met onze eigen re-integratiebegeleider.

Wij proberen op al onze niveaus ons bedrijf te ontwikkelen.
Zo geven we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een
kans. Wij werken met allerlei scholen samen door gemotiveerde
leerlingen bij ons te laten meelopen en ze perspectief te bieden.
We zien het als een morele plicht naar de samenleving, en het
werkt. Je ziet mensen hier opbloeien, omdat ze weer meedoen,
scholing en een vakdiploma krijgen. Ze worden weer opgemerkt.
- Elbert Jan Hesse, Algemeen Directeur

’’

Binnen onze organisatie werken hierdoor inmiddels op alle
niveaus mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo is op
ons bedrijfsbureau een collega
werkzaam met cerebrale parese
(spasme). Op ons bedrijfsbureau
stelt hij planningen op voor het
periodieke onderhoud, verzorgt
hij de was voor verschillende
sleutelpanden en is hij
verantwoordelijk voor het
sleutelbeheer. Ook hebben wij
op onze personeelsafdeling al
ruim 12 jaar een dame met
autisme werken. Ze is uitermate
sterk met cijfers, de
urenverwerking klopt altijd!
Wij zijn een van de eerste deelnemers van het ‘Open Hiring’
concept. Open Hiring houdt in dat iedereen, die wil werken,
gewoon aan de slag gaat. Zonder sollicitatiegesprek, CV,
achtergrond of bemoeienis van de overheid. Iedereen is
welkom, ongeacht opleiding en ervaring.

MEER
DAN

75%

VAN ONZE MEDEWERKERS GEEFT AAN ZICH SERIEUS
GENOMEN TE VOELEN EN GEWAARDEERD TE WORDEN
18

SDG 11

Duurzame steden en gemeenschappen
Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig
en duurzaam.
19

Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers zich van hun beste kant kunnen
laten zien. Maar daar blijft het niet bij. Vanuit onze regionale
betrokkenheid steunen we allerlei regionale verenigingen, instellingen en
initiatieven. In 2020, toen veel sportieve en culturele evenementen helaas
zijn gecanceld door corona, hebben wij alsnog €75.000 uitgegeven aan
verschillende culturele en sportieve evenementen en goede doelen.

Goede doelen in het zonnetje
Voor ons 25-jarig bestaan hebben wij besloten om 25 keer
€1000 weg te geven aan 25 goede doelen die door onze mensen zijn genomineerd en uitgekozen. Een prachtig
initiatief. Wij blijven deze goede doelen ook anno 2021 in het
zonnetje zetten, door hen een plek te geven op onze social
media kanalen.

Mont Ventoux
Wij hebben met collega’s viermaal de Mont Ventoux
beklommen voor de strijd tegen kanker. Met elkaar hebben wij
hier geld ingezameld voor het KWF.

Steptember
Voor mensen met cerebrale parese, zoals onze collega Martijn
van Dijk van het Bedrijfsbureau, is bewegen niet zo
vanzelfsprekend. Tijdens Steptember hebben wij geld
ingezameld voor de ziekte Cerebrale Parese.
Een kleine greep uit de initiatieven, regionale instellingen en goede doelen
die wij ook gesteund hebben:

20

SDG 13
Klimaatactie

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en
duurzaam.
21

Broeikasgassen moeten worden
teruggedrongen en fossiele
energiebronnen moeten
vervangen worden door
duurzame energie. Maatregelen
inzake klimaatveranderingen
proberen we waar mogelijk te
integreren in onze
bedrijfsvoering, strategieën en
plannen. Wij zijn hier grote
stappen mee aan het maken.
Hierbij kunt u denken aan het
werken met duurzame middelen,
materialen, methodieken en
apparaten en minder
waterverbruik, papierverbruik
en energieverbruik.

Duurzame middelen en materialen
Op de werkvloer gebruiken we alleen duurzame
schoonmaakmiddelen met het Nordic Ecolabel, EU Ecolabel en
Cleanright. Deze milieukeurmerken worden uitsluitend
toegekend aan producten met een verminderde impact op het
milieu en garanderen dat de producten geen schadelijke
stoffen bevatten en minstens zo goed schoonmaken als
vergelijkbare producten die wel schadelijke stoffen bevatten.
Sinds enkele jaren hebben wij de beschikking over één van de
nieuwste innovaties op het gebied van duurzaam
ondernemen in de branche: ozonwater. Door zuurstof en
elektriciteit toe te voegen aan kraanwater ontstaat
gestabiliseerd ozonwater. Dit ozonwater is een krachtige
reiniger met een ontsmettende werking van 24 uur. Door de
inzet van ozonwater zijn andere schoonmaakmiddelen in
principe overbodig. Het vervangt alle dagelijkse schoonmaak
chemicaliën, die niet goed zijn voor het milieu.
Onze schoonmaakmaterialen voldoen aan de Arbo-eisen die
zijn opgesteld door de RAS (Raad voor Arbeidsverhoudingen
Schoonmaak- en Glazenwassersbranche).
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Onze werkwagens zijn vorig jaar vervangen door het Vermop
Equipe Systeem. Dit systeem is getest en gekozen door onze
medewerkers. Het systeem is volledig ergonomisch en in hoogte
verstelbaar. Bij persoonlijke wensen of lichamelijke gebreken
passen wij het materiaalgebruik aan.

Duurzame methodieken en apparatuur
Onze schoonmaakmedewerkers
maken gebruik van de
microvezelmethodiek. De inzet
van microvezeldoeken
minimaliseert het gebruik van
reinigingsmiddelen. Microvezel
hoeft daarnaast niet uitgespoeld
te worden en dus ook niet
uitgewrongen te worden.
Hierdoor zorgt de inzet van
microvezelmethodiek voor
minder belasting voor de polsen.
Al enkele jaren werken wij, als een van de weinige
schoonmaakorganisaties, met de I-WAX vloermethodiek.
Traditioneel werden linoleum vloeren jaarlijks voorzien van
een nieuwe conserveringslaag, wat zeer belastend is voor het
milieu. I-WAX is toe te passen in de dagelijkse schoonmaak en
voorzien van het Nordic Ecolabel. I-WAX zorgt voor minder
CO2-uitstoot, olieverbruik, afval en verbruik van chemicaliën.

In het verleden lieten wij – door de toenmalige
schoonmaakaanbieder – jaarlijks hetzelfde vloeronderhoud
uitvoeren. De kwaliteit van de vloeren ging zienderogen achteruit.
Novon en Vlietstra hebben ons met advies over I-WAX echt de ogen
doen openen. Het team is met al haar specialistische kennis en
kunde tot een verbluffend resultaat gekomen. De vloeren zijn én
blijven als nieuw en het dagelijks onderhoud wordt
vergemakkelijkt, iets waarvan ik niet had gedacht dat het
mogelijk zou zijn. Prachtig om te horen toch!
- Alberto de Haan, Facilitair Adviseur OOZ
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Onze leverancier voor stofzuigers en schrobzuigmachines is
Kärcher. Kärcher garandeert dat de machines na de levensduur
voor 95% worden hergebruikt. Zo dragen wij samen met
Kärcher bij aan een circulaire economie.

Minimalisering waste
Onze glazenwassers vangen het proceswater bij
telescoopbewassing op. Dit water verzamelen we en wordt
vervolgens hergebruikt voor schrobwerkzaamheden bij
portieken en/of gevelbeplating. Hiermee besparen we
momenteel meer dan 10.000 liter water per jaar. Bij de
reiniging van de buitenkant van windmolens vangen we
afvalwater in een soort band op. Dit water wordt gerecycled.
Op verschillende locaties werken wij met het Ecodos
doseersysteem. Onze medewerkers vullen aan het begin van
hun werkdag de sprayflacon met dit systeem. Door de
beveiliging in dit systeem kan er maar 1 dosering in de
sprayflacon gedaan worden. Dit geeft optimaal gebruik
van schoonmaakmiddelen en voorkomt overdosering en
veel los verpakkingsmateriaal.

Een duurzaam wagenpark
Samen met onze leasemaatschappij kijken we elk jaar hoe de
vloot vernieuwd kan worden. Met het oog op de toekomst en
de uitbreiding van ons wagenpark leasen we schonere
vervoersmiddelen, 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.
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De komende jaren worden al onze fossiele brandstof auto’s
vervangen door elektrische auto’s.
ONS WAGENPARK
12.3% VAN
IS ELEKTRISCH
Wij werken voor ons wagenpark samen met duurzame partners.
Zo werken wij samen 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. Alle
leaseauto’s van locatie Zwolle worden gewassen bij Bas
Autowas, het Zwolse bedrijf dat
gebruik maakt van een circulair
watersysteem. Ook werken wij
samen met Cycloon, een
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.
Samen met Groveko, onze leverancier van
schoonmaakmiddelen, hebben wij het Smart Delivery System
ontwikkeld. Onze schoonmaakmedewerkers scannen in de
voorraadkast een QR-code en geven aan welke producten nodig
zijn. De servicechaffeur van Groveko vult de werkkast en neemt
de lege verpakkingen retour. De lege verpakkingen worden
gerecycled. Doordat het bijvulmoment wordt opgenomen in de
dagelijkse route van de chauffeur zijn er geen onnodige
reisbewegingen.
In 2020 hebben wij wasmachines bij enkele opdrachtgevers
laten plaatsen. Hierdoor kan er op locatie gewassen worden en
hoeven er geen extra reisbewegingen gemaakt te worden om
deze was op te halen.

IN 2020 HEBBEN
ONZE COLLEGA’S
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REISBEWEGINGEN
GEMAAKT
65% MINDER

Digitalisering
In 2018 werden er binnen onze
organisatie jaarlijks 379.000
printafdrukken gemaakt (37
bomen per jaar). Dit is een
belangrijke reden geweest om
te digitaliseren. Inmiddels
vinden alle werkbonnen,
kwaliteitsmetingen en
rapportages elektronisch plaats.
Dit heeft geleid tot gemiddeld 43
procent minder printafdrukken in 2019 en 2020 in vergelijking
tot 2018. Dit is een vermindering van 157.115 printjes op
jaarbasis (604 printjes per werkdag en 15 bomen per jaar).

Energiebesparende maatregelen
Het dak van ons hoofdkantoor is voorzien van 224
zonnepanelen, zodat we in ons eigen stroomverbruik kunnen
voorzien en onze elektrische auto’s kunnen opladen. De
laadpalen zijn vrij te gebruiken door onze klanten, leveranciers
en andere bedrijven op het bedrijventerrein.
Onze vestiging in Enter is onder andere gasloos en beschikt over
een warmtepomp. Daarnaast wordt alle (nood)verlichting altijd
vervangen door ledverlichting.
Vanaf 2021 stellen wij elk jaar een
Energie Audit Verslag op. Hier komt
bijvoorbeeld het verbruik per jaar
aan kWh en gas per kantoor aan
bod. Zo wordt de benodigde
informatie consequent bijgehouden
en is benodigde informatie tijdig
voorhanden.
MILIEULABELS VESTIGINGEN
Novon Zwolle, A
Novon Enter, A++
Vlietstra Leeuwarden, A
Vlietstra Leeuwarden, B
Vlietstra Groningen, C
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Contact
Hoofdvestiging Zwolle

Vestiging Oost-Nederland

Novon Schoonmaak Gebouwen B.V.
Botterweg 16
8042 PA ZWOLLE
info@novon.nl
www.novon.nl
085 – 902 45 00

Novon Schoonmaak Oost B.V.
De Bleek 32b
7468 DL ENTER
info@novon.nl
www.novon.nl
085 – 902 45 01

Vestiging Leeuwarden
Schoonmaakbedrijf Vlietstra B.V.
Ceresweg 28
8938 BG LEEUWARDEN
info@vlietstraschoonmaak.nl
www.vlietstraschoonmaak.nl
085 – 902 45 02

Vestiging Groningen
Schoonmaakbedrijf Vlietstra B.V.
Wasaweg 25
9723 JD Groningen
info@vlietstraschoonmaak.nl
www.vlietstraschoonmaak.nl
085 – 902 45 02

“

2020 was een opmerkelijk en bijzonder jaar waarin Teams, Zoom en
thuiswerken meer regel dan uitzondering waren. In 2021 blijft een
groot deel van onze collega’s een aantal dagen thuis werken, wat
uiteraard minder beweging geeft in het verkeer en daarnaast ook
zorgt voor minder uitstoot qua brandstofverbruik.
Onderlinge verbondenheid is en blijft dan een uitdaging. Daarnaast
gaan wij in 2021 met een aantal bedrijven nadenken om de regio
te enthousiasmeren en informeren over de SDG’s. Wij zijn trots dat
wij, ondanks de Covid-19 problematieken, in staat zijn gebleken om
mooie stappen te zetten op gebied van duurzaamheid.
Ondanks de bijzondere periode waarin wij met elkaar leven en de
onduidelijkheid wat het ons brengt gaan wij verder met sociaal en
duurzaam ondernemen in de breedste zin.
Fijne dag en blijf gezond!
- Elbert Jan Hesse, Algemeen Directeur
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