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Kleine footprint, grote impact
Onze initiatieven op het gebied
van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Duurzaam denken en handelen is niet enkel een beleidskwestie. Het zit verweven in de vele keuzes die iedereen
dagelijks maakt. Van zuinig omgaan met energie tot het tegengaan van verspilling. Het zit in alles wat je als mens of
bedrijf gebruikt en verbruikt.

“Wij willen als familiebedrijf zo veel mogelijk impact maken door een zo klein
mogelijke footprint, met hulp van de complete ‘Lavans-familie’.”

Tussen praten en doen
Bij Lavans besteden we zo min mogelijk tijd aan praten over duurzaamheid. Veel liever steken we de handen uit de
mouwen om het écht te laten gebeuren. En dat laten we dan weer heel graag aan iedereen zien. Je bent van harte
welkom om een kijkje te komen nemen in onze wasserij. Het MVO-toepassingsgebied richt zich op onze
kernactiviteiten: de verzorging van bedrijfskleding, hand-, toilet- en vloerhygiëne ten behoeve van productie- en
handelsbedrijven en dienstverlenende instanties. Binnen het MVO-beleid richten we ons op drie kernthema’s: goed
werkgeverschap, consumentenaangelegenheden en circulaire economie en klimaatverandering.
Lees hier hoe wij als familiebedrijf zo veel mogelijk impact maken door een zo klein mogelijke footprint, met hulp van
de complete ‘Lavans-familie’.
Objectief beoordelen
Duurzame ontwikkelingen komen tegemoet aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de
toekomstige generaties tekort te doen. Dan hebben we het over economische, sociale en leefomgevingsbehoeften:
People – Planet – Prosperity (welvaart).
Ook de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties worden vaak aangehaald om richting te geven
aan duurzame ambities. Zeventien ontwikkelingsdoelen om tussen nu en 2030 van de wereld een betere plek te
maken. Als een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Organisatorisch wordt
deze horizon samengevat in de norm MVO Prestatieladder. De MVO Prestatieladder is geïnspireerd op de richtlijn ISO
26000 en wordt ondersteund door de Sustainable Development Goals. In het voorjaar van 2022 heeft Lavans zich
volgens deze norm laten auditen en is Lavans sindsdien in het bezit van het certificaat MVO Prestatieladder niveau 3.
Waarom? Zodat klanten zich een objectief oordeel kunnen vormen over ons MVO- oftewel duurzaamheidsbeleid.
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Klik voor meer informatie
Nog meer lezen over een thema? Klik op de ‘klik-icoontjes’ in het document en ga direct
naar een webpagina met meer informatie.
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Duurzaamheid van binnenuit
Duurzaam zijn we bij Lavans van binnenuit: uit ons hart, onze mensen, onze passie. Onze eerste prioriteit ligt bij impact
maken, pas daarna gaan we erover schrijven en vertellen. Alleen zo weten we zeker dat we écht iets tot stand brengen.
Het mag geen kunstje zijn, of een manier om als bedrijf goede sier te maken. Van ‘papieren duurzaamheid’ wordt
immers niemand beter.

“Van ‘papieren duurzaamheid’ wordt niemand beter.”
Voor een familiebedrijf is het logisch om vanuit de langere termijn te handelen. Momenteel doet de vierde generatie
haar intrede in ons bedrijf, en doen we als familie al sinds 1970 de was voor de wereld om ons heen. Om die traditie
voort te zetten, moeten én willen we zorgvuldig omgaan met onze mensen en de planeet waarop wij leven.
Op alle mogelijke manieren informeren en inspireren we onze medewerkers over en voor onze duurzame ambities.
Hun betrokkenheid en motivatie zijn de motor achter onze inspanningen. Samen maken we de meeste impact.

4e generatie familie Heerkens plant familieboom bij oplevering duurzame nieuwbouw 2019.

Onze kernthema’s
Het MVO-beleid van Lavans is gebaseerd op zeven kernthema’s:
1.
2.
3.
4.

Bestuur
Goed Werkgeverschap
Mensenrechten
Eerlijk Zaken doen

5.
6.
7.

Consumentenaangelegenheden
Circulaire economie en klimaatverandering
Betrokkenheid bij de samenleving.

Stuk voor stuk thema’s waar we vol passie aan werken. De drie dikgedrukte thema’s zijn thema’s waar we extra
aandacht aan besteden en waar we meerdere kansen zien liggen. Op de volgende pagina’s lichten we er enkele wat
nader toe.
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Circulair
Bij Lavans zeggen we niet voor niets: wassen is het oudste circulaire proces ter wereld. In ons huidige businessmodel
wassen we niet alleen, maar verhuren we de kleding ook. Dat doen we inmiddels al zo’n 60 jaar. Het geeft ons
maximale invloed op wat er met het textiel gebeurt.
Eigen kledingatelier in Noord-Macedonië
Sinds kort gaan we nóg een stapje verder door ook het
ontwerp en de productie in eigen hand te houden.
Daarmee staan we persoonlijk garant voor een zo lang
mogelijke levensduur door:
•
•
•
•

Continue innovatie in ontwerp en
grondstofkeuze;
Gedegen onderhoud tijdens gebruik;
Veelvuldig hergebruik;
Toenemende recycling na de gebruiksfase.

Het Lavans kledingatelier in Noord-Macedonië

R-ladder
Voor een structurele ontwikkeling van onze ideeën op het gebied van circulariteit hanteert Lavans de R-ladder als
leidraad: Refuse en Rethink – Reduce – Reuse – Repair en Remanufacture – Recycle – Recover
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Recyclen
Hoe duurzaam ook, ooit raakt een kledingstuk ‘op’. Om te voorkomen dat kostbare grondstoffen verloren gaan,
zoeken we voortdurend naar manieren voor hergebruik.
Het recyclen van textiel staat wereldwijd nog in de kinderschoenen. Slechts 1 à 2 % van het gebruikte textiel wordt op
dit moment hergebruikt. Om dit te verbeteren, werkt Lavans samen met diverse onderzoeksinstituten en partners.
We zijn inmiddels betrokken bij verschillende initiatieven, zoals:
•
•

We onderzoeken de mogelijkheden om niet alleen monovezels (zoals katoen of polyester), maar ook
mengvezels (zoals polyester/katoen) van elkaar te scheiden en terug te winnen.
Een samenwerkingsproject circulaire denim en polyester voor werkkleding.

Ons doel: in 2025 moet 25% van het door ons ingekochte textiel uit gerecycled materiaal bestaan. Let wel: gerecycled
textiel. Dus geen oud polyester zoals PET-flessen, aangezien de recyclemogelijkheden hiervan niet persé duurzaam
zijn.
Natuurlijk stopt het niet bij de grenzen van ons businessmodel. Wij denken ook na over manieren om afvalstromen
te verminderen in de rest van de keten. Daarvoor werken we graag samen met leveranciers, afnemers, opleidings- en
onderzoeksinstellingen.
Opnieuw benutten
Voor de recycling van onze textiele producten werken we aan een cascademodel. Afgeschreven textiel van
hoogwaardige en kritische producten, zoals kleding, wordt daarbij benut voor producten waarvoor een hergebruikte
kwaliteit prima voldoet. Een voorbeeld is onze ruilpoetsdoek: deze bestaat voor ruim 70% uit hergebruikt textiel van
oude kledingstukken.

Lavans laat studenten onderzoek uitvoeren naar levensduur van genormeerde kleding.
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Energie en warmtehuishouding
Wassen vergt onder meer warmte en water. Een efficiënte warmtehuishouding is een belangrijk streven binnen onze
wasserij. Het proceswater wordt dan ook opgewarmd met het hoogst mogelijke energierendement, bij een zo laag
mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen. Dat bereiken we onder andere door:
1.
2.
3.
4.

Een stoomloos wasproces: de stoomketels en installatie van decentrale warmte-opwekking bij de
warmteverbruikers (machines) zijn opgeheven.
Warmteterugwinning bij warmteverbruikers zoals mangels, drogers, wasmachines en riolering.
Gebruik van zonnewarmte om het proceswater op te warmen.
Fosfaatvrij wassen op lage temperatuur. Gezien de vervuilingsgraad die wij behandelen is fosfaatvrij wassen
op zich al innovatief. Normaal gezien wordt dit gecompenseerd door een hogere wastemperatuur, maar
dankzij ons uitgekiende wasproces is dat niet nodig.

Energiereductie
Maatschappelijk hebben de inspanningen van deze aanpassingen bijgedragen aan een totale energiereductie van 70%
in de periode 2010 – 2020, met een actueel verbruik van 18,9 TJ in 2019. Daarbij wekken we 10% van onze
energiebehoefte zelf duurzaam op.
Anderen inspireren
Onze energiebesparende maatregelen waren op het moment van invoeren uniek, maar zijn dat vandaag de dag nog
steeds. Erkenning hiervoor kwam in de vorm van veel internationale bezoekjes van collega’s en diverse prijzen vanuit
de branche (FTN en CINET). Zo wonnen als één van de eersten in de branche de Innovatieprijs (2013) en Energieprijs
(2014).
In 2016 waren we het op één na beste wasserijbedrijf ter wereld. Maar trots zijn we vooral op het feit dat we met de
behaalde resultaten veel collega-bedrijven hebben weten te inspireren, zowel in binnen- als buitenland. Daar wordt
iedereen beter van.

Het hoofdkantoor én de wasserij van Lavans is voorzien van zonnepanelen en -collectoren.
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CO2-neutraal
Onze dienstverlening is vooral technologisch (wasproces) en logistiek (tracebility en transport) van aard. In 2015
stelden we onszelf het doel om in 2020 een CO2-neutraal (was)proces te hebben. Dat doel hebben we behaald.

“Ons eerste doel – CO2-neutraal zijn – is bereikt.
Maar we zijn nog niet tevreden.”
Tien procent van onze energiebehoefte wekken we zelf op met duurzame middelen, zoals de zonnepanelen en collectoren op ons dak. Wat na het opwekken en terugwinnen nog resteert aan energiebehoefte, kopen we in als
100% Nederlandse windenergie. Het gas dat we verbruiken, wordt volledig gecompenseerd. Daarmee is ons eerste
doel – CO2-neutraal zijn – bereikt. Maar we zijn nog niet tevreden.

Alle getoonde cijfers zijn gebaseerd op resultaten tot 31-12-2020.
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Transport
Ook op het gebied van transport en vervoer streven we ernaar CO2-neutraal te zijn. Hierin zijn we afhankelijk van
ketensamenwerking en de mogelijkheden die toeleveranciers ons bieden. Onze inspanningen op dit gebied:
1.

Elektrisch rijden. Al in 2010 maakte toenmalig premier Balkenende een
ritje in onze hybride DAF servicewagen. Momenteel is 6% van ons totale
wagenpark elektrisch. Zoom je in op onze personenauto’s dan gaat het
om 25%. Dat aandeel willen we, samen met alternatieven zoals LNG,
aardgas en biodiesel, opschroeven naar 25% in 2025.

2.

Route-optimalisatie en gecombineerd transport van goederen. Door
slimme keuzes, zoals het verhogen van het aantal ingezette producten
per klant, kan de bezorgfrequentie omlaag en daarmee het aantal ritten.
Ook stappen we gefaseerd over naar kleinere bezorgvoertuigen waarvoor
meer duurzame opties in de markt zijn.

3.

CO2-compensatie voor brandstof. Vanaf het vierde kwartaal 2020 compenseren we elke afgenomen liter
brandstof. Onze brandstofleverancier stelt hiervoor certificaten ter beschikking.

Uitstoot verminderen
We zeiden het al eerder: CO2-neutraal zijn was ons streven. Nu dat doel bereikt is, kijken we verder. Hoe kunnen we
onze werkelijke uitstoot verder omlaag brengen? Niet compenseren maar neutraliseren. Lavans zoekt voortdurend
naar werkelijk duurzame innovaties en oplossingen.
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Schoon water zonder microplastics
Het water dat we voor ons wasproces gebruiken, komt rechtstreeks uit de bodem onder de wasserij. Vanaf 80 meter
diepte wordt het uit eigen bron opgepompt, zodat we geen grondwater aan de bodem hoeven te onttrekken.
Een groot ecologisch probleem is de vervuiling van water met microplastics en andere vervuilende stoffen. Daarbij
denk je waarschijnlijk aan stukken plastic die in oppervlaktewater terechtkomen, maar ook het wasproces is een
belangrijke ‘bron’ van microplastics. Particulier én industrieel. Als grote wasserij dragen we bij aan de oplossing door
ons afvalwater te filteren.

“Microplastics zijn niet afbreekbaar en komen uiteindelijk in de voedselketen
terecht. Zo krijgen we wekelijks gemiddeld 5 gram plastic binnen via ons eten.
Dat is één hele creditcard. Per week!”
Waswater filteren
Met de term ‘microplastic’ worden over het algemeen plasticdeeltjes bedoeld van maximaal 5 millimeter, oftewel <
5000 micrometer (µm). Wij filteren het proceswater dat bij diverse processen vrijkomt op deeltjes tot die tot wel
50 keer kleiner zijn. Het gefilterde water gaat vervolgens naar buffers (voor hergebruik in andere wasprocessen) of
naar de centrale opvang- en meetput voor het riool.

Installatietechniek voor o.a. waterbron, sprinkler én waterfilter
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Duurzaam gebouw
Bij de nieuwbouw van onze wasserij in 2019 was duurzaamheid een belangrijk speerpunt. We legden de lat voor
onszelf bewust hoog, met als resultaat: een bedrijfsgebouw met de hoogst mogelijke duurzaamheidsklasse, namelijk
BREEAM Outstanding.
Het BREEAM-certificaat heeft betrekking op de complete technische infrastructuur van het gebouw; van verwarming
en watermanagement tot en met klimaatbeheersing en gasaansluiting. In en om onze wasserij zijn alle mogelijkheden
benut om tegemoet te komen aan de behoeftes van mens en omgeving. Denk aan duurzaam materiaalgebruik, een
aangenaam binnenklimaat en een ecologische bedrijfstuin met insectenvriendelijke beplanting, insectenhotel en
vogelhuisjes.

Impressie van de duurzame nieuwbouw waarin het hoofdkantoor en de wasserij zijn gevestigd.

Pagina 11

Inclusief werkgeverschap
Je kunt als bedrijf nog zulke ambitieuze duurzame doelstellingen hebben, zonder de inzet en denkkracht van
medewerkers blijven het papieren tijgers. Met 21 verschillende nationaliteiten op onze werkvloer voelt Lavans als één
grote, kleurrijke familie. We hebben aandacht voor elkaar en voor de wereld om ons heen. Zo werken we vol
vertrouwen toe naar een toekomst die we Lavans-paars tegemoetzien.
Onze Lavans familie is ons ontzettend dierbaar. We zijn ervan overtuigd dat enthousiasme binnen het bedrijf een
keiharde voorwaarde is voor enthousiaste klanten. Daar besteden we dan ook – met plezier – veel aandacht aan.
We zijn er trots op dat we onze eigen boontjes doppen. Zelf kiezen waar we onze prioriteiten neerleggen, zonder de
hete adem van aandeelhouders in onze nek. Als bedrijf kijken we naar de lange termijneffecten in plaats van korte
termijn gewin. Dat geldt zowel in bedrijfseconomisch opzicht als in de manier waarop we sturing geven aan de mensen
binnen ons bedrijf.
Onze medewerkers voelen dat.

“Duurzaam zijn we bij Lavans van binnenuit:
uit ons hart, onze mensen, onze passie.”
Groeien als medewerker en als persoon
Persoonlijke groei en ontwikkeling zijn belangrijk binnen Lavans. Elk mens heeft kwaliteiten die bijdragen aan het
gezamenlijke doel. Elk mens heeft ook de behoefte om zich te ontwikkelen.
Wij ondersteunen onze medewerkers met allerlei cursussen en opleidingsmogelijkheden. Van een verplichte
taalcursus voor iedereen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst tot allerlei praktische en creatieve en
workshops. Via een uitgebreid vitaliteitsprogramma heeft elke Lavansiaan toegang tot onder andere lifestyle
coaching, fysiotherapie en mogelijkheden om samen te sporten en te ontspannen.
We willen dat het goed gaat met onze mensen.
Ook vakinhoudelijk stimuleren wij persoonlijke groei met gerichte cursussen en trainingen. In plaats van strakke regels
en richtlijnen bieden wij onze teams vrijheid binnen kaders. We stimuleren hen zelf verantwoordelijkheid en initiatief
te nemen. De teams zijn samengesteld uit verschillende disciplines die samen de dienstverlening organiseren voor
een vaste groep klanten.
Elkaar kennen, elkaar begrijpen en elkaar helpen, daar draait het om.

Lavans stimuleert medewerkers te blijven ontwikkelen met programma ‘Leren is Leuk’
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Duurzaam inzetbaar
Bij Lavans vinden we het belangrijk dat onze mensen fit zijn voor de
arbeidsmarkt, nu én in de toekomst, of dat nu binnen of buiten
Lavans is. Dat betekent:
-

Aandacht voor het zo duurzaam mogelijk uitoefenen van
de functie
Vooruitkijken: wat voor werk kan en wil iemand in de
toekomst doen?

We staan open voor goede ideeën en helpen waar dat kan. Dat klinkt
misschien te mooi om waar te zijn, maar dit is waar wij écht in
geloven. We investeren in onze mensen en accepteren dat we ooit
afscheid nemen. Niet investeren zou oneerlijk zijn. En bovendien:
wat als ze juist dan blijven?
Ze zijn het waard!
Werkbezoek Minister Koolmees
aan Lavans.

Een voorbeeld: onze servicemedewerkers
Vanwege de lichamelijke inspanning doen mensen dit werk niet tot aan de pensioenleeftijd. We investeren daarom
in aanpassingen om de functie op een duurzame manier in te vullen: aangepaste servicewagens en kortere, minder
intensieve routes. Bovendien stimuleren we servicemedewerkers om over hun eigen toekomst na te denken. Over
welke (verborgen) talenten en kwaliteiten beschikken zij? Hoe kunnen zij die gaan ontwikkelen en inzetten? En is dat
bij Lavans? Of liever ergens anders?
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Duurzaamheidsteam
Medewerkers betrekken bij onze duurzame missie en keuzes is meer dan hen informeren over wat we doen en
waarom. Het liefst willen we dat ze een actieve rol oppakken, zelf meedenken en de handen uit de mouwen steken.
Daarvoor hebben we het duurzaamheidsteam in het leven geroepen: een team waarin medewerkers van
verschillende disciplines en afdelingen samen nadenken over (en werken aan) mogelijkheden om te verduurzamen.
En het werkt.
Dankzij ons duurzaamheidsteam is er bij medewerkers een groot bewustzijn en breed draagvlak voor alles wat met
het onderwerp te maken heeft. Zo simpel kan het zijn!

Lavans duurzaamheidsteam – Chiel vergadert mee op afstand en bespaart daarmee 0,18 ton CO₂ per keer.
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