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Het totale klantenbestand van Lavans bevat 

In 2018 wasten we

In 2018 
wasten we

10.436 
klanten

3.193.280 kilo
aan matten en wissers

3.138.480 
stuks kleding

In 2017 en 2018
verwelkomden we

1.693 
nieuwe klanten

Een greep uit 
onze plannen 
voor 2019/2020:

Een eigen kleding-
productie opzetten

Realisatie eigen 
CRM-systeem, 
inclusief digitaal 
klantenportaal 

Introductie RFID chips 

3e editie Lavans Culinair 

Uitbreiding bedrijfspand

Nieuwe high-care wasserij, 
gecertifi ceerd volgens ISO 22000

Nieuwe cleanroom wasserij, 
gecertifi ceerd volgens EN ISO 14644

Magazijn en laaddocks

Kledinguitgifte automaten 

 Diverse duurzaamheidstechnieken: 
zonnepanelen en wassen met eigen 
bron- en regenwater

Noord
5.462
klanten

Zuid
4.914 
klanten

Net over 
de grens 
60
klanten

Geografische verdeling van onze klanten:

Sinds 2018 wassen we 
met Cool Chemistry. 
Dit betekent fosfaatvrij 
wassen, met tot 15,4% 
lagere temperaturen

Resultaten:

  Kleding blijft 
langer mooi

Energiebesparing

Gemiddelde 
klantrelatie is

20 jaar

2014 2015 2016 2017 2018 Resultaat 5 jaar

Gas 698,6 636 617,5 628,6 645,1 - 7,66 %

Elektriciteit 390,3 383 374,7 381,3 389,3 - 0,26 %

Water 1.047 1035,6 1086,5 1.082 1.118 + 6,78 %

2014 2015 2016 2017 2018 Resultaat 5 jaar

Gas 370.817 337.603 327.776 333.653 342.396 - 7,66%

Elektriciteit 741.960 729.300 712.300 724.820 740.140 - 7,66%

Water 36.178 36.334 36.277 38.940 42.313 + 16,96%

CO
2
 uitstoot  

Verbruik / besparing per jaar

*   Stijging in 2017 en 2018 heeft te maken met de realisatie van de nieuwbouw. 
Vanaf medio 2019 verwachten we weer zichtbare besparingen.

*   Stijging in 2017 en 2018 heeft te maken met de realisatie van de nieuwbouw. Vanaf medio 2019 verwachten we weer zichtbare besparingen.

In 2018 
voerden we

111.686
kledingreparaties uit

Praten over veranderen en ontwikkelen, wij 
doen het regelmatig. Samen met verschillende 
collega’s de grenzen opzoeken en ‘gekke’ 
ideeën bedenken. Voor het bedrijf maar ook 
voor jezelf als medewerker. Met een fl inke dosis 
humor en een portie positiviteit komen de meest 
verrassende inzichten op tafel. Dat geeft energie! 

Energie om vol enthousiasme weer verder te 
gaan. Samen. Op weg naar de horizon. 

In dit magazine laten we graag zien waar wij 
energie van krijgen. Waarom? Omdat wij denken 
dat het jou inspireert en enthousiasmeert om 
ook verder te gaan. Want stil staan kost energie, 
bewegen levert het op!

Veel leesplezier!

Wij van Lavans

Waarde 
creëren

Goed werkgeverschap

Persoon 
versus
product

Duurzaam verbouwen

P10. Vrij ondernemen binnen een familiebedrijf • P14. Spreek jij de taal van je klant? 
P16. Bedrijfskleding is emotie • P17. Leren is leuk • P18. Waterwijsheid
P20. Van overall naar textielvezel • P23. Smerige zaken • P8.-19.-22. In het kort

Waarde 
creëren

P9.

Goed werkgeverschap

P6.

P4.

P12.

Doe jij dat wel eens: samen met collega’s kijken naar de horizon? Waar staan jullie 
over één, vijf of tien jaar? En wat doe je vandaag om dat doel te bereiken? 

Uitgever
Lavans

Redactie
•  Anja de Groof, Prikkel Teksten
•  Afdeling Marketing en 

Communicatie Lavans

Coverfoto
•  Vincent van den Hoogen 

Overige foto’s
• Vincent van den Hoogen 
•  Jeroen Kuppens
• Jos Lenssen, Lavans
• Archief Lavans

Vormgeving & illustraties
Sterk Reclamebureau

Drukwerk
Drukkerij Claessens

Eerste druk
Juni 2019
3.000 stuks

Colofon

Verder in dit nummer: 

Dit magazine bevat geen enkele vorm van sponsored content. Alle informatie delen we vanuit onze eigen overtuiging in de hoop dat we jullie inspireren.

P3.P2.



Wat vraagt het 
 en wat levert het op?

Experts
aan het woord

“De nieuwbouw van Lavans 
was ons eerste BREEAM 
project en dat was even 

wennen. Zo moesten we onder andere 
zorgen voor een ‘groene bouwplaats’ 
waar aantoonbaar verantwoord wordt 
omgesprongen met zaken als energie, 
transport en afval. Dat vraagt de nodige 
administratie, maar maakte ons ook 
meer bewust van de impact die een 
bouwproces heeft op het milieu en 
de omgeving. Sindsdien maken we 
bewustere keuzes: naast prijs letten we 
ook op de herkomst van materialen. Wat 
ons betreft is de manier waarop we het 
hier hebben aangepakt ook relevant 
voor andere bouwprojecten.”
Tommy van Melis, projectleider bij 
Cornelissen Aannemingsbedrijf

“Duurzaamheid is een hot 
item, maar wij zien het als 
iets vanzelfsprekends. Wat 

dat betreft liggen we helemaal op één 
lijn met Lavans. Het gebouw is beslist 
beter geworden dankzij BREEAM, al 
was het soms wel zoeken naar de juiste 
balans. Ook de directe omgeving is 
erop vooruitgegaan. Dankzij de mooi 
aangelegde tuin komt het pand veel 
beter tot zijn recht. Zo ontstond het 
idee om het hekwerk weg te halen. 
De nieuwbouw past nu precies bij de 
organisatie: open en uitnodigend.“ 
Albert Spierings, eigenaar Spierings & 
Swart Architectenbureau

Toen Lavans in 2017 plannen maakte voor uitbreiding van de 
wasserij, stond één ding direct vast: het moest duurzaam. Twee jaar 
later staat er een pand dat in alle opzichten aan deze eis voldoet. 

E

Nieuwbouw Lavans

Het pand is in totaal 
4.000 m2

Belangrijkste duurzame technieken:

  Wasstraat voor high-care wasserij

  Eigen waterbron  
80 - 90 meter diep

  Wassen met regenwater (dat vanaf het 
dak wordt opgevangen)

 Energiezuinige vloerverwarming

Beschikt over 

488 
zonnepanelen 

samen goed voor

250 kWp

Samen met 50 andere bedrijven in NL

Beoordeling:

Outstanding

Volledig

 CO2
neutraal

    

zijn verschillende methoden om de duurzaam-
heidsprestaties van gebouwen te beoordelen. 
Lavans ging voor BREEAM, level ‘outstanding’. 

Dat had nogal wat consequenties voor het bouwplan. 

Duurzaam en kloppend
“Het gaat inderdaad best ver”, beaamt Hannah van der 
Leij, adviseur duurzaam vastgoed en als BREEAM-NL 
expert bij de nieuwbouw betrokken. “Maar het levert 
ook iets op. Duurzaam bouwen heeft alles te maken 
met gezondheid, nadenken over je omgeving en 
ecologische voorzieningen. Daarmee krijg je niet alleen 
een energiezuinig gebouw maar in z’n totaliteit een 
heel duurzaam en kloppend geheel.”

Juiste methode?
Voor Lavans is het wasproces uiteraard het 
allerbelangrijkste. Maar BREEAM is gericht op een 
gebouw, niet op een industrieel proces. Hannah: “Dat 
botste nog weleens. Sommige punten leken onlogisch 
of pasten niet helemaal bij Lavans. Achteraf hebben 
we ons hardop afgevraagd of BREEAM wel de juiste 

methode is geweest. Maar van de andere kant: elke 
methode heeft voor- en nadelen.”

Motivatie
Als bedrijf heb je dan ook een sterke drive en flink 
wat doorzettingsvermogen nodig om de eindstreep te 
halen. Hannah: “Wat scheelt, is als duurzaamheid je 
werkelijk raakt. Als de drijvende krachten achter een 
bedrijf ook persoonlijk gemotiveerd zijn om de wereld 
een stukje beter te maken. Dat was bij Lavans zeker 
het geval.”

Gezond gebouw
Gelukkig worden alle inspanningen beloond met 
een flinke besparing van gas, water en licht. Maar 
ook met een lagere CO

2
-uitstoot, fiscale voordelen, 

een goed bedrijfsimago én tevreden medewerkers. 
“BREEAM is met name erg sterk op het GEBIED VAN 
klimaat en comfort van gebouwen, zoals temperatuur, 
daglicht en uitzicht. Zoiets is moeilijk in exacte 
getallen uit te drukken maar komt de productiviteit 
van je medewerkers zeker ten goede”, aldus Hannah. 

Monitoren
Hoewel een ‘outstanding’ bedrijfspand dus 
een flinke besparing oplevert, ga je er volgens 
Hannah de wereld niet mee redden: “Willen we als 
bedrijfsleven écht een verschil maken, dan moet 
iedereen een steentje bijdragen. Er is binnen je 
bedrijfsvoering altijd wel iets dat je kunt aanpakken. 
Mijn advies: monitor je verbruik. Inzicht geeft 
mogelijkheden om te sturen. Dat is al één stap in  
de goede richting.” 

Hannah van der Leij,  
adviseur duurzaam vastgoed
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“Helemaal niet”, vindt Peter Cox, specialist 
op het gebied van sociale innovatie 
bij Brainport. “Aandacht hebben voor je 
werknemers is dé manier om te zien wat 

ze in huis hebben. Alleen zo krijg je de juiste mensen 
op de juiste plek. Maar dat vraagt om een andere kijk 
op je personeelsbestand én op de arbeidsmarkt.”

Verborgen talenten aantrekken
Peter: “We zijn gewend om te denken in 
functieprofi elen. Een functie wordt omschreven en 
dat wordt de vacature: zo iemand zoeken wij. Het zou 
veel beter zijn om te kijken welke kwaliteiten iemand 
heeft, en op basis daarvan te bepalen welke rol hij of 
zij binnen de organisatie kan vervullen. Uniek talent 
is zeldzaam, terwijl veel vaardigheden later nog 
kunnen worden aangeleerd.” Lavans past dit toe bij 
de zoektocht naar geschikte servicemedewerkers. 
Autorijden kan iedereen (leren), maar een passie voor 
klanten moet je hebben.

Verborgen talenten ontdekken
Peter is erg gecharmeerd van de interne stages bij 
Lavans. “Medewerkers lopen jaarlijks minimaal één 
dag mee met collega’s van andere afdelingen. Zo 
ervaren ze dat ze ook andere kwaliteiten hebben die 
ze verder kunnen ontwikkelen. Als je medewerkers een 
rol toebedeelt die past bij hun talent en persoonlijkheid, 
levert dat energie en enthousiasme op. En dat is niet 
alleen waardevol voor een medewerker zelf, maar voor 
de hele organisatie.

Enthousiasme
Peter staat niet alleen in zijn opvattingen. Ook het 
ministerie van Sociale Zaken acht de tijd rijp voor 
een andere benadering. Op uitnodiging van Peter 

brachten ze in maart 2018 een werkbezoek aan 
Lavans. Hun enthousiasme was groot, merkte ook 
Annemarie van Loon, verantwoordelijk voor HR en 
organisatieontwikkeling. 

“We kregen veel complimenten over de 
manier waarop we met onze medewerkers 
omgaan, en zo betrokkenheid en 
verbondenheid creëren.” Ietwat onwennig 

werden de complimenten in ontvangst genomen én 
gedeeld met de medewerkers. “We vinden het zelf 
eigenlijk heel gewoon, maar als we andere bedrijven 
kunnen inspireren werken we daar natuurlijk graag aan 
mee”, aldus Annemarie.

Identiteit
Intussen staan steeds meer bedrijven open voor 
verandering, zeker als ze problemen ondervinden 
om aan voldoende personeel te komen. Toch is deze 
benadering geen snelle oplossing voor dat probleem, 
benadrukt Peter. “Dit werkt alleen als het een 
onderdeel wordt van je identiteit. Het is geen trucje dat 
je toepast en dat meteen zijn vruchten afwerpt.”  

Lerend leven
Samen met een aantal partners ontwikkelde Peter 
daarom het programma Lerend Leven, waarmee hij 
bedrijven begeleidt bij het aantrekken, opleiden en 
behouden van gekwalifi ceerde arbeidskrachten. “Met 
onze tool ontdekken bedrijven wat hun mogelijkheden 
zijn. We helpen ze het proces op gang te brengen en 
er een eigen draai aan te geven. Dit onderdeel maken 
van je organisatie is de sleutel tot succes.”

Kortere routes, interne stages, 
een loopbaancoach én een cursus 
Spaans op kosten van de baas: 
Lavans creëerde een waar walhalla 
voor haar medewerkers. Maar 
slaan we met z’n allen niet een 
beetje door in ons streven naar 
goed werkgeverschap?

Een nieuwe kijk op de

Nieuwsgierig? Kijk op www.lerendleven.nu.

“ Het is een systeeminnovatie voor de 
arbeidsmarkt; een andere manier van 
kijken naar vraag en aanbod. Het succes 
zit in de simpelheid en toepasbaarheid 
en gaat dieper en verder dan kijken 
wat iemand in zijn/haar vrije tijd voor 
vrijwilligerswerk doet.”
Camiel Jansen, Beleidscoördinator Ministerie SZ&W 

na zijn bezoek aan LavansGoed werkgeverschap 

inclusief 
uitzendkrachten 

fulltimers
67,2%

parttimers

32,8%

De gemiddelde 
leeftijd van onze 
medewerkers is 

38 
jaar

We zijn de afgelopen 

twee jaar uitgebreid met

Gemiddeld 
dienstverband 

12 jaar

Lavans telt

227
medewerkers

16 werken succesvol in een nieuwe rol bij Lavans
medewerkers

Mede-eigenaar Piet Heerkens is in 2018 en 
2019 benoemd tot ‘Brabants Besten’ dat
innovatief werkgeverschap onderstreept 

In 2018 werd er bij Lavans

1.347 uur intern 
stage gelopen

nieuwe medewerkers
23 
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Het initiatief voor een wasserij als 
dagbesteding kwam van Marscha en David 
Verstappen. Op zoek naar een investeerder 

met kennis van zaken klopten ze aan bij Lavans. Hun 
timing bleek briljant, want ook daar werd nagedacht 
over mogelijkheden om de particuliere markt te 
bedienen. Na één gesprek viel dan ook direct de 
beslissing: Lavans zou investeren in Wasserij Jaantje. 

Gewoon bedrijf
Liefdadigheid? Piet Heerkens is er 
duidelijk over: “Absoluut niet, al zijn we 
natuurlijk vooral ingestapt omdat we dit 

initiatief een bijzonder warm hart toe dragen. Maar ons 
uitgangspunt is dat de wasserij zichzelf moet kunnen 
bedruipen. In dat opzicht is het een gewoon bedrijf.”

Ontmoeting
Gewoon of niet, bij Jaantje gaan de meeste dingen 
toch nét even anders. Midden in de zaak staat een 
grote keukentafel. “Wassen is van vroeger uit een 
sociaal gebeuren”, vertelt Piet. “Dat idee komt hier 
helemaal tot zijn recht. Klanten zijn welkom voor 
koffi e en een praatje. De wasserij is een sociale 
ontmoetingsplaats.”

Succesvol
De inbreng van Lavans bestaat volgens Piet uit 
‘kennis en kennissen’. “Wij weten het een en ander 
van wasprocessen én we hebben de contacten bij 
leveranciers. Door die partijen erbij te betrekken, 
heeft Jaantje een professionele start gemaakt.” Toch 
is hij bescheiden over zijn rol. “Het succes is vooral te 
danken aan de dagelijkse leiding van de wasserij. Zij 
trekken de kar. Wij doen op de achtergrond mee.”

Waarde
Het is de investering meer dan waard. Piet: “Geweldig 
om zo iets te kunnen betekenen. Medewerkers 
vinden hier een zinvolle dagbesteding, hun klanten 
een waardevolle dienst. Dat varieert van ouderen en 
zakenmensen tot sportclubs. Allerlei trends maken dat 
hier een markt voor is. Als het aan ons ligt, heeft over 
een paar jaar elk dorp een eigen ‘Jaantje’.” 

‘kennis en kennissen’

Wasserij Jaantje in Aarle-Rixtel

In het hart van Aarle-Rixtel, 
vlak onder de rook van Helmond, 
ligt Wasserij Jaantje. Buiten 
wapperen de rood-witte shirts van 
ASV’33 aan een waslijn. Binnen 
zijn medewerkers druk bezig 
met wassen, strijken en vouwen. 
Achter in de open ruimte staan 
een professionele wasmachine en 
droger te zoemen. 

H

Kijk voor meer informatie op: www.lavans.nl/nieuws.

Briljante manieren om tijd te winnen
Kom je standaard tijd tekort? Dan wordt het hoog tijd om iets aan time management te 
gaan doen. Op www.timemanagement.nl vind je een test én 101 tips om slimmer met je tijd 
om te gaan. Wees gerust, de test duurt maar vijf minuten, en de tips zijn verrassend simpel toe 
te passen. Wat dacht je van:

1  Doe een ‘gedachten-dump’: zet alles wat je moet en wilt doen op papier zodat je 
overzicht krijgt en prioriteiten kunt stellen. 

2  Voorkom dat tijd ‘weglekt’ omdat je toegeeft aan je impulsen. Kies bewust waar je 
aandacht aan geeft en wat moet wachten tot later. 

3  Introduceer ‘talkless thursday’: één werkdag per week waarop er niet gepraat wordt. 
Complete stilte op de werkvloer. Je zult verbaasd staan hoeveel werk je dan gedaan krijgt.

Leren is leuk: het houdt je scherp, relevant en 
fl exibel. De combinatie met een baan kan pittig zijn, 
maar met deze tips gaat het je vast lukken.

Onder onze medewerkers schuilt veel sportief 
talent. Bij sportevenementen in de regio zijn wij 
dan ook niet te missen. Zoals bij de Marathon van 
Eindhoven. Dertien Lavansianen gingen, gekleed 
in fel groene shirtjes, de sportieve uitdaging aan. 
Vijf collega’s liepen de Halve Marathon (21,1 km) 
en acht collega’s de Business Estafette Marathon 
(42,2 km). Een geweldige teamprestatie!

Inspirerende attractie
Regelmatig leiden we (collega)bedrijven uit binnen- 
en buitenland rond door onze wasserij. Dat levert 
mooie kansen op om met elkaar van gedachten 
te wisselen, van elkaar te leren en nog beter op 
onze klantwensen te kunnen inspelen. Zo zijn we 
een inspiratiebron voor wasserijen over de hele 
wereld. En soms… een attractie!

Waar blijft het rubber 
van je autobanden?
In Nederland komt elk jaar 17 miljoen kilogram slijtstof 
van autobanden in het milieu terecht. Dat komt neer 
op 1 kilo per inwoner! Na rondslingerend plastic afval 
is slijtstof zelfs de grootste bron van microplastics in 
oppervlaktewater. 

Een band op de juiste spanning slijt minder. 
Controleer daarom regelmatig je bandenspanning 
én wissel tijdig van winter- naar zomerbanden. Zo 
beperk je de slijtage en dus de vervuiling.

Tips

Tips

Lavans

Weetje

Waar blijft het rubber 

‘China Laundry Association’ (CLA)

1  Vraag je familie en vrienden om support
2  Praat met je baas en vraag om medewerking 

(fi nancieel, rooster-technisch)
3  Zorg voor een studieomgeving waarin jij 

prettig kunt werken
4  Zoek steun bij collega’s of medestudenten: 

wissel tips uit
5 Maak een strakke planning – en hou je eraan!

Kijk voor meer tips op: 
www.wetalent.nl/7-tips-om-succesvol-te-studeren-
met-een-baan/

Lavans

Als de 
groene 
bliksem

Studeren naast je baan? 
Zo zorg je dat het werkt!
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Vrij ondernemen binnen een 

‘Voor onze toekomst’ staat in steen gebeiteld op de 
gevel van Garagebedrijf Veenings in Wormerveer, sinds 
2012 klant bij Lavans. Het is de derde locatie van het 
familiebedrijf uit 1985. Nellie Veenings vertelt: “Henny 
wilde ontzettend graag iets voor zichzelf opzetten. We 
leenden ƒ 1.000 voor de aanschaf van een brug en wat 
gereedschap, en zo zijn we begonnen.”

Verrassing
De beginjaren waren pittig voor het gezin Veenings. 
Inmiddels zijn beide zonen ingestapt in het bedrijf. Nellie: 
“Dat hadden we echt nooit verwacht. Bas kreeg pas in de 
derde klas mavo interesse om te gaan sleutelen. Joost 
studeerde aan de hts voor automotive ingenieur. Voor 
hem lag een toekomst bij een fabrikant of importeur meer 
voor de hand.” 

Een echte 
‘Lavans-familie’
Ook medewerkers blijven vaak generaties lang 
bij een familiebedrijf betrokken. Zoals de familie 
Meeuwsen uit Helmond; samen goed voor zo’n 
70 jaar Lavans-ervaring. 

Monique (53) was achttien toen ze bij ‘Wilhelmina’ 
in dienst kwam. Ze werd door Thijs Heerkens zelf 
‘gescout’ toen hij op huisbezoek kwam bij haar vader 
Henk, die ook bij de wasserij werkte. André (60) startte 
zijn loopbaan enkele jaren later. 

Dankzij de verhuizing van een deel van het 
productieproces liepen Monique en André elkaar in 
1992 tegen het lijf. Van het één kwam het ander, zoon 
Yanick (19) is daarvan het levende bewijs. Net als zijn 
oudere zus Mandy begon hij als vakantiekracht bij 
Lavans. Inmiddels is hij in vaste dienst, met zijn vader 
als leidinggevende. 

Samen werken
Het geheim achter zo veel Lavans jaren? “De collega’s”, 
zegt Monique direct. “Er wordt gelachen én we hebben 
iets voor elkaar over.” André herkent dit: “Een grapje op 
z’n tijd en dan de schouders er weer onder. Iedereen is 
met een positieve instelling aan het werk.” 

Vader en zoon werken samen in één team. Lastig? 
“Soms wel”, bekent Yanick. “Maar het botst hooguit 
vijf minuten.” André waakt ervoor dat hij zijn zoon niet 
anders behandelt dan de andere teamleden: “Ik ben 
eerder wat strenger voor hem”. Yanick grijnst. Aan zijn 
gezicht te zien, klopt het. 

Nieuwe generatie
Henk is helaas overleden, maar maakte nog wel mee 
dat zijn kleinkinderen in zijn voetsporen traden. “Daar 
was hij trots op”, weet Monique. Henk werkte nauw 
samen met de vorige generatie Heerkens. “Hij vond 
het spannend toen Piet en Michel het roer overnamen. 
Wat zou er gaan veranderen?” Maar loyaliteit naar het 
personeel staat ook bij de derde generatie Heerkens 
hoog in het vaandel. André: “Piet en Michel komen 
regelmatig een praatje maken op de werkvloer. Ze 
hebben nieuwe dingen toegevoegd maar het goede 
weten te behouden.”

Toen duidelijk werd dat Bas het bedrijf van zijn ouders 
wilde voortzetten, werd uitgekeken naar een nieuwe 
locatie. Gaandeweg begon het ook bij Joost te kriebelen. 
“We zijn in dit bedrijf opgegroeid, speelden hier als 
kind met vriendjes. Later hielpen we mee en zo is het 
langzaam ontstaan. Maar ik heb nooit enige druk 
gevoeld. Qua opleiding heb ik mijn hart gevolgd en de 
commerciële kant gekozen. Het is puur toeval dat mijn 
gevoel die kant op ging en dat van mijn broer richting 
autotechniek.”

Vrijheid en realiteit
Beide broers hebben een eigen aandachtsgebied binnen 
het garagebedrijf, waar ook Nellie en Henny nog altijd 
werkzaam zijn. Beslissingen worden in goed onderling 
overleg genomen. Joost: “Al werken we samen, we zijn 
vooral familie. We uiten onze gevoelens naar elkaar hier 
op dezelfde manier als thuis.”

Terwijl Bas en Joost zes dagen per week op de zaak zijn, 
doen Nellie en Henny voorzichtig een stapje terug. Toch is 
er in de dagelijkse praktijk niet veel veranderd. “Natuurlijk 
geven we er onze eigen draai aan, maar we delen de 
visie van onze ouders. Daar zijn we mee vertrouwd en 
klanten waarderen dat.” Nellie vult aan: “Misschien zijn de 
kinderen wel enthousiast geworden omdat wij ze nooit 
gepusht hebben. En ze kennen de realiteit. Want als kind 
hebben ze natuurlijk best wel gezien dat het niet altijd 
leuk is. En knetterhard werken.”

Trots
Joost knikt. “Via LinkedIn word ik bijna wekelijks benaderd 
door engineersbureaus of recruiters, maar die mailtjes 
delete ik. Een baan met een dik salaris weegt gewoon 
niet op tegen wat ik nu heb: iets van mezelf waar ik 
ongelofelijk trots op ben.” En wat dan als het toch ooit 
gaat kriebelen? “Dan zou ik samen met mijn ouders en 
broer naar een oplossing zoeken. Je hart ligt niet alleen 
bij het bedrijf, maar ook bij de mensen waar je mee 
werkt. Die wil je niet in een moeilijke situatie brengen.”

Als lid van de derde generatie in het familiebedrijf Lavans is mede-eigenaar 
Michel Heerkens bijzonder geïnteresseerd in dit fenomeen. Eén van de 
onderdelen die hem fascineren, is het gevoel van vrijheid. Michel: “Een 
ondernemer is iemand die autonoom wil zijn. Maar als ondernemer in een 
familiebedrijf kijkt de vorige generatie over je schouder mee. Op papier ben je 
daardoor minder vrij, maar het kan je ook versterken.” Hoe zit dat precies? 

Familie Veenings (v.l.n.r.): Bas, Henny, Nellie en Joost

In Nederland werken

69%
van alle 

bedrijven 
in NL

53%
bijdrage 
aan BBP

49%
van de werk-
gelegenheid

1.400.000
mensen in een familiebedrijf

3e
generatie

Nu staat de 

aan het roer

90
jaar

Lavans is al 

een familiebedrijf

Familie-
bedrijven
Familiebedrijven vormen de 
basis van de Nederlandse 
economie

Nieuwe generatie

Familie Meeuwsen (v.l.n.r.): Monique, Yanick en André

Bron: FB Ned
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Alsico High Tech (B) ontwikkelt en 
produceert hoogwaardige cleanroom-kleding 
voor de micro-elektronische, elektronische, 
farmaceutische, automobiel-, optische en 
voedingsmiddelenindustrie. De kleding wordt 
gemonitord en gewassen in de gecertifi ceerde 
cleanroom wasserij van Lavans. 

ohan Gevers, Key Accountmanager: 
“Mensen zijn onmisbaar bij het productie-
proces in cleanrooms, maar vormen 

tegelijkertijd de grootste bron van vervuiling. Elk 
huidschilfertje vormt een risico op besmetting. De 
kleding die wij ontwikkelen, voorkomt dat de mens 
afgeeft op het product.” 

Comfort
“Bescherming van het product staat voorop, maar 
daarnaast vinden wij comfort heel belangrijk. We 
gebruiken polyestervezels die we op verschillende 
manieren weven, waardoor de stof specifi eke 
eigenschappen krijgt. Zo is onze kleding ademend 
en wordt lichaamswarmte in het pak zelf verdeeld. 

Een ander belangrijk aandachtspunt is de pasvorm. 
Met verschillende maatvoeringen zorgen we ervoor 
dat elke medewerker een goed zittend pak krijgt. 
Waar nodig passen we de kleding aan op specifi eke 
wensen of gebruikssituaties.”  

Innovatie
“De ontwikkeling van cleanroom-kleding staat niet 
stil. Een belangrijke innovatie is het verweven van 
een carbondraad in de kleding, die ervoor zorgt 
dat elektrostatische energie veilig en effi ciënt 
wordt afgevoerd. Op deze manier wordt kortsluiting 
voorkomen en kunnen we het eindproduct 
beschermen.” 

versus

Buvo Castings BV in Helmond is een 
aluminium hogedruk gieterij. Het bedrijf is 
gespecialiseerd in complexe gietdelen voor 
o.a. de automotive industrie. Afnemers zijn 
merken als Audi, BMW, McLaren, Mercedes, 
Volkswagen, Volvo en Intergas.

et overgrote deel van de 350 medewerkers 
is werkzaam in de productie. Er zijn drie 
verschillende productieprocessen: de gieterij, 

de gereedschapsmakerij en de CNC bewerking. Op 
al deze afdelingen wordt speciale bedrijfskleding 
gedragen, bedoeld om medewerkers 
te beschermen tijdens hun werk. 

760°C
Vooral in de gieterij is veel aandacht voor veiligheid, 
met name bij de medewerkers die met vloeibaar 
aluminium werken: de ‘voorsmelters’. Voor de 
productie van gietdelen smelten zij wekelijks 
140.000 kilo aluminium in twee voorsmeltovens. 
De temperaturen in deze ovens lopen op tot maar 
liefst 760°C. Vervolgens brengen ze het vloeibare 
materiaal over naar de gietmachines.   

Sterk en soepel
Ze dragen een pak bestaande uit een broek 
en een jasje. Beide zijn gemaakt van brand-
vertragend materiaal dat zodanig is behandeld 
dat aluminiumdruppels zich er niet aan hechten. 
Daarmee is de drager van het pak optimaal 
beschermd tegen ernstige brandwonden die 
bij gewone veiligheidskleding onvermijdelijk 
zouden zijn. 

De huidige voorsmeltpakken zijn in samenwerking 
met Lavans ontwikkeld. In veel brandwerende 
veiligheidskleding is wol verwerkt. De pakken 
zijn daardoor vrij stug en warm. Lavans gebruikt 
een soepeler materiaal dat tijdens elk wasproces 
opnieuw wordt geïmpregneerd. De kleding is 
daardoor aanzienlijk comfortabeler.

Cleanroom

     In 2019 heeft Lavans een gloednieuwe 
cleanroom wasserij geopend.

   De wasserij is EN ISO 14644
gecertifi ceerd.

   Kleding voldoet altijd aan
IEST RP-CC003.4 richtlijnen.

J H

Persoonlijke veiligheid

     Het wasproces van Lavans is ISO 9001
gecertifi ceerd en aangevuld met de 
hygiënenorm NEN EN 14065.

    Voor veiligheidskleding passen we 
3 verschillende wasprocessen toe, 
afhankelijk van de normeringen.

   Het meest genormeerde kledingstuk 
voldoet aan 6 normeringen.
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Klantgerichtheid wordt vaak verward met klantvriendelijkheid. Toch is het 
iets totaal anders. Klantvriendelijkheid zegt iets over de manier waarop je 
klanten te woord staat, hun vragen beantwoordt en hun klachten afhandelt. 
Reactief dus. Klantgerichtheid daarentegen is veel meer strategisch van 
aard. Het draait om inzicht in de wensen van je klanten, begrijpen wat ze 
verwachten en nodig hebben. En vervolgens: dit vertalen naar je producten 
en dienstverlening. Daar ligt de grootste uitdaging. 

Klantvriendelijk of klantgericht? 

Eigen ogen en oren

Dezelfde taal spreken

Weten wat en waarom

Wat vaak heel verhelderend werkt, is als medewerkers 
van de productieafdeling zelf met de klant in gesprek 
gaan. Als ze met eigen ogen zien en met eigen oren 
horen wat een klant belangrijk vindt, en waarom. 
Zo creëer je begrip en draagvlak om de gevraagde 
aanpassing te doen of nét dat stapje extra te zetten. Het 
resultaat: meer betrokkenheid bij medewerkers en meer 
tevreden klanten. 

Zo creëer je draagvlak voor klantgericht werken:

1  Breng medewerkers naar buiten en klanten 
naar binnen.

2  Geef klanten een gezicht: zorg dat ze meer 
zijn dan een naam en een bestelling.

3  Organiseer interne klantsessies waarbij je samen 
brainstormt over wat je wel en niet van een klant 
denkt te weten.

Bron: Customeyes

Elke branche heeft te maken met eigen regels en 
richtlijnen. Als leverancier doe je er goed aan je hierin 
te verdiepen. Of je gaat nog een stapje verder en past 
diezelfde richtlijnen toe op je eigen bedrijfsproces. 
Zo weet je zeker dat je dezelfde taal spreekt; een 
voorwaarde om klantgericht te kunnen werken. 

Klantgerichtheid: een heerlijk containerbegrip. Niemand twijfelt 
aan het belang ervan, maar hoe bereik je dit ultieme doel? 
Hoe zorg je ervoor dat je als bedrijf de taal van je klant spreekt?

In de praktijk

ISO 22000
Ook Lavans speelt 
in op klantwensen 
en -behoeften. Dat 

blijkt bijvoorbeeld uit de recente 
ISO 22000 certifi cering van de 
wasserij. ISO 22000 omvat eisen 
aan een voedselveiligheidssysteem. 
De standaard wordt toegepast in 
voedingsmiddelenbedrijven én 
bedrijven die daaraan gelieerd 
zijn, zoals een wasserij. Margriet 
Heling, adviseur op het gebied van 
voedselveiligheid, was betrokken bij 
dit proces. “Een ISO 22000 certifi caat 
is nog niet verplicht. Toch heeft 
Lavans hiervoor gekozen. Door als 
toeleverancier aan de eisen voor een 
voedselveiligheidssysteem te voldoen, 
maak je duidelijk dat je dit onderwerp 
serieus neemt”, aldus Margriet. 
Onderdeel van het certifi ceringstraject 
was het trainen van medewerkers 
op het gebied van voedselveiligheid 
en hygiëne. “Meer kennis over dit 
onderwerp betekent dat medewerkers 
beter in staat zijn met de klant mee te 
denken.” 

Ten Kate Vetten BV
Hoe belangrijk dat is, 
blijkt als je klanten 
ernaar vraagt. Eén 

van hen is Ten Kate Vetten BV in Ter 
Apelkanaal (Gr). Het bedrijf produceert 
duurzame dierlijke vetten en eiwitten 
en levert deze onder andere aan 
de levensmiddelenindustrie. De 
producten voldoen aan de strengste 
Europese eisen voor voedselveiligheid. 
Frits Meulman, Facilitair teamleider 
bij Ten Kate Vetten BV: “Wij zijn 
uiterst zorgvuldig bij de selectie van 
leveranciers. Onze afnemers stellen 
steeds strengere eisen. Ze willen 
weten wat er in de hele keten gebeurt 
om voedselveiligheid te garanderen. 
Certifi cering is dus zeker een belangrijk 
criterium bij de keuze voor een 
bepaalde leverancier.”

Wil je het goed doen, dan is klantgerichtheid iets van de hele organisatie. 
Accuraat inspelen op klantwensen en -behoeften lukt alleen als alle lagen 
van de organisatie met elkaar samenwerken. En nee, dat leidt niet altijd tot 
enthousiaste reacties op de productieafdeling. Ga maar na: als iemand met 
een commerciële functie komt vertellen ‘hoe het moet’, roept dit vrijwel altijd 
weerstand op. Hoe sla je een brug tussen je klant en de productieafdeling?

Klantgericht wasproces

Lavans wast kleding voor de 
voedingsmiddelenindustrie in 
een speciale high-care wasserij

Groei productie high-care wasserij in 5 jaar tijd 60%:

1.374.806 
gewassen 

kledingstukken

850.312  
gewassen 

kledingstukken

Dit is een afgesloten ruimte
om contaminatie te voorkomen

In mei 2019 is de 
high-care wasserij ISO 
22000 gecertifi ceerd

Met deze certifi cering 
is Lavans als wasserij 
uniek in Nederland

2014: 2018:
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Bedrijfskleding

“Kleding heeft een enorm eff ect op mensen”, 
zegt Aileen Out, schrijver en spreker op het 
gebied van zakelijke mode en werkkleding. “Dat 
geldt zowel voor werknemers als voor klanten. 
Het zegt immers iets over jou, het bedrijf en 
waar je voor staat.”

Aileen reageert hiermee op een onderzoek dat de Britse 
bedrijfskledingleverancier Simon Jersey liet uitvoeren 
naar de invloed van kleding in horecagelegenheden. 
Daaruit bleek dat bedrijfskleding een positief effect heeft 
op het imago van een bedrijf. 

Mindset
Minstens zo interessant is de impact van bedrijfskleding 
op de drager zelf. Deze voelt zich, zo blijkt uit het 
onderzoek, meer gewaardeerd en beter gemotiveerd. 
Vib Jebson van Simon Jersey zegt hierover: “De kleding 
vormt een onderdeel van iemands werkidentiteit. Door 
andere kleren aan te trekken, neem je als medewerker 
een nieuwe rol aan, gericht op de zakelijke behoeften 
van het bedrijf.”

Meer winst
Gemotiveerde medewerkers leveren betere service. Zo 
werkt het positieve effect van bedrijfskleding zelfs door 
in de klanttevredenheid, wat weer kan leiden tot grotere 
loyaliteit en wellicht zelfs hogere winstcijfers. 

“ Bedrijfskleding 
laat zien waar je als 
bedrijf voor staat.”

Aantrekkingskracht
Aileen merkt dat bedrijven zich steeds meer bewust zijn 
van het belang van goede bedrijfskleding. Niet alleen 
om hun imago te onderstrepen en de omzet te verhogen 
maar ook om bepaalde groepen medewerkers aan 
te spreken. Met name jongeren blijken hier gevoelig 
voor. Bedrijfskleding die mooi is, prettig zit en met trots 
wordt gedragen, maakt je als werkgever een stuk 
aantrekkelijker. 

Waar bedrijfskleding al niet goed voor is!

In 2018 wasten we

3.138.480 
kledingstukken

In totaal zijn er 

378.000
kledingstukken
in omloop bij deze klanten

Dagelijks wast Lavans 
ongeveer 8.000 kilo textiel, 
dat staat gelijk aan 1.500 
thuiswasjes

Lavans telt

2.213 
kledingklanten

Bijscholing en trainingen; voor bepaalde functies is het 
pure noodzaak. Maar ook als leren geen vereiste is, 
wil je dat je medewerkers ‘in ontwikkeling’ blijven. 
Waarom?

1. Voor de medewerker zelf:
De wereld verandert in razend tempo. Wie zichzelf niet ontwikkelt, mist de aansluiting. Het 
gaat niet zozeer om wat je leert, maar dát je leert. Zo behouden mensen de bereidheid en 
het vermogen om mee te groeien met veranderingen. 

Medewerkers van Lavans hebben de mogelijkheid om onbeperkt cursussen te volgen via 
de ‘Online Academy’. Cursussen duren één tot zes weken, maar vragen slechts tien minuten 
per dag. Er zijn ruim 200 verschillende mogelijkheden, variërend van presenteren en 
fi nanciën tot hobby en vrijetijd. 

2. Voor het team:
Samen werken aan persoonlijke ontwikkeling heeft een positief effect op medewerkers. 
Het komt niet alleen de sfeer ten goede maar ook de kwaliteit van het totale team. 

Bij Lavans nemen medewerkers zelf het initiatief om workshops te volgen. Ze verzamelen 
een groepje enthousiaste collega’s met een gedeelde interesse en kiezen uit meer dan 50 
verschillende workshops. Zoals een workshop ‘ultieme klantbeleving’ voor de binnendienst.

3. Voor het bedrijf:
Naast (verplichte) vakinhoudelijke cursussen en trainingen kunnen collega’s ook veel van 
elkaar leren. Medewerkers delen hun ervaring, talent of specifi eke kennis met anderen. 

Lavans organiseert een tweewekelijks ‘kennisuurtje’: door collega’s voor collega’s. Er 
komen uiteenlopende onderwerpen aan bod, variërend van een training LinkedIn tot 
het verwerken van nieuwe orders in het klantensysteem. Medewerkers dragen zelf 
onderwerpen aan waarover ze willen vertellen. Iedereen die het interessant vindt, kan 
(virtueel) aansluiten óf de training later online terugkijken. 

Het belang van leren reikt veel verder dan goed opgeleid personeel. Medewerkers 
hierin stimuleren leidt tot bewustzijn, mobiliteit en vooral: energie. Een portie passie 
voor je bedrijf!

Meer lezen over dit onderwerp? 
Aileen blogt wekelijks over zakelijke mode 
en werkkleding op prettybusiness.nl. 

Kijk voor meer informatie en inspirerende 
voorbeelden op www.lavans.nl/lerenisleuk. 
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Sinds de droge zomer van 2018 is 
iedereen wel doordrongen van het feit 
dat we verstandig moeten omspringen 
met water. Niet alleen thuis en in de tuin 
maar zeker ook bij industrieel gebruik. 
Want in vrijwel elk productieproces 
speelt water een kleine óf een grote rol. 

wijsheid

De technieken rondom water management 
zijn volop in ontwikkeling. Hergebruik is de 
meest voor de hand liggende optie. Ook 

is het mogelijk om bronwater te ontdoen van ijzer, 
mangaan, calcium en magnesium. Lavans maakt hier 
dankbaar gebruik van: water afkomstig uit een eigen 
bron, wordt in één procedé geschikt gemaakt voor 
het wasproces. Hetzelfde geldt voor regenwater, dat 
wordt opgevangen en opgeslagen om later als spoel-
water te gebruiken. 

Slim combineren 
Een andere kansrijke ontwikkeling is het terugwinnen 
van energie uit water, bijvoorbeeld via warmte-
wisselaars. Door met warm afvalwater koud water voor 
te verwarmen, kan tot wel 50% worden bespaard op 
energiekosten. Bedrijven maken daarbij steeds vaker 
gebruik van elkaars water. Zo loopt in Helmond een 
haalbaarheidsonderzoek naar een combinatie van 
warm, koud, proces- en afvalwater. Tien deelnemende 
bedrijven worden elkaars leverancier en afnemer. 

Nieuwe technieken 
Niet alles is mogelijk. Zo zijn bedrijven in de voedings-
middelenindustrie nog altijd aangewezen op leiding-
water. Dit vanwege de strenge hygiëne-eisen. Maar 
de ontwikkelingen staan niet stil. Nieuwe technieken 
zijn in de maak, zoals hoog frequent uv desinfectie om 
micro-organismen in het water te bestrijden. Het is een 
kwestie van tijd tot ook levensmiddelenbedrijven hier 
gebruik van kunnen maken. 

Alternatieve bronnen en bijbehorende installaties, 
daar hangt uiteraard een prijskaartje aan. Gemiddeld 
is de investering binnen vijf jaar terugverdiend. Maar 
minstens zo belangrijker is het feit dat je als bedrijf je 
milieu-impact weet terug te dringen. 

Bron: Jaap Reinders van TB Reinders uit Gieten (Gr.)

Elke Nederlander gebruikt gemiddeld 119 liter water per dag! 

49,2 
liter

douchen

34,6
liter

toilet 
doorspoelen

14,1
liter

21,1
liter

kleding 
wassen overig

D

Warmtewisselaars 
end of pipe (waar 
water Lavans verlaat)

Warmtewisselaars 
wasstraat

Warmte uit mangel Zonnecollectoren
200 m2

goed voor
kWh per jaar

370.847,80 149.330,70 58.613,30 47.034,54

Onderstaande technieken spelen een belangrijke rol bij het opwarmen van water:

Lavans is volledig 
zelfvoorzienend in 
haar waterbehoefte 

In 2018 realiseerden we een totale 
warmteterugwinning van: 

864.775,24 kWh
In totaal hebben we 
ons gasverbruik in 
10 jaar tijd met zo’n gereduceerd

Dagelijks gebruiken we

bron- en
regenwater

160.000
liter

Seepje 
Waarom gebruiken we allerlei synthetische 
toestanden, als wassen ook natuurlijk kan? 
Draag bij aan een schonere én mooiere wereld 
met plantaardig wasmiddel van Seepje. Het 
wasmiddel wordt gemaakt van de Sapindus 
Mukorossi vrucht. Zodra de schil van deze 
vrucht in aanraking komt met water, maakt het 
een natuurlijke vorm van zeep aan. 

De ingrediënten van Seepje hebben een 
signifi cant lagere impact op het afvalwater. 
Dat is nog eens zuiver wassen! Seepje is 
verkrijgbaar als wasmiddel, afwasmiddel 
en allesreiniger en te koop bij 1.600 
verkooppunten in de Benelux. 

Laat de 
     natuur je 
  was doen

Kijk voor meer informatie op: www.seepje.nl. 

Dankzij vernieuwd was-
proces in high-care wasserij 
besparen we per wasbeurt

15
liter water

P19.P18.



From Workwear 
to Workwear

Dr. Jens Oelerich is als Senior 
onderzoeker verbonden aan 
het lectoraat Smart Functional 
Materials van Saxion Hogeschool. 

In samenwerking met Lavans en een vijftal 
andere bedrijven uit de textielketen startte hij 
het door Techforfuture gesubsidieerde project
‘From Workwear to Workwear’. 

Samenwerking hogescholen en bedrijfsleven

Nederland Circulair in 2050, zo luidt de 
doelstelling van de overheid. In dat jaar 
zijn we naar verwachting met ruim negen 
miljard wereldburgers. Daarmee blijft de 
vraag naar grondstoff en stijgen, terwijl 
de hoeveelheden alleen maar afnemen. 
Recyclen is de oplossing, maar hoe?

e grootste afvalstroom bij Lavans is die van 
gebruikte bedrijfskleding: jaarlijks goed voor 
zo’n 40.000 kilo. Reden voor de wasserij om 

op zoek te gaan naar een duurzame bestemming voor 
dit ‘restproduct’. 

SaXcell
Via een leverancier van bedrijfskleding kwam Lavans 
in contact met Saxion Hogeschool in Enschede, waar 
in 2013 SaXcell ontwikkeld werd: een innovatieve 
cellulosevezel gemaakt van katoenafval. 

  Jens: “We onderzoeken of we met behulp van SaXcell 
technologie een deel van de collectie bedrijfskleding 
circulair kunnen maken. Oftewel: of je van oude 
Lavans overalls weer nieuwe kunt maken.“

Grondstoffen
Het recyclen van katoen is hard nodig. Naar 
verwachting is de vraag naar textielvezels in 2050 
verdubbeld. En dat terwijl de katoenproductie al meer 
dan tien jaar op hetzelfde niveau zit. Het produceren 
van nieuwe katoen drukt bovendien zwaar op 
schaarse grondstoffen, zoals water. Veel meer dan de 
productie van alternatieve textielvezels.  

Milieuwinst
Halverwege de looptijd van het project is al veel 
duidelijk. De behaalde milieuwinst werd gedeeltelijk 
teniet gedaan door het ontkleuren van de 
katoenvezels. “Daarom hebben wij onderzocht of wij 
van de gekleurde oude overalls gekleurde SaXcell 
vezels kunnen maken, en of dit product via het reguliere 
wasproces kan worden gereinigd”, aldus Jens. 

Upcycling
Soms levert zo’n keuze een onverwacht voordeel 
op. “De blauwe SaXcell vezel is waarschijnlijk zeer 
kleurecht, meer dan de oorspronkelijke stoffen. 
Dankzij het recycleproces is de kleurstof immers

overal in de vezel aanwezig, terwijl deze bij nieuwe 
katoen alleen aan de buitenzijde hecht.” Ook 
interessant: SaXcell technologie blijkt geschikt om 
een deel van het afval dat tijdens de katoenproductie 
ontstaat, alsnog tot textiel te verwerken. 

Samenwerking
In 2020 is duidelijk in hoeverre de collectie 
bedrijfskleding circulair kan worden gemaakt, maar 
de samenwerking tussen Lavans en Saxion mag nu al 
een succes worden genoemd. Jens: “Het is een mooi 
voorbeeld van hoe hogescholen het bedrijfsleven 
kunnen ondersteunen met kennis en toegepast 
onderzoek. Ook andere bedrijven zijn welkom om hun 
onderzoeksvragen op het gebied van recycling aan 
ons voor te leggen.” 

D

Verrassend circulair
Afval bestaat niet! Wat je restproduct ook is, 
voor alles is een nieuwe bestemming te vinden. 
Een paar verrassende voorbeelden: 

Plastic 
bekertjes 

Kunstgrasveld 
(Sotsji)

Paardenmest Meubels 
(Martijn Straatman)

Oude 
WC potten 

Bakstenen
(Tom van Soest)

Subsidiemogelijkheden
De regeling RAAK-mkb fi nanciert onderzoeksprojecten 
van hogescholen in samenwerking met het mkb. Kijk 
voor meer informatie over subsidiemogelijkheden op 
www.regieorgaan-sia.nl.
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Zacht en fris: 
‘Lavanas’
Wat krijg je als je een afvalverwerker uitdaagt na te denken 
over het recyclen van onze producten? Slippers gemaakt 
van droogloopmatten! Het is nog een prototype, maar wij 
zien het wel zitten. Wie weet lopen we komende zomer op 
deze ‘Lavanas’.

Vriendschappelijke 
services
Onze servicemedewerkers kennen 
onze klanten. Ze hebben gemiddeld 
40 klant-contactmomenten per dag! 
Daar ontstaan vaak mooie relaties of 
zelfs vriendschappen uit. Meer dan wie 
ook kennen servicemedewerkers de 
wensen en behoeften van onze klanten. 
Vandaar dat ze een steeds grotere rol 
spelen in de commerciële taken bij 
Lavans. Wij vinden het daarom logisch 
dat onze servicemedewerkers hun eigen 
visitekaartjes hebben. Mét foto. Lekker 
persoonlijk!

Samen ‘back to the 20’s’!
Lavans bestaat 90 jaar. Om dat te vieren, gingen we in oktober 2018 
samen met alle collega’s terug naar het oprichtingsjaar 1928. Gekleed 
in black ties en classy black dresses hebben we deze mijlpaal 
swingend en in stijl gevierd. 

Zo belangrijk zijn 
je oude sokken 
Breng jij je oude kleding netjes 
naar de inzamelcontainer of de 
kringloop? Super! Maar doe je 
dat ook met kleren die kapot of 
versleten zijn, zoals oude sokken? 
Nee? Gemiste kans!  

Jaarlijks belandt ruim 135 miljoen 
kilogram kleding, waaronder 
veel sokken, bij het huisvuil. En 
dat terwijl een simpele sok een 
heleboel grondstoffen bevat die 
perfect kunnen worden hergebruikt. 
Dus recycle je sokken!

Klooker: 
tips voor een duurzaam leven
Eerlijk en duurzaam leven, dat willen we allemaal wel. Maar 
hoe weet je nu welke producten ‘goed’ zijn? Gelukkig is er 
Klooker. Op www.klooker.nl vind je eerlijk en objectief advies 
over duurzaamheid. Het is een onafhankelijk platform zonder 
sponsoring of advertenties. Als merk moet je je plekje op 
Klooker zelf verdienen met kwaliteit en duurzaamheid. 
Elk stapje de duurzame kant op is er één!

Weetje

Lavans

LavansTips

Lavans

Kijk voor meer informatie op: www.lavans.nl/nieuws.

Weet jij wat 
    écht vies is? 1.

3.

4.

2.

Je eigen lijf: 
Op elke vierkante centimeter van ons 
lichaam zitten tot vijf miljoen bacteriën. 
Je hebt meer bacteriën in je mond dan 
dat mensen op aarde leven. In een 
schone mond leven tussen de 1.000 
en 100.000 bacteriën op elke tand.

Je werkplek: 
Ga je naar kantoor? Vergeet dan de hygiënedoekjes 
niet, want een gemiddeld bureau bevat 400x (!) keer 
meer bacteriën dan een wc bril. 

Op gebruiksvoorwerpen van mannen leven drie tot 
vier keer meer bacteriën dan op die van vrouwen. 
Dit vooral vanwege slechtere persoonlijke hygiëne, 
zoals handen wassen na een wc-bezoek. 

Je huis en kleding:
Nee, niet je wc bril. Daar kun je 
gerust op gaan zitten. Beter dan op 
de snijplank uit de keuken, want daar 
zitten 200 keer meer bacteriën op. 

Draag je wel eens een paar dagen 
achter elkaar dezelfde spijkerbroek? 
Na twee weken zitten er zo’n 10.000 
bacteriën tussen je benen. Misschien 
toch maar even een wasje draaien?

Disclaimer
Maak je niet druk: een beetje vuil is goed 
voor je afweersysteem. Ons lichaam kan 
het aan. Was gewoon regelmatig je handen 
met water en zeep, en droog ze goed af. 
Maar overdrijf het niet, want dan was je de 
natuurlijke beschermlaag van je huid.

Gebruiksvoorwerpen:
Een vaatdoekje kan na 24 uur meer 
dan vier miljard bacteriën bevatten. 

Volgens onderzoek zitten er 
gemiddeld 17.000 bacteriën op een 
mobiele telefoon. En jij zit er lekker 
op te swipen tijdens de lunch! 

Vergeet niet je handen te wassen 
na het boodschappen doen. 
Een gemiddelde winkelwagen is 
namelijk vijf keer smeriger dan een 
mobiele telefoon.
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Na het lezen van dit magazine kun je het natuurlijk aan iemand 
anders doorgeven. Of je maakt er iets heel nieuws van. 

Gebruik dit mini-afvalbakje 
om het afval op je bureau te 
scheiden. Handig!

LijmHorizon

Bakje

dubbel gevouwen strook

 www.lavans.nl   

 0492 - 59 81 81  

 info@lavans.nl


