
Duurzaamheid

Een organisatie kiest niet voor duurzaamheid maar handelt 
naar duurzaamheid, geen duurzaamheid betekent geen 
lange termijn, geen lange termijn… geen toekomst!

Voor ons betekent Duurzaamheid dat we met al de belanghebbenden (stakeholders) van onze organisatie wederzijdse 
en wederkerige afspraken dienen te maken en deze ook na dienen te komen. We dienen relaties met elkaar goed te 
onderhouden dus samenwerken, goed communiceren respect tonen, elkaar vertrouwen: dat is duurzaam.

En een keer iets fout doen of een afspraak vergeten kan gebeuren. We blijven mensen. Maar meermaals afspraken niet 
nakomen dan worden/zijn we onbetrouwbaar, de negatieve energie en de gevolgen ervan is niet duurzaam!

Daarnaast dient er de intentie te zijn om medemensen zo goed mogelijk te helpen. We dienen zuinig te zijn op de 
natuur/aarde, want zonder deze randvoorwaarden hebben we geen levensbestaan!! Om dit na te streven zijn er tal 
van activiteiten waarin je energie en geld kunt investeren zodat we nog generaties in goede harmonie en met genoeg 
betaalbare eerste levensbehoeftes kunnen leven.

Ook Schwartzmans bv denkt na over hoe we kunnen bijdragen aan een duurzame wereld. We zetten ons in op allerlei 
gebied. Deze gedachte en inzet wordt aangewakkerd in alle geledingen en de medewerkers staan volledig achter het 
beleid door in de uitvoering goed na te denken hoe we activiteiten duurzaam kunnen uitvoeren.

Duurzaamheid

•	 Afspraken	maken	afspraken	nakomen.
•	 Transparant	zijn	naar	alle	stakeholders	
 (de informatie bieden die deze stakeholder 
 nodig heeft).
•	 Schwartzmans	bv	is	partner	van	haar	leveranciers.	
 Onze vertegenwoordiger vervangt zodoende vele 
 vertegenwoordigers van de leveranciers in een 
 klein gebied, Schwartzmans bv zit midden in het 
 verzorgingsgebied van haar klanten, dit betekent 
 zo min mogelijk km’s rijden.
•	 Door	het	softwarepakket	Ritplan	en	het	feit	dat	
 we midden in het verzorgingsgebied zitten rijden 
 wij een minimaal aantal km’s om de orders te 
 bezorgen zonder concessies te doen aan 
 tijdvensters en de kwaliteit van leveren. 
 Het gemiddeld aantal gereden km’s per order of 
 per project/klant kunnen we als managementinformatie 
 aanleveren. Dus samen optimalisatieplannen maken 
 om het milieu te ontlasten. 
 Leveringsketenverantwoordelijkheid!!
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•	 Alle	bestelauto’s	voldoen	minimaal	aan	Euro	5,	één	Nissan	NV200	bestelbus	is	zelfs	volledig	elektrisch.	
	 De	personenauto’s	zijn	bij	aanschaf	ingedeeld	in	het	A-label.	Één	personenauto	is	volledig	elektrisch:	een	Renault	Twizy.	

 

•	 240	zonnepanelen	zorgen	ervoor	dat	Schwartzmans	bv	meer	energie	opwekt	dan	dat	het	verbruikt.
 

•	 Om	het	magazijn	verder	te	verduurzamen	hebben	we	in	de	afgelopen	2	jaar	vele	stappen	ondernomen:	gaskachels	uit		
	 1972	vervangen	door	nieuwe,	loadingdock	voor	ingekomen	goederen	zodat	de	warme	lucht	niet	naar	buiten	ontsnapt		
	 (2011	versus	2012	18,93%	minder	gasverbruik),	het	dak	voorzien	van	6	extra	lichtkoepels,	tl-buislichtlijnen	vernieuwd		
	 naar	hoogfrequent	lichtlijnen,	nieuwe	energiearme	computers,	over	het	algemeen	worden	elke	5	tot	7	jaar	de	pc’s	
	 vervangen	voor	snellere	en	energiezuinigere	systemen.
•	 Kwaliteitsmanagement-	en	milieumanagementsystemen	zorgen	voor	een	effectief	en	efficiënt	georganiseerde	
 organisatie waar geen verspilling optreedt, waar de wet nageleefd wordt en het milieu zo min mogelijk belast wordt.  
	 Allemaal	gecertificeerd	volgens	de	ISO9001	en	ISO14001	norm	en	geaudit	door	Lloyds	Register.
•	 Eigen	mensen	goed	opleiden	op	vakgebied	maar	ook	alle	medewerkers	jaarlijks	een	AED-cursus	laten	volgen.	
•	 BHV-medewerkers	opleiden
•	 De	medewerkers	van	de	klanten	zo	goed	mogelijk	opleiden,	zodat	ze	hun	vak	zo	veilig	en	goed	mogelijk	kunnen	
	 uitvoeren,	maar	ook	uitleggen	waarom	niet	te	veel	doseren,	rekening	houden	met	het	recyclen	van	verpakking	etc.
•	 Op	het	moment	heeft	Schwartzmans	meer	dan	20%	van	haar	medewerkers	aangenomen	vanuit	een	maatschappelijk		
	 moeilijkere	positie.	In	dit	geval	zijn	alle	drie	de	personen	ouder	dan	55	jaar	en	langdurig	werkloos	geweest	
	 (Baanbrekers/WML	uit	Waalwijk	is	onze	partner	op	dit	gebied).
•	 We	faciliteren	stageplaatsen	voor	lbo-,	mbo-,	hbo-studenten.



•	 De	vrijwillige	brandweer	mag	jaarlijks	gebruikmaken	van	ons	pand	om	te	oefenen,	zodat	ze	goed	getraind	blijft.	
•	 We	ondersteunen	vele	projecten	met	een	sociaal	karakter	zoals	Villa	Pardoes,	we	zijn	vriend	van	Hospice	Francinus	
 de Wind. Een opsomming van projecten die we permanent of incidenteel ondersteunen kunnen we u overhandigen.  
•	 Medewerkers	worden	gestimuleerd	om	zich	in	te	zetten	voor	lokale	verenigingen.	De	werktijden	worden	eventueel		
 aangepast om hieraan te kunnen voldoen.
•	 Overwerken	zal	nooit	structureel	zijn,	omdat	mensen	een	goed	evenwicht	dienen	te	hebben	tussen	privé	en	werk.	
•	 Maandelijks	wordt	elk	individu	op	de	hoogte	gesteld	van	de	financiële	ontwikkeling	binnen	het	bedrijf,	tot	aan	de	
 nettowinst. Dit geeft rust en zorgt dat mensen goed in hun vel zitten om zodoende hun werk goed uit te kunnen voeren. 
•	 Zeer	laag	ziekteverzuim.	
•	 Schwartzmans	bv	presenteert	zich	als	een	heel	verantwoordelijke	duurzame	organisatie,	dit	wordt	door	de	hele	
 organisatie gedragen en vanuit deze gedachte wordt er gehandeld. Dit geeft een eenduidigheid in werken voor alle  
 mensen en zo ontstaan er geen communicatieproblemen.
•	 De	adviseurs	adviseren	de	meest	duurzame	methode	of	de	meest	duurzame	chemie,	middelen	en	materialen,	
 rekening houdend met, veiligheid, functionaliteit en ontstaan van afval. 
•	 Digitale	facturatie	en	aanmaningen,	dus	zo	min	mogelijk	papier	verspillen.
•	 Beloning	voor	Villa	Pardoes;	als	een	klant	zich	aan	de	betalingsafspraak	houdt	of	de	moeite	neemt	om	digitaal	te	
	 bestellen	wordt	Villa	Pardoes	door	Schwartzmans	bv	beloond	–	zoveel	mogelijk	meehelpen	en	meedenken	om	het		
 proces van de leverancier en dat van de klant van Schwartzmans bv te optimaliseren.
•	 Verzendverpakking;	in	plaats	van	kartonnen	doosjes	gebruiken	we	voor	klanten	ook	kunststof	chemoboxen,	
 veilig tijdens transport, veilig in de opslag bij uw klant en duurzaam omdat er geen afval ontstaat.
•	 Kunststof	flessen	en	cans	kunnen	naar	Schwartzmans	bv	retour	en	deze	worden	vervolgens	ingenomen	door	
	 HSR	Verpakkingen	en	worden	op	de	juiste	wijze	verwerkt	en	recyclet.
•	 Producten	waarvan	bij	de	klant	de	THT	overschreden	is,	kunnen	aan	Schwartzmans	bv	retour	gegeven	worden.	
	 Vervolgens	zullen	ze	aangeboden	worden	bij	BAT	in	Tilburg,	die	voor	bedrijven	de	afvoer	verzorgt.

Samenwerking tussen Schwartzmans bv en haar klanten zorgt ervoor dat werkgelegenheid binnen de regio blijft. 
En vloeit zeker niet weg naar het buitenland.

Onderstaand een afbeelding waar duurzaamheid en toegevoegde waarden in de keten verbeeld word.

FABRIKANTEN / PARTNERS
Diversey ISO 9001

ISO 14001
OHSAS 18001
Safekey voedselveiligheid.
Charter Sustainability certificaat.
MVO documentatie.
Deelname aan het Climate Savers 
Program van het WNF/WWF.
Eco-Dertified - Pur-Eco.
Duurzaam produceren in Enschede.
Global Responsibility Report > jaarlijks.

SCA ISO 9001:2000
OHSAS 18001
Milieujaarverslag

van der Windt ISO 9001:2000
BRC/IOP Certificaat - Global. 
Standard Food Packaging.
Corporate statement: Traceerbaarheid 
goederen en migratietest betreft 
producten.
Corporate statement: Voldoen aan 
EG-verordeningen (per product 
opvraagbaar).
Kwaliteit, Arbo en Milieu statement 
Van de Windt Verpakkingen.
Product Life Cycle Assesments.

Helichem ISO 9001
ISO 14001
Charter Sustainability certificaat.
Lijst van aangesloten bedrijven.
Uitleg Charter Sustainability.

STAPLES ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:1999
Corporate Social Responsibility Report.

3M SAFETY ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Documentatie Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen.
Corporate Life Cycle Management Policy.
Enviromental, Health and Safety Policy.
3M Enviromental Standard for 
Suppliers.

WECOVI ISO 9001
Nordic ecolabel op microvezeldoeken.
Vloerpads ontstaan uit gebruikte 
PET flessen.

HAKO ISO 9001
ISO 14001
BlueCompetence member.
Milieuprijs in 1994 ivm afvalpreventie 
en afvalverwerkingsconcept.

DEB - STOKO ISO 9001
ISO 14001
Instant foam ecolabel (desinfectant).
Foam soap ecolabel.
Volledig recyclebare patroonvullingen.
Opleidingsprogramma’s 
bewustwording handenhygiëne.

OVERIGE LEVERANCIERS OM SPECIFIEKE KLANT VRAGEN 
TE BEANTWOORDEN

SCHWARTZMANS BV
ISO 9001
ISO 14001
MVO documentatie
Cursus ‘Het nieuwe rijden’
Laag ziekte verzuim
BHV medewerkers opgeleid
Chemie voldoen aan PSG15 wetgeving
Chemie voldoen aan de wet REACH
240 Zonnepanelen wekken meer energie op dan Schwartzmans verbruikt
Electrische- A-label en Euro5 norm auto’s 

Voordelen die Schwartzmans toevoegd aan de keten - GWS dé schoonmaker t.o.v. rechtstreeks kopen bij de fabrikant:
TRANSPORT EN OPSLAG
• Geavanceerd ICT routeplanningsysteem dat rekening houdt met de wensen v/d klant en tevens de meest ideale route berekend.
• Speciaal aangeschaft eigen vervoer om zo efficient, effectief en minimaal milieubelastend fijnmazig in Brabant te beleveren.
• CO2 minimalisatie project, op jaarbasis samen met de klant de CO2 uitstoot verminderen. ICT houdt dagelijks de uitstoot bij.
• Opslag bij Schwartzmans volgens PSG15 wetgeving.
• Report van aantal aanwezige liters/kg van geclassificeerde produkten.
• Verpakking - Schwartzmans slaat alleen gereedprodukt op en vult niets af.
• Elke colli gelabeld met een sticker met klantspecifieke informatie.
• Colli’s worden binnen afgeleverd en indien gewenst op een afgesproken plaats en/of tijd.
• Mogelijkheid om mail te ontvangen van elke afgetekende order.
• Een veiligheidsadviseur van EVO houdt toezicht op de wet en regelgeving van gevaarlijke stoffen en ziet ook toe op de 

juiste uitvoering binnen het proces.
• Er worden geen overige kosten berekend, als klant op jaarbasis rendabel is dan is het duurzaam, kosten in rekening 

brengen is alleen maar tijdverlies voor beide partijen. Technische dienst activiteiten worden wel belast.
• Om volledigheid van levering te waarborgen kan er voorraad specifiek voor de klant aangehouden worden.
• Papierloos orderpicken met stem gestuurd systeem, twee handen vrij en ingebouwd extra controle systeem dat 

pickfouten reduceert met meer dan 50% en reduceert naar 0,01%.
• De klant kan een “Blacklist” aanmaken van goederen die door de organisatie om veiligheidsredenen niet besteld mogen worden.

AANDACHT
• Adviseurs Schwartzmans zijn zeer goed getraind door de leveranciers = ideale kennisoverdracht
• Adviseurs Schwartzmans vervangen meerdere fabrikant vertegenwoordigers = minder afspraken is minder tijdverlies en 

minder gereden kilometers
• Adviseurs werken in een klein verzorgingsgebied = snelle response tijd, veel afspraken op een dag mogelijk
• Online opleiding basistechnieken schoonmaken voor het personeel van GWS dé schoonmaker.
• Uitleg en werkinstructies van webbestel portal.
• Samen plaatsen van proefstukken.
• Samen inventariseren van projecten (opstarten).
• Training geven aan uitvoerende medewerkers.
• Informeren naar klant tevredenheid door alle gelederen “Wat gaat er goed?” en “Wat zou er beter kunnen?”

TECHNISCHE DIENST
• Technische dienst medewerkers Schwartzmans zijn zeer goed getraind door de leveranciers = goede reparatie kwaliteit
• Met repareren en keuren is On-Stop-Shopping mogelijk = minder bezoeken, altijd gekeurde machines, ontzorging van 

administratieve last
• Technische dienst medewerkers Schwartzmans werken in een klein verzorgingsgebied = snelle response tijd
• Signalering 30 dagen voor het verlopen van een NEN3140 keuring per mail naar de verantwoordelijke.
• Machine projectregistratie, zodat de gehele organisatie weet waar welke machine staat.
• Machines in eigendom Schwartzmans beschikbaar voor verhuur (geen capaciteitsproblemen).

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
• Webshop = papierloos bestellen
• Digitaal factureren = papierloos = minder arbeid voor administratie
• Verzamelfacturen = minder facturen
• Medewerkers van Schwartzmans kunnen 100% thuis werken = files op de snelwegen voorkomen
• Alle produkt- en methode informatie digitaal beschikbaar.
• Film en powerpoint presentaties beschikbaar van intructies.
• Zeer accurate klachten afhandeling binnen 24 uur een antwoord en op zijn minste een antwoord om tijd te vragen met 

een goede reden. Gemiddeld werken we klachten in minder dan 3 dagen af.
• Te downloaden of per mail beschikbaar gestelde management informatie omtrent de dienstverlening op bedrijfs- of projectniveau.
• Transparantheid geven over de gehele leveringsketen (als we geen waarde toevoegen adviseren we u de beste partner).
• SDS veiligheidsbladen worden per mail verstrekt naar verantwoordelijke personen maar ook de mogelijkheid per project 

te printen.
• Snelle reactie tijd met offerte’s verzorgen en het beantwoorden van vragen.

COMMERCIEEL VERLENGSTUK
• GWS dé schoonmaker kan de dienstverlening van Schwartzmans aanbieden aan hun klanten = kennis overdracht,

toilethygiene etc.
• MVO werkwijze ook voor GWS dé schoonmaker klanten.

• Opleiding in eigen huis die 
voldoet aan de richtlijnen van 
het RAS examen.

• Algemene RI&E voor alle klanten.
• RI&E betreft glazenwassen, per 

project specifiek opgesteld.
• PSO trede 3:  

- Mensen een kans geven met 
afstand tot de arbeidsmarkt.

- Trede 3 betekent dat deze 
organisatie behoren tot de 
koplopers op het gebied van 
socialer ondernemen.

- Geven mensen doorgroei 
mogelijkheden.

• Een directielid van GWS-de 
Schoonmaker is kartrekker voor 
sociaal ondernemen en neemt 
persoonlijk zitting in het 
samenwerkingsverband 
AgriFood Capital.

• Borging betreft kwaliteit, 
duurzaamheid en veiligheid 
vind plaats door middel van 
certificeren. De organisatie 
beschikt over de volgende 
certificaten ISO 9001, ISO 14001 
en VCA veiligheid.

• De chemie flacons worden 
ingenomen en wederom en tot 
grondstof verwerkt waar nieuwe
flacons van gemaakt worden.

• De chemie die men gebruikt 
wordt in water in oplossing 
gebracht. Dmv dosseerflacons 
voorkomt men over-doseren en 
verspilling.

• Projecten die het toelaten werkt 
men met microvezel of 
combinaties van microvezel en 
chemie.

• Optimalisatie van het wagenpark
is een continu proces.

• De verlichting in het kantoorpand
bestaat uit Led verlichting.

• In het aanschaf beleid van de 
ict systemen wordt gelet op 
energie gebruik van de apparatuur.

• Planning werkzaamheden en 
kwaliteitscontrole gebeurt via 
een routeplanning systeem 
zodat er geen onnodige 
kilometers gereden worden.

• Werkgebied van de organisatie 
is < 30 minuten aanrijdtijd tov 
werkbestemming.

• Beleveren van middelen en 
materialen van projecten 
geschied rechtstreeks door de 
leverancier.

• Beleveren van de kleinere 
projecten geschied door de 
projectleiding tijdens een reeds 
gepland klantbezoek.

• Bij het aannemen van 
medewerkers is een kleine 
woonafstand tov het bedrijf 
waar de mensen komen te 
werken belangrijk. 
Woon-werkverkeer met de fiets 
wordt gewaardeerd!

Mutual Sustainability
Samen/Gezamenlijk het vermogen (de bekwaamheid) hebben om te 

doorstaan/verdragen door te leven!!

De duurzame basis die wij als Team van Schwartzmans zeer waarderen en nastreven:
Afspraak maken en afspraken nakomen / Respect voor elkaar / Vertrouwen / Doorzettingsvermogen

People   Planet   Profit


