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Voorwoord
Hier is het mvo-jaarverslag van hectas. Met dit verslag licht
hectas haar prestaties en ervaringen toe op het gebied van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
We blikken terug op 2020 en geven u een indruk van de
mvo-ambities en reeds ingezette mvo-initiatieven van
hectas voor de toekomstige jaren.
Wij zijn erop gericht om onze dienstverlening nog beter
te maken, met een duidelijk oog voor MVO gerelateerde
onderwerpen.
Aan de basis hiervan ligt een gezonde eigen bedrijfsvoering
en transparante communicatie over onze mvo-activiteiten.
Daar dient dit mvo-verslag voor. Met een jaarlijkse
verslaglegging voldoen wij aan uw informatiebehoefte.
Daarbij staat hectas vanzelfsprekend open voor uw reactie
op dit mvo-verslag en we nodigen u van harte uit om
contact op te nemen bij vragen of opmerkingen.
Wij wensen u veel plezier bij het lezen van ons
mvo-jaarverslag.
Duiven, oktober 2021
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»Wij tillen
Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen
naar een hoger niveau.«

door de mvo-prestatieladder te beklimmen
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Inleiding
hectas heeft, als duurzame partner, de ambitie
om naast haar huidige kwaliteit-, arbo-, en
milieumanagementsysteem, zich nog verder aantoonbaar
te ontwikkelen op het gebied van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO). Hier willen wij graag op
een adequate wijze invulling aan geven en daarom hechten
wij veel waarde aan uw duurzame inzichten, verwachtingen,
wensen en betrokkenheid.
hectas heeft in februari 2020 besloten om
haar mvo-activiteiten aantoonbaar te maken
en dit om te zetten naar het behalen van het
mvo-prestatieladder niveau 3 certificaat. De
eerste aanzet en impuls hiervoor is een in
2020 gehouden onderzoek in de vorm van een
hbo-afstudeerproject. Dit heeft geleid tot een
onderbouwd advies en plan van aanpak.
In 2021 is een start gemaakt met de uitrol van dit
plan, waarbij is gekozen voor een integrale aanpak.
In dit jaarverslag wordt duidelijk voor welke mvothema’s wij in eerste instantie hebben gekozen.
Deze keuze is gebaseerd op de mate van impact
en stakeholderbelangen.
Doordat hectas hiertoe in 2020 besloot is er
direct aansluiting gezocht bij de nieuwste versie
van de mvo-prestatieladder versie 3.0 van maart
2020. Bijzonder hierbij was dat er veel meer
dan voorheen bewuste keuzes moesten worden
gemaakt voor mvo-thema’s (31 stuks) en dat de
belangen van stakeholders nog meer aandacht
heeft gekregen.

team. Het beoogde doel hiervan is om zo een
breder draagvlak te creëren en in multidisciplinaire
werkgroepen met diverse mvo-projecten aan de
slag te gaan om zo onze duurzaamheidsambities te
realiseren.
De circa 20 acties waar wij ons op dit moment
mee bezig houden, houden verband met de zeven
kernthema’s vanuit de internationale NEN-ISO
26000 richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen. Onder deze zeven kernthema’s
hangen 31 mvo-thema’s waarvan er voor hectas
tien prioriteit hebben. Een deel van de overige
mvo-thema’s zijn voor hectas vanzelfsprekend en
worden standaard opgenomen in onze strategie.
Tien thema’s hebben nu prioriteit. De keuze voor
deze thema’s is voortgekomen uit dialogen met
interne en externe belanghebbenden. Jaarlijks
toetsen we bij hen of hectas nog dat doet wat
relevant gevonden wordt.
In dit rapport nemen wij u graag mee in onze mvogedachte, doelstellingen, gewenste- en behaalde
resultaten.

Om een integrale aanpak mogelijk te maken
heeft hectas begin dit jaar bewust en concreet
gekozen voor het samenstellen van een mvo-
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Al meer dan 100 jaar
In 1916 begon de heer Schoonderbeek in Arnhem een
eenmanszaak in glasbewassing. Als specialist maakte hij
in deze regio de ramen schoon bij zowel particulieren als
bedrijven. Nadat het familiebedrijf diverse keren van vader
op zoon was overgegaan, werd het in 1983 onderdeel van de
Duitse Vorwerk-groep. Vanaf dat moment is de naam van het
bedrijf hectas en wordt er een breed pakket aan facilitaire-,
en schoonmaakdiensten aangeboden in drie Europese landen;
Duitsland, Nederland en Oostenrijk.

Anno 2021 is hectas Nederland een moderne,
landelijk opererende schoonmaakorganisatie met
vier regiokantoren en een hoofdkantoor in Duiven.
Inmiddels werken er circa 2.000 medewerkers bij
ons. Of beter gezegd: voor onze opdrachtgevers.
Want voor hen doen we het. Elke dag opnieuw.
Vanzelfsprekend verandert er veel in 100 jaar:
in techniek, in materialen, maar ook in kennis,
snelheid en werkdruk. hectas past zich doorlopend
aan en zet op verschillende gebieden stevig
in op innovatie. Toch blijft één uitgangspunt
ongewijzigd: we zijn een bedrijf van mensen;
mensen maken schoon voor mensen. Ook in de
komende jaren.
Over hectas
hectas staat voor kwaliteit. Dit zie je terug in
schone gebouwen en kantoren. Toch is kwaliteit
meer dan uitsluitend dit eindresultaat, het zegt ook
veel over hoe we dit realiseren: hoe we omgaan
met onze medewerkers, hoe we meerwaarde
creëren voor onze opdrachtgevers en hoe we ons
tot de samenleving verhouden.
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Een schone omgeving is de optelsom van vele
factoren. Maar het begint altijd bij professionals
die vakkundig zijn, plezier hebben en urgentie
voelen in wat ze doen. Om die reden vinden wij
onze medewerkers van onschatbare waarde.
Daarom ook, besteden we veel aandacht aan hen:
we leiden ze op, begeleiden ze, maar zorgen er
tevens voor dat ze goed in hun vel zitten. Sfeer en
waardering zijn daarin bepalend.
Kwaliteit is ook oog hebben voor je omgeving,
voor de wereld waarin je leeft en werkt.
Als middelgrote onderneming zijn wij ons
bewust van onze positie, maar ook van onze
verantwoordelijkheid hierin. Daarom dragen
we meer dan ons steentje bij in het realiseren
van een duurzame maatschappij en betrokken
samenleving. Dit zie je terug in het gebruik van
middelen en materialen, maar ook in de manier
waarop we met elkaar omgaan, mensen werven en
toekomstgericht werken.
‘Met hectas meer mens’ is niet voor niets onze
slogan. We realiseren ons maar al te goed dat
mvo-rapport hectas Facility Services 2021

schoonmaken mensenwerk is. En dat hoe beter
we onze mensen faciliteren, hoe gelukkiger en
vaardiger zij zijn, hoe schoner de omgeving van
onze medemens is. Dit noemen wij meerwaarde
creëren.

Wij werken liever samen dan solistisch. Dit geldt niet
alleen voor de samenwerking met partners, het begint
namelijk allemaal met het wij-gevoel dat wij creëren
voor al onze hectas collega’s.
Onze samenwerking blijkt uit het feit dat wij:
• De dialoog opzoeken en aangaan met onze
interne en externe stakeholders. We overleggen,
communiceren over ervaringen en delen informatie.
• Successen met elkaar vieren, maar ook openstaan
voor dagelijkse problemen en persoonlijke zorgen
van onze medewerkers.

Samenwerking

Onze waarden omvatten alles wat voor ons
belangrijk is en bepalen hoe we met elkaar en onze
zakenpartners omgaan. Deze waarden hebben wij
met elkaar benoemd en uitgewerkt. Deze komen
uit onszelf en weerspiegelen onze overtuiging.
Onze waarden zijn de leidraad in ons handelen.
Wij behandelen al onze stakeholders met dezelfde
vriendelijkheid waar we zelf ook mee behandeld
willen worden. We waarderen elkaar en behandelen
iedereen met respect.
Onze waardering blijkt uit het feit wat wij:
• Medewerkers een kans geven hun sterke punten te
herkennen door collega’s te stimuleren regelmatige
feedbacksessies te organiseren.
• Elkaar te helpen om persoonlijke vaardigheden
en identiteit te ontwikkelen. Waarbij wij elkaar
motiveren voor meer werkplezier, initiatief en
voldoening.
Onze stakeholders voelen dit en het vertrouwen in
hectas om het verschil te mogen (blijven) maken
groeit.

Waardering

wij zijn
Professionaliteit

Wij zijn competent en goed opgeleid. We blinken uit
in onze vakkennis, werken nauwkeurig en doen wat
we beloven. Uitdagingen zien wij dan ook niet als een
probleem, maar als een kans om onze deskundigheid
te tonen.
Onze professionaliteit blijkt uit het feit dat wij:
• Altijd voorbereid zijn door te weten wat bij al onze
stakeholders speelt, zowel extern als intern.
• Zorgdragen voor het organiseren van de juiste (bij)
scholing.

mvo-rapport hectas Facility Services 2021

Innovatie

Wij hebben er plezier in om in tal van uiteenlopende
zaken systematisch te verbeteren. We streven naar
problemen voorkomen en anders op te lossen door
nieuwe creatieve ideeën te ontwikkelen.
Onze innovativiteit blijkt uit het feit dat wij:
• Out-of-the box durven te denken, gegevens
verzamelen en evalueren en daadwerkelijk in actie
komen en diverse pilots starten.
• Open staan voor ideeën en tips en voorbereid zijn
op veranderingen en nieuwe ontwikkelingen.
• Oplossingen op maat bedenken voor onze partners.
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Mvo-uitgangspunten
Zorgen voor goede arbeidsomstandigheden is een integrale
management verantwoordelijkheid
Gevaren en risico’s worden aan de bron bestreden
Het beleid is sterk preventief gericht op het voorkomen van
arbeidsrisico’s en materiele en milieuschade
Het creëren van een breed draagvlak voor arbozorg in de
organisatie
Het periodiek uitvoeren van een Risico Inventarisatie en
Evaluatie (RI&E) met betrekking tot Veiligheid en arboomstandigheden om uitvoering te kunnen geven aan de
bovenstaande uitgangspunten
Een werkomgeving creëren waarbij medewerkers op een
gezonde en veilige manier de AOW-/pensioengerechtigde
leeftijd kunnen bereiken
Bewustwording bij medewerkers creëren dat het
een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om
duurzaamheidsdoelstellingen te behalen
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Mvo-beleid
Ons streven is dat onze bedrijfsvoering bijdraagt aan een
duurzame ontwikkeling, waarbij de gezondheid en het welzijn
van onze medewerkers en de maatschappij voorop staan. Hierbij
staan de verwachtingen en belangen van de stakeholders hoog
in het vaandel. De wijze van maatschappelijk verantwoord
ondernemen wordt actief gemanaged door onder andere
transparant en ethisch te handelen, waarbij toepasselijke
wetten, gedragsnormen en de eisen van de mvo-prestatieladder
(ISO 26000) in acht worden genomen.
Daarbij is de performance ambitie om het mvoprestatieladder niveau 3 certificaat te behalen,
omdat hectas naast financieel gezond blijven
(Profit), haar verantwoordelijkheid neemt voor de
effecten die de bedrijfsvoering heeft op het milieu
(Planet) en de mensen. Zowel binnen als buiten de
organisatie (People).
Mens
Onze medewerkers vormen het hart van hectas.
Vanuit ons motto ‘met hectas meer mens’ zorgen
we goed voor onze mensen. Zij maken dagelijks in
de praktijk waar wat we beloven. Onze collega’s
verdienen dan ook alle aandacht. We zijn ervan
overtuigd dat we daarmee een stabiele en
betrouwbare dienstverlening borgen bij onze
opdrachtgevers. Onze aanpak is erop gericht dat
elke medewerker een persoonlijk ontwikkelplan
heeft en dat we de randvoorwaarden zoals
voldoende aandacht, coaching en begeleiding
goed invullen. Ook gaan we door met het
nemen van diverse initiatieven zoals ‘Dag van de
Schoonmaker’ en de ‘Meewerk 4 Daagse’.
Milieu
We werken duurzaam en milieubewust en
stimuleren onze samenwerkingspartners om
12

hetzelfde te doen. We hanteren bij de inzet van
middelen en materialen een zo hoog mogelijke
duurzaamheidsnorm, ook wat betreft de inzet
van logistieke middelen. Al onze producten
hebben een minimale milieubelasting, worden
niet getest op dieren en zijn zonder kinderarbeid
vervaardigd. Ook sociale omstandigheden tijdens
het productieproces spelen een rol in ons beleid.
Zo blijven we kiezen voor energiezuinige, circulaire
en recyclebare producten en machines.
Maatschappij
Het leveren van een maatschappelijke bijdrage is
een belangrijk speerpunt binnen hectas. We vinden
het als werkgever in de schoonmaakbranche
belangrijk kansen te bieden aan mensen, waarbij
we gelijke behandeling voor iedereen nastreven.
Binnen onze organisatie maken wij géén
onderscheid tussen geslacht, ras, geloof, leeftijd of
seksuele geaardheid. Bij hectas heeft iedereen een
kans op werk. Niet voor niets is onze slogan ‘Met
hectas meer mens’. We dragen uit wat voor ons al
jaren vanzelfsprekend is: oprechte betrokkenheid
bij en verantwoordelijkheid nemen voor onze
medewerkers. En daar horen ook medewerkers
met een afstand tot de arbeidsmarkt bij.
mvo-rapport hectas Facility Services 2021

Met hectas meer waarde!
De
in het logo van hectas staat voor partnerschap met
stakeholders. hectas gelooft dat partnerschap met alle
stakeholders leidt tot een duurzame samenwerking en een
onderscheidende dienstverlening. Want een duurzame partner
ben je niet zomaar. Het is een ambitie, een grondhouding, het
vraagt om constante focus op dat wat een opdrachtgever drijft
en hoe wij daaraan kunnen bijdragen. Een goede partner levert
meerwaarde.

Door er voor elkaar te zijn en te investeren in
een jarenlange samenwerking, creëren we dit
‘partnerschap met meerwaarde’. Een win-win
situatie, of zoals wij dat noemen:
. Voor zowel
onze opdrachtgevers als onze medewerkers.
Met onze opdrachtgevers - en natuurlijk de
ketenpartners - trekken we gezamenlijk op om
de facilitaire organisatie naar een hoger plan te
tillen. Hierbij valt, naast natuurlijk een optimale
schoonmaakkwaliteit, te denken aan projecten op
het gebied van duurzaamheid, afvalmanagement
of nieuwe kantoorconcepten. Maar natuurlijk ook
aan innovatieve oplossingen om in te springen op
de actualiteit zoals schoonmaak op maat.
Wij zijn ons ervan
bewust dat we slechts
een schakel zijn
in de keten en dat
samenwerking nodig
is om meer invloed te
kunnen uitoefenen op
de maatschappij en de
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samenleving. Juist door samen te werken kunnen
we meer en hogere duurzaamheiddoelen behalen.
Een (initiërende) rol in de keten pakken betekent
echter ook dat de eigen basis ‘goed’ moet zijn
en blijven. Om de gewenste organisatorische
verandering en duurzame mindset teweeg te
brengen, kunnen en moeten we ook onze eigen
interne bedrijfsprocessen steeds opnieuw onder
de loep nemen. Zo ontstaan er door innovaties
steeds nieuwe mogelijkheden om het eigen
schoonmaakproces verder te standaardiseren en
efficiënter uit te voeren. hectas is zeer ambitieus
als het gaat om de verdere verduurzaming van
haar eigen bedrijfsproces. Bovenal willen wij
graag onze rol en invloed in de keten gebruiken
om daar meer duurzame samenwerking tot stand
te brengen. Met 3.000 hectas collega’s en meer
dan 100.000 gebouwgebruikers bij duizenden
opdrachtgevers hebben wij immers veel invloed
om hierin de goede dingen te doen.
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Met onze medewerkers gaan we ook een stevig
partnerschap aan. Door hen optimaal te faciliteren
in randvoorwaarden zoals: duurzame materialen en
middelen, aandacht voor de individuele wensen,
een (digitale) leeromgeving, het bieden van
passend werk binnen de fysieke mogelijkheden.
Maar ook door hen zoveel mogelijk vaste
contracten en doorgroeimogelijkheden te bieden.
Met als resultaat dat onze medewerkers blij,
tevreden, vaardig en kundig zijn. Zij voelen zich
erkend, gezien en gehoord. Iedereen hoort erbij en
is even belangrijk voor hectas.
Daarnaast is binnen hectas een groot mvoteam samengesteld met een zeer diverse
vertegenwoordiging uit de organisatie. Ieder
lid is (mede) eigenaar van een initiatief die
uiteindelijk leidt tot de realisatie van een van de
gestelde doelen. Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen doen we samen.
Stakeholders
Wist je dat? Hectas door de commissie Code
Verantwoordelijk Marktgedrag samen met vier
andere schoonmaakbedrijven is genomineerd
voor de Best Practise Award 2021 met als thema
‘partnerschap in coronatijd’?
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hectas mvo-beleid

Behoorlijk bestuur
“Wij hebben een ambitieus en
gestructureerd mvo-beleid waarmee
wij ons als doel stellen om eind 2021
het MVO-prestatieladder certificaat
niveau 3 te behalen. Mederwerkers
nemen initiatief en hebben mandaat
om te handelen binnen kader van weten regelgeving.”
1
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19 Gezondheid en veiligheid

van consumenten
“De uitvoering van
onze dienstverlening
voorkomt gezondheids- en
veiligheidsrisico’s.”
21 Marketing & communicatie
“Jaarlijks publiceert hectas haar
gerealiseerde mvo-initiatieven
en doelen voor de toekomst
volgens een planning.”
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aan lokale economie en
gemeenschap
“Voor lokale initiatieven kopen
wij lokaal in de gemeenschap te
ondersteunen.”

Mensenrechten

4

15 Effecten op de samenleving

“hectas beschermt en respecteert iedereen binnen en rondom
hectas.”

5 Opleiding,

onderwijs, aard &
organisatie van werk
“Iedere hectasmedewerker
volgt scholing die essentieel
is in het werk of zijn/haar
ambities waar te maken.”
9 Gelijke behandeling

“Iedereen is gelijkwaardig:
hectas maakt geen enkel onderscheid tussen haar medewerkers.”
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De mens, het milieu en de maatschappij, ook wel
de drie P’s genoemd. Dat zijn de drie aspecten
die wij met Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen in balans willen houden. Samen
met onze hectas DNA waarden: Waardering,
Samenwerking, Professionaliteit, en Innovatie,
vormt dit het fundament van ons mvo-beleid. De
drie P’s en onze DNA waarden zijn daarom ook de
kern van deze cirkel.

Deze staan samen met onze bijbehorende
doelstelling, weergegeven onder de zeven
kernthema’s. Door ons te focussen op deze tien
thema’s dragen wij ook bij aan zes van de 17
Sustainable Development Goals (SDG’s).

De mvo-prestatieladder bestaat uit zeven
overkoepelende kernthema’s. Onder deze zeven
kernthema’s hangen 31 specifieke mvo-thema’s die
van toepassing zijn op de mens, het milieu of de
maatschappij.
Vanaf 2021 ligt onze focus op tien van deze 31
specifieke mvo-thema’s. Een deel van de overige
mvo-thema’s zijn voor hectas vanzelfsprekend en
worden standaard opgenomen in onze strategie.
Dit zijn de tien mvo-thema’s die voor ons op dit
moment de meeste prioriteit hebben zijn:
1

Behoorlijk bestuur

People:
4 Gezondheid en

veiligheid
5 Opleiding,

onderwijs, aard &
organisatie van werk
9 Gelijke behandeling

Planet:
23 Grondstoffen
25 Water

Profit/Prosperity:
30 Positieve bijdrage

aan lokale economie en
gemeenschap

15 Effecten op de

samenleving
19 Gezondheid en

veiligheid
van consumenten
21 Marketing &

communicatie
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People:

Wat we doen en
wat we willen doen
18
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Met hectas meer mens!
Schoonmaken is werk voor en door mensen. Onze medewerkers
zorgen voor een schone en veilige werkomgeving voor
anderen, wat bijdraagt aan goede gezondheid en welzijn van de
maatschappij. Om dit dagelijkse te kunnen realiseren is het van
belang dat onze medewerkers hun werkzaamheden met plezier
uitvoeren, maar ook op een gezonde manier.
hectas doet er alles aan om
de gezondheid en het welzijn
van haar medewerkers te
waarborgen en daarmee
een bijdrage te leveren
aan SDG 3. Instrumenten
die wij inzetten om de
gezondheid en welzijn van onze medewerkers
te meten en te beïnvloeden zijn onder andere:
repeterende werkdrukmetingen op de werkvloer,
jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoeken,
vitaliteits-projecten en trainingen voor onze
leidinggevenden. Daarnaast committeren wij
ons nadrukkelijk aan de Code Verantwoord
Marktgedrag en dragen het belang van deze
Code intern en extern uit. Deze Code zorgt ervoor
dat productienormen voor onze medewerkers
acceptabel zijn en niet (alleen) leidend zijn in
aanbestedingen. Onze strategie is gebouwd op
4 pijlers waarvan 1 ‘de medewerker’ is. Op ons
strategiebord leest men de ambitieuze doelen
die we rondom onze medewerker hebben
geformuleerd. Gezondheid en werkgeluk komen
hierin nadrukkelijk terug.

mvo-rapport hectas Facility Services 2021

Binnen hectas werken we aan
het opleidingsplan: ‘Leren
bij hectas’. Zo investeren
wij in ‘GoodHabitz’, onze
online leeromgeving waarin
verschillende trainingen
worden aangeboden. Naast
GoodHabitz hebben wij de mobiele applicatie
Knowingo geïmplementeerd. Deze app is
toegankelijk voor alle medewerkers en biedt hen
de kans om spelenderwijs meer te leren over
specifieke onderwerpen die van toepassing zijn
op onze dienstverlening, waaronder dus ook
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Om
een verdere bijdrage te leveren aan SDG 4 komen
wij in 2021 nog bewuster in actie door onze online
leeromgevingen te optimaliseren en medewerkers
meer te stimuleren hier gebruik van te maken.
Daarnaast bieden wij onze medewerkers de
kans om de Nederlandse taal te leren door onze
samenwerkingen verder uit te breiden. En tot slot
is het ons doel om meer stageplaatsen aan te
bieden aan lbo-, mbo- en hbo-scholieren, zodat
kwaliteitsonderwijs geboden kan blijven worden.
Helemaal nu het in deze coronatijd nog moeilijker
is om een geschikte plek te vinden.
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Initiatieven die hectas neemt voor al haar
gewaardeerde medewerkers
De Dag van de Schoonmaker 2021
Al zes jaar lang, vanaf het moment dat deze
dag in het leven is geroepen, is De Dag van
de Schoonmaker een belangrijke feestdag
binnen onze organisatie. Onze ruim 1.400
schoonmakers zorgen dag in dag uit voor een
schone werkomgeving bij vele opdrachtgevers
en doen dit met heel veel plezier. Alhoewel
elke dag een dag is waarop ze belangrijk zijn,
is elk jaar een dag in juni niet zomaar een dag,
het is dan dé dag dat we ‘’Bedankt, jij maakt
het verschil!’’ in koor zeggen, samen met vele
andere schoonmaakbedrijven in Nederland.
Op deze bijzondere dag zetten wij onze
schoonmakers op dat voetstuk dat ze allemaal
verdienen.
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hectas Topper van de maand
Elke maand wordt een
schoonmaakmedewerker verkozen tot: de
hectas Topper van de maand. Elke regio
nomineert een collega of een team dat
vervolgens in het zonnetje wordt gezet met
een beloning.
Wereld Wensdag 2021
Elk jaar doet hectas mee aan de Wereld
Wensdag. Elke hectas collega krijgt dan de
kans om zijn of haar wens voor een andere
collega, een familielid of zichzelf in te sturen.
In 2021 hebben wij drie wensen in vervulling
laten gaan.
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Duurzame inzetbaarheid
Schoonmaken is fysiek zwaar werk en dat knelt
zodra mensen minder vitaal worden. Voor ons
is het dus van belang dat wij onze medewerkers
gezond houden. Daarnaast is de instroom van
nieuwe medewerkers in de schoonmaakbranche
een aandachtspunt.
De oplossing die hectas heeft uitgedacht voor
beide uitdagingen, is taakdifferentiatie. Het
schoonmaakwerk is te verdelen in een aantal
onderdelen, van licht tot zwaar. Als je het werk
opknipt, kun je het passender maken voor de
medewerker die het fysiek niet meer aankan. En
bied je uitdagingen voor vitalere mensen die het
juist prima kunnen”, legt Commercieel directeur
Badloe uit. ‘’De medewerker doet op die manier
werk dat bij hem past. Eigenlijk heel normaal, want
we laten een bouwvakker op leeftijd toch ook niet
meer met zakken cement de ladder opsjouwen…”
Daarom stimuleert hectas initiatieven met opdrachtgevers om taakdifferentiatie mogelijk te
maken. Hiermee kan afwisselender werk worden
geboden, waarbij plezier, ergonomie en vitaliteit
verbeteren en daarmee dus duurzame inzetbaarheid. Een lopend traject doet hectas samen met
een opdrachtgever in de zorggroep ’s Heeren Loo.
Taakdifferentiatie maakt het werk leuker en
lichter voor medewerkers. Daarbij zorgt hectas
voor goede begeleiding om medewerkers te
enthousiasmeren. Daarnaast is samenwerking
in de keten nodig. Mensen perspectief bieden
en ervoor zorgen dat zij gezond hun pensioen
bereiken, is een gedeelde maatschappelijke
verantwoordelijkheid die past bij een inclusieve
bedrijfsvoering. En bij een maatschappij die
oog heeft voor de duurzame inzetbaarheid van
mensen.”
Samen innoveren is samen vooruitgaan
Naast taakdifferentiatie kijken wij voortdurend naar
innovatieve oplossingen. Vanuit onze zienswijze:
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‘Samen innoveren is samen vooruitgaan’, hebben
wij samen met Breda University of Applied
Sciences gekeken naar de mogelijkheden om
zwaar schoonmaakwerk bij onze schoonmaakmedewerkers weg te nemen. In dit geval gaat het
om het inzetten van de robotstofzuiger om zware
stofzuigwerkzaamheden uit handen te nemen
van onze collega’s. Zo kunnen onze collega’s zich
focussen op andere werkzaamheden die minder
tijdrovend en van meer toegevoegde waarde
zijn. Zo optimaliseren we onze dienstverlening én
zorgen we voor een groter werkplezier bij onze
collega’s.
Partnership en innovatie
Als je een langdurig partnership met elkaar
aangaat, levert het altijd besparing op, stelt
regiomanager Martijn Blijleve: “Je bespaart op
plastic, op verzuim en op handelingen. Het lukt om
daar samen een plan voor te maken, als je maar
een gelijk speelveld hebt en open bent over wat je
intenties en problemen zijn.”. Zo zorgt de bottomup benadering van hectas ook voor innovatie. “Dit
wordt vaak benaderd vanuit het management,
maar als je met medewerkers op stap gaat en
regelmatig vraagt waar ze tegenaan lopen, komen
er vaak innovatieve ideeën naar voren”, aldus
Martijn.
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Planet:

Wat we doen en
wat we willen doen
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Met hectas een betere omgeving!
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een
veelbesproken onderwerp waar wij ons dagelijks mee
bezighouden. Ramon van de Laar, klantmanager bij hectas: “Wij
blijven onszelf iedere keer de vraag stellen: Hoe kunnen wij als
schoonmaakorganisatie duurzaam omgaan met onze mensen en
middelen en zo bijdragen aan een circulaire wereld in 2030?”
Mensen staan bij ons altijd centraal. Wij vinden het daarom
belangrijk dat medewerkers gelukkig zijn en goed gefaciliteerd
worden. Zij moeten met vertrouwen en plezier op de werkvloer
kunnen staan.
“Tevreden medewerkers zorgen voor een tevreden klant”, aldus
Ramon. Uitgangspunten hierin zijn:
Diversiteit - iedereen doet mee
Duurzame inzetbaarheid - leven lang leren
Maatschappelijke meerwaarde - een bijdrage leveren aan de
maatschappij
Wij kijken kritisch naar de middelen die we gebruiken. Ramon: “We
maken onze keuzes op basis van de ladder van Lansink of het 9R
model.” Bij de inkoop van schoonmaakmiddelen en materialen
kiezen we altijd voor de meest duurzame optie. Daarom gebruiken
we werkwagens van gerecycled plastic, refurbished materialen en
duurzame schoonmaakproducten. Zo dragen wij ons steentje bij vanuit
onze dienstverlening.”
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hectas zorgt voor schoon
sanitair in Nederland,
Duitsland en Oostenrijk.
Daarnaast zorgen wij
ervoor dat ons drinkwater
zo min mogelijk wordt
vervuild door te werken met
schoonmaakproducten die minimaal belastend zijn
voor mens en milieu. Sterker nog: voor regulier
schoonmaakonderhoud is water in combinatie
met microvezelmaterialen ons basis schoonmaakproduct. Daarnaast maken wij daar waar het kan
altijd gebruik van Probio en Greenspeed producten
met het EU-Ecolabel Nordic Swan, waarbij
onze doelstelling is om het gebruik jaarlijks met
minimaal 5% te verhogen. Hierbij nemen wij 2021
(24,57%) als referentiejaar. Voor specialistische
reiniging zoals glasbewassing geldt dat er gebruik
wordt gemaakt van osmosewater, waarbij geen
chemicaliën nodig zijn. Dus of het nou gaat om
regulier schoonmaakonderhoud, specialistische
reiniging of industriële reiniging, hectas zoekt
altijd naar de meest verantwoorde producten
en materialen. Omdat SDG 6 ook gaat over het
verminderen van drinkwatergebruik, beschikken
al onze kantoren over waterbesparende kranen.
Daarnaast hebben wij onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden om hemelwater in te zetten voor
onze dienstverlening. Helaas kwamen wij hierbij
tot de conclusie dat er algvorming ontstaat in de
opslagtank en om dit tegen te gaan zijn chemische
middelen nodig.
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Deze SDG draait onder
andere om het schoner
maken van de productieketen
als het gaat om onze
eigen diensten, maar ook
binnen de keten van onze
klant door onze diensten.
Door de productieketen schoner te maken
moet de hoeveelheid chemicaliën en ander
afval in de lucht, water en bodem afnemen. De
schoonmaakdienstverlening van hectas draagt
hieraan bij door schoonmaakproducten te
gebruiken die minimale hoeveelheden chemicaliën
bevatten en dus minimaal belastend zijn voor de
lucht, water, bodem en de werkomgeving van
mensen. Om bij te dragen aan een duurzame
keten hebben wij een duurzaamheidsparagraaf
opgenomen in ons inkoopbeleid. Hierin hebben wij
specifieke duurzaamheidsvoorwaarden opgesteld
waar een leverancier aan moet voldoen bij het
afsluiten van een overeenkomst.
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Nieuw hectas wagenpark
In 2020 is de vervanging van ons wagenpark
– die voor nagenoeg 100% bestond uit een
diesel motorisering - van start gegaan (nieuwe
stand is 10% EV, Benzine 53%, Diesel 42%). Om
verbeterpunten in beeld te krijgen is samen met
de medewerkers op verschillende onderdelen
geëvalueerd.
Tegelijkertijd zijn ook de wensen opgenomen en
getoetst aan de mogelijkheden.
Belangrijke doelstellingen waren:
• de totale wagenpark-km’s te verlagen
• wagenpark breed verlagen van de uitstoot NOx
en CO2
• minder functiegerelateerde auto’s
• afstemmen op gebruik bij professionele
opdrachtgevers
• gebruik van laatste stand van techniek op gebied
van milieu en veiligheid
Milieu
Het wagenpark is afgestemd op de meest
recente techniek wat inhoudt dat er een keuze
gemaakt moest worden uit het aanbod van auto’s
(specificaties) welke getest waren op basis van
RDE (Real Driving Emissions/WLTP). Hierbij mocht
de uitstoot maximaal 1,5 maal hoger zijn dan de
norm op de rollenbank. Dit wordt vastgesteld door
het RDW en de geregistreerd door middel van een
typegoedkeuring.
Voor de arbeidsvoorwaardelijke auto’s is de keuze
gemaakt voor de Peugeot 2008 met een 1.2L
benzine motor, 122 gram CO2 uitstoot. Door de
keuze voor benzine stijgt de CO2 uitstoot en daalt
de NOx uitstoot. Om deze stijging van de CO2
uitstoot te compenseren is er voor gekozen om
ieder medewerker te toetsen aan de werkelijke
hoeveelheid zakelijke kilometers, het totale
wagenpark in te krimpen van 100 naar 80 auto’s
en de omschakeling in te zetten van diesel/benzine
naar elektrisch (de dato 1 september zijn dat 8
stuks in totaal).
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Veiligheid
Alle auto’s voldoen aan de strengste Euro NCAP
eisen van 5 sterren. Als aanvulling op de 5 sterren
heeft hectas er voor gekozen dat een bestuurder
tijdens het autorijden zich maximaal moet kunnen
concentreren.
Ervaring heeft vastgesteld dat het gebruik van een
mobiele telefoon tijdens autorijden ongelukken
veroorzaakt. Om risico’s door telefoongebruik
te verlagen heeft hectas SafeDrivePod in elke
arbeidsvoorwaardelijke auto aangebracht.
Hierdoor kan de bestuurder de telefoon zo
instellen dat hij niet gestoord wordt tijdens het
rijden. Intern wordt daarmee ook geaccepteerd dat
men tijdens autorijden niet bereikbaar is.
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World Cleanup Day 2021!
180 landen. 20 miljoen mensen. 1 missie.
Tijdens deze wereldwijde opruimactie gaven
we samen met ruim 180 landen de planeet een
grote schoonmaakbeurt. Ons doel? Het opruimen
van zoveel mogelijk zwerfafval! En vooral ook
het verkrijgen van waardevolle informatie over
het soort afval dat in het milieu ligt. Dat inzicht
is onmisbaar bij het vinden van structurele
oplossingen.
Dit jaar is hectas uitgenodigd door de Gemeente
Terschelling om onze mooie samenwerking ook
op deze manier vorm te geven. We zijn met zeven
collega’s vanuit heel Nederland vertrokken naar
het eiland waar we onze schoonmaakexpertise
belangeloos ingezet hebben om te helpen het
zwerfafval op het eiland op te ruimen.
Eenmaal in de ochtend aangekomen met de
boot op Terschelling, kregen we de instructies
van een van onze contactpersonen over waar de
meeste rommel zou kunnen liggen. Hij gaf ons
handschoenen en vuilniszakken, we hebben de
huurfietsen opgehaald en gingen aan de slag!
De eerste stop was in de duinen, hier hebben
we een mooie route gevolgd waarna de groep
verspreid door het bos en de duinen naar
zwerfafval zocht. Daarna zijn we nog doorgefietst
naar een prachtig stukje Terschelling waar je na
een goede klim uitkeek over kilometers natuur,
maar waar ook een hangplek was van jongeren;
‘De bunker’ werd het genoemd. Ook hier kwamen
onze plasticzakken weer van pas!
Aan het einde van de dag hebben we Terschelling
een stukje schoner achter gelaten dan hoe we het
aantroffen die ochtend. Een geweldige dag, met
fijne collega’s en een prachtig zonnetje. Een dag
met een gouden randje!
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Prosperity:

Wat we doen en
wat we willen doen
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Met hectas meer betrokkenheid
in de samenleving!
Het leveren van een maatschappelijke bijdrage is een belangrijk
speerpunt binnen hectas. We vinden het als werkgever in de
schoonmaakbranche belangrijk kansen te bieden aan alle
mensen ongeacht iemands afkomst, taal, geslacht, geloof,
leeftijd of seksuele geaardheid. En daar horen natuurlijk ook
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij.
Kortom wij maken binnen onze organisatie géén
onderscheid. Bij hectas heeft iedereen een kans
op waardig werk. Niet voor niets is onze slogan:
‘Met hectas meer mens’. We dragen uit wat voor
ons al jaren vanzelfsprekend is; oprecht betrokken
zijn en verantwoordelijkheid nemen voor al onze
medewerkers.
Zo dragen wij bij aan eerlijk werk en economische
groei door ons bewust te zijn van welke effecten
ons handelen heeft op de samenleving en op
de gezondheid en veiligheid van consumenten.
Wij willen een positieve bijdrage leveren aan de
(lokale) economie en gemeenschap en doen dat
onder andere door ons in te spannen om:
• meer volwaardige banen te creëren (via
dagschoonmaak).
• ons reeds gestarte initiatief ‘Open hiring’ verder
uit te breiden.
• ons te committeren aan de Code Verantwoord
Marktgedrag en daarmee zorg te dragen voor
gezonde en eerlijke uitvoeringsnormen voor
onze medewerkers.
• kansen te creëren door middel van Social
Return voor mensen met een achterstand tot de
arbeidsmarkt door voor hen werkgelegenheid te
creëren.
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• Initiatieven die wij nemen voor lokale
medewerkers en/of opdrachtgevers lokaal in te
kopen.
• Jaarlijks minimaal één initiatief te starten of te
steunen waarmee wij een lokale gemeenschap
helpen.
Onder het mom van ‘heel hectas helpt!’ willen
wij naast dat wij waarde toevoegen aan de
samenleving door maatschappelijk verantwoord
te ondernemen, ook waarde toevoegen door
maatschappelijk betrokken te ondernemen.
Wij zien en pakken kansen om vrijwillig onze
expertise, faciliteiten, menskracht of netwerken
in te zetten om zo een bijdrage te leveren
aan de maatschappij. Onze maatschappelijke
betrokkenheid in 2020-2021 blijkt uit deze
prachtige initiatieven:
• Tijdens de lockdown hebben we onze
hoogwerker ter beschikking gesteld zodat een
echtpaar felicitaties kon ontvangen voor hun
50 jarig huwelijk.
• Onze schoonmaak hulp geboden aan de
slachtoffers van de waternood in Limburg.
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Dagschoonmaak heeft alleen maar voordelen
Van oudsher is de schoonmaak een professie
die het daglicht niet lijkt te kunnen verdragen.
Schoonmakers doen hun werk nog steeds vaak aan
de randen van de dag of van de nacht. Dat kan en
moet anders! Want dagschoonmaak heeft alleen
maar voordelen voor alle betrokkenen. hectas
haalt schoonmaak uit de anonimiteit.
Bij hectas is de mens een bepalende factor;
schoonmakers zorgen ervoor dat mensen in een
schone en hygiënisch veilige omgeving hun werk
kunnen doen. “Des te vreemder is het”, begint
commercieel directeur Hemradj Badloe, “dat
we schoonmakers nog steeds hun werk in de
avonduren laten doen.”
Weinig flexibiliteit
Dat schoonmakers vooral ’s avonds, na sluiting
van het bedrijf of kantoor aan de slag gaan, is
traditioneel zo gegroeid. Vaak was het een kleine
bijbaan, of hooguit een parttime job. Daarnaast
was het traditionele kantoorconcept erop
ingericht dat medewerkers tussen 09.00 en 17.00
uur aan het werk waren en daarna kwamen de
schoonmakers.
“De enige eis die opdrachtgevers hadden,
was dat het gebouw schoon moest zijn. De
werkzaamheden die daartoe leidden, moesten
vooral onzichtbaar zijn. En in veel gevallen gaat dat
dus nog steeds zo: schoonmakers komen het pand
in om vijf uur, en om acht uur draait de beveiliging
het gebouw op slot. Elke dag weer. De inzet van de
schoonmaak is dagelijks hetzelfde en het resultaat
is dus ook steeds hetzelfde. Flexibiliteit ontbreekt,
er is weinig ruimte om eens wat extra’s te doen, of
om in te spelen op de actualiteit. Als er ’s ochtends
een ‘ongelukje’ gebeurt, waarbij rommel of
viezigheid ontstaat, dan ligt dat er de hele dag.”
Schoon op maat
Bij organisaties die kiezen voor dagschoonmaak
is die flexibiliteit er wél. “We zorgen nog steeds
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voor een schoon gebouw, en maken daarnaast
schoon op maat. We doen wat nodig is, op
het moment dat het nodig is. Dit past bij het
veranderende gebruik van gebouwen. In coronatijd
hebben we ontdekt dat we niet allemaal altijd
op kantoor hoeven te zijn. Ook als er minder
mensen in het gebouw zijn, blijven bepaalde
schoonmaakwerkzaamheden altijd nodig: je wilt
frisse toiletten, een uitnodigende entree, schone en
veilige contactoppervlakken. Extra schoonmaak is
juist nodig, de hele dag door. Deurklinken of wc’s
kun je niet alleen even na vijven doen!”
Schoonmaker met een naam
Organisaties die de keuze maken voor
dagschoonmaak, halen de schoonmaker uit de
anonimiteit. “Hij of zij wordt onderdeel van de
bedrijfsvoering. De medewerker die zorgt voor
een frisse werkomgeving, wordt een collega, krijgt
een gezicht en een naam. Opdrachtgevers weten
wie er in hun gebouw loopt. Bovendien wordt een
baan in de schoonmaak nu ook meer bereikbaar
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Die kunnen we vaak niet zelfstandig ’s avonds
inzetten op een afgelegen bedrijventerrein.”
Hoger serviceniveau
Geeft het geen overlast voor medewerkers als
er overdag schoongemaakt wordt? “Nee”, zegt
Badloe. “Het ‘storende’ stofzuigen van een
gemiddelde kantoorruimte duurt maar een paar
minuten per week. Daar staat tegenover dat
dagschoonmaak leidt tot een hoger serviceniveau,
en klanttevredenheid neemt toe; die stijgt
gemiddeld van een 7 naar een 8. Bovendien:
technici die een leiding leggen, of een wand
schilderen, voeren deze werkzaamheden toch ook
niet ’s avonds uit?”
Sociaal aspect
Dagschoonmaak leidt ertoe dat een collega
die deel uitmaakt van het team, zorgt voor een
voortdurend frisse en schone werkomgeving.
Daarnaast wil Badloe nóg een sociaal aspect
mvo-rapport hectas Facility Services 2021

benoemen. “Onze medewerkers vergrijzen, hun
gemiddelde leeftijd is 50-plus. Zij hebben een
gezin te onderhouden, en de schoonmaak is vaak
hun hoofdinkomen geworden. Sommigen hebben
meerdere werkgevers om voldoende inkomen
te vergaren. Zij hebben dus ook verschillende
managers, verschillende werkmethoden, reistijd
van de ene naar de andere locatie. Dat is echt
voor niemand goed! Als we mensen in de
dagschoonmaak plaatsen, lossen we het probleem
van de versnipperde werkzaamheden en meerdere
werkgevers op. Zo zorgen we ervoor dat mensen
in het spitsuur van de dag gewoon thuis kunnen
zijn bij hun gezin. Dat is wel zo sociaal, toch?”
Appèl op leidinggevend Nederland
Vooral het op tijd thuis kunnen zijn, is belangrijk,
zegt Badloe, terwijl hij een appèl doet op facilitair
leidinggevend Nederland om over te stappen
op dagschoonmaak. “Zelf willen wij ’s avonds bij
ons gezin zijn. Om met hen samen te eten, onze
kinderen te helpen bij hun huiswerk, of gewoon
samen te kunnen zijn. Maar van bijna 200.000
schoonmakers verwachten wij dat zij hun sociale
leven ‘on hold’ zetten tot diep in de avond.”
Door te kiezen voor dagschoonmaak nemen
ondernemers en beslissers in organisaties
maatschappelijke verantwoordelijkheid, vindt
Badloe. “Het is een heikel onderwerp om te
benoemen, maar het is misschien niet zo vreemd
dat kinderen rond gaan hangen op straat als hun
ouders niet thuis zijn om een oogje in het zeil te
houden. Dat vind ik een sociaal probleem, en door
te kiezen voor dagschoonmaak dragen we als
maatschappij bij aan de oplossing ervan.”
Kosten
Duurder hoeft dagschoonmaak niet uit te pakken,
rekent Badloe voor. “Je hebt minder mensen nodig.
Als je 10 uur schoonmaak per dag nodig hebt, kun
je ’s avonds vijf mensen twee uur laten werken.
Of je laat twee mensen vijf uur werken, met een
overlap van een uur. Efficiënter is het ook: je hebt
minder werkwagens nodig, minder beveiliging, het
mvo-rapport hectas Facility Services 2021

licht en de verwarming kunnen eerder uit.”
Waarom kiezen opdrachtgevers eigenlijk nog
niet massaal voor deze mogelijkheid? “Ja, dat
is de vraag”, zegt Badloe. “Waarom niet? De 15
à 20% van onze opdrachtgevers die inmiddels
dagschoonmaak hebben, wil niet anders meer.
Dat geldt ook voor onze medewerkers die
overdag werken. Voor hen is de schoonmaak een
aantrekkelijke job geworden.”
De norm
Dat dagschoonmaak vele voordelen heeft, roept
hectas inmiddels al een jaar of twintig. “We zien
dat het mondjesmaat toeneemt”, zegt Badloe,
“maar wij vinden dat het de norm moet zijn. Hoe
mooi zou het zijn als alle bedrijven hierin stappen
zouden zetten?”
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Ambities van hectas
naar 2022 en verder
hectas heeft er bewust voor gekozen om in haar beleid
een nog sterkere focus te leggen op Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen. Dus nog meer aandacht voor
de Mens, het Milieu en de Maatschappij. Na een periode van
gedegen onderzoek en een projectmatige aanpak, is er een
fantastisch fundament gelegd, om ook daadwerkelijk te
kunnen aantonen dat wij hier in de vorm van gerichte acties,
plannen en nieuwe initiatieven volop mee bezig zijn.
We willen bereiken dat Maatschappelijk Verantwoord
ondernemen in de genen van al onze medewerkers terecht
komt.
Met het behalen van het mvo-prestatieladder
certificaat willen we ons blijvend onderscheiden in
de schoonmaakbranche en hiermee naar partners,
medewerkers, omwonenden en de overheid onderstrepen,
dat MVO een vast deel uitmaakt van onze dagelijkse
werkzaamheden en dienstverlening. Hiermee is hectas goed
op weg, maar we willen samen met al onze stakeholders
hierin blijven verbeteren en groeien.
mvo-team hectas
Blijf op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen
via onze sociale media.
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hectas naar een
duurzame en circulaire
toekomst
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