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INLEIDING
Geachte lezer,
Het jaar 2021 stond in het teken van de Covid Pandemie. Onzekerheid over de openstelling van
Nederland heeft ons doen besluiten om maximaal wendbaar en flexibel te blijven. Investeringen zijn
uitgesteld en kosten zijn beperkt gebleven tot het noodzakelijke. Ondanks dat heeft deze periode ook
goede kanten gekend. De loyaliteit van medewerkers en opdrachtgevers hebben we als constructief
ervaren. Er was oog voor duurzame initiatieven en veel inspanningen stonden in het teken van
kwaliteitsverbetering.
In ons MVO beleid staan people, planet en profit centraal
Ondanks het turbulente jaar blijft duurzaam ondernemen, met oog voor mens, maatschappij en natuur
voor ons een belangrijk thema. In ons MVO beleid staan people, planet en profit centraal. In onze
belangrijke beslissingen en activiteiten wegen we deze alle drie mee. Met ons MVO beleid en in dit
MVO rapport willen we laten zien waar we voor staan, hoe we voortgang boeken en hoe we
maatschappelijk verantwoord ondernemen integreren in onze diensten en processen. Dit vraagt
betrokkenheid, inzet en samenwerking van zowel ons management als onze medewerkers. Wij dagen
al onze stakeholders, intern en extern, uit om kritisch te zijn waar nodig en ideeën aan te dragen
waarmee wij onszelf verder kunnen verbeteren als duurzaam bedrijf.
Kwaliteitsprocessen goed op orde
We zijn in het bezit van het ISO14001 certificaat, aangesloten bij het MVO-register, hét platform waar
bedrijven (leveranciers) hun inkoopprestaties zichtbaar maken aan hun opdrachtgevers (inkopers). We
hebben een prachtig MVO-rapport en werken aan een ISO26000 zelfverklaring. Verdere
verduurzaming van ons assortiment met een compleet “groen gelabeld” gamma aan producten
binnen onze categorieën reinigingsmiddelen- en machines, hygiënische voorzieningen en non-food
horeca blijft naar de toekomst een belangrijk aandachtspunt.
Veel leesplezier,
Met vriendelijke groet,
Directie Facility Trade Group

WIE ZIJN WE
Facility Trade Group is opgericht in 2014 vanuit de ambitie van Blue Wave om een groep bedrijven te
vormen met een landelijke positionering en een regionale aanwezigheid. In 2015 sloot ASP zich aan, in
2016 Dirksen en in 2017 TCW Groep. In 2017 fuseerden zij tot Facility Trade Group. Samen staan we
garant voor 90 jaar ervaring.

Onafhankelijke facilitaire
groothandel

assortiment duurzame producten kunt u bij ons
terecht,

Facility Trade Group is een onafhankelijke

zoals

plasticvrije

producten

en

producten van gerecycled materiaal.

facilitaire groothandel gespecialiseerd in nonfood

horecaproducten,

voorzieningen,

hygiënische

reinigingssystemen

-

Aanvullend op ons productassortiment bieden

machines. Met ruim 65 medewerkers, meer dan

wij extra services, onafhankelijk van leverancier

4.500 opdrachtgevers, 90 jaar expertise en een

of merk. Zo bieden we verschillende machine

landelijke dekking zijn wij een middelgrote

lease opties en hebben wij een eigen technische

speler in de markt. Wij bedienen klanten in

service voor machine onderhoud. Op basis van

uiteenlopende branches waaronder horeca,

bezetting bieden we all-in concepten zoals ‘Pay

schoonmaakbedrijven,

per User’, ‘Pay per Room’ en geurbeleving op

kantoren,

en

Extra services

onderwijs,

industrie en zorg. Onze omzet is € 20.500.000.

maat. Producten kunnen wij voor u met uw
eigen logo personaliseren. In ons Centre of

One-stop shop

Expertise organiseren wij met grote regelmaat

Om het de horeca-, schoonmaak- en facility

trainingen en kennisevents.

professional zo makkelijk mogelijk te maken,
bieden wij een zeer compleet assortiment, van

Klantspecifiek advies

gevestigde

gelijkwaardige

Expertise over producten, branches en trends

alternatieven, onafhankelijk van leverancier of

vertalen wij onafhankelijk van leverancier of

merk. De compleetheid van ons assortiment is

merk naar een maatwerk advies dat volledig

uniek

nauwe

aansluit bij uw wensen. Wij helpen u uw doelen

samenwerking met leveranciers bent u altijd

te bereiken op het gebied van kostenbesparing,

verzekerd van keuze uit de nieuwste producten

duurzaamheid en hospitality & beleving.

in

A-merken

Nederland.

tot

Door

onze

en technologieën. Ook voor een breed

WAAROM MVO
Wat betekent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor Facility Trade
Group ?
MVO is onderdeel van onze strategie en

Maatschappelijke

verankerd in de organisatie

positie die Facility Trade Group inneemt in de

Maatschappelijk

verantwoord

ondernemen

betrokkenheid

en

de

samenleving.

betekent voor Facility Trade Group dat er een

Hierin

spelen

thema’s

als

social

return,

goede balans dient te zijn tussen enerzijds de

diversiteit, ziekteverzuim, zorgen voor een

economische kant van ondernemen (winst,

veilige werkomgeving en de samenwerking met

rendement en continuïteit) en anderzijds de

gemeente en buren een belangrijke rol.

ethische, sociale en ecologische kant ervan
(mens,

maatschappij

bereiken

hebben

en

we

milieu).
samen

Om

met

dit
onze

MVO is voor ons een groeiproces, geen
eindbestemming.

stakeholders MVO-aspecten geselecteerd die

Bij de oprichting van Facility Trade Group en de

het meest relevant zijn. Op de werkvloer

totstandkoming van onze strategie is MVO een

betekent

belangrijk onderdeel. Wij zijn ervan overtuigd

dit

dat

we

bij

alle

keuzes

duurzaamheid mee laten wegen.

dat MVO begint met bewustwording en we
vinden het fantastisch dat iedere werknemer in

MVO bij Facilty Trade Group kent drie aspecten

zijn of haar keuzes het thema duurzaamheid en

kern, proces en maatschappelijke

MVO een rol laat spelen. Hierin willen we

betrokkenheid.

groeien en groeien betekent vallen en opstaan,

De kern bestaat uit de producten en diensten

ervaring opdoen om steeds beter te worden.

wij

Eigenlijk is MVO nooit af…..

als

facilitaire

Leveranciers

en

groothandel

producenten

leveren.

spelen

een

belangrijke rol in onze doelstelling om onze

MVO maakt altijd deel uit van een keten.

klanten en afnemers de mogelijkheid te bieden

Als groothandel zijn wij een belangrijke speler

om duurzamer te ondernemen.

in de keten van leveranciers en onze klanten.
We hebben onze belangrijkste stakeholders

Het proces betreft alle activiteiten binnen de

geidentificeerd

onderneming die nodig zijn om deze producten

Medewerkers, Klanten en Leveranciers zijn in de

en diensten uit te voeren. Op welke wijze

bedrijfsvoering van Facility Trade Group het

kunnen

carbonfootprint

belangrijkst. Samen met de holding bepalen zij

verlagen? Maken we ons gebouw schoon met

welke MVO thema’s belangrijk zijn en waarop

duurzame producten? Is er oog voor het

wij - als verbinder in de keten- ons moeten gaan

besparen van water?

richten.

we

onze

eigen

De

stakeholdersgroepen

ONZE KERNWAARDEN
De kernwaarden van Facility Trade Group zijn ons ethisch kompas. Zij geven richting aan het maken van
keuzes en vergemakkelijken het nemen van beslissingen. Zo borgen wij dat we waarmaken wat we
beloven. Onze kernwaarden zijn onze houvast en inspiratiebron.
Ondernemend
Wij nemen initiatief en herkennen kansen die we omzetten in doelgerichte acties. Wij zijn vasthoudend
en resultaatgericht. Voor onze eigen acties en resultaten nemen we verantwoordelijkheid. Wij durven
fouten te maken en leren hiervan.
Inventief
Wij komen onze afspraken na. Daarbij streven wij ernaar onze afspraken te overtreffen tot verwonderen.
Dit klinkt verheven maar hierin zijn wij nuchter: voor ons is het overtreffen van verwachtingen de
normaalste zaak van de wereld.
Verbonden
Wij werken met elkaar samen om tot het beste resultaat te komen. Wij zijn met elkaar verbonden door
onze geschiedenis en onze toekomst. Iedereen is even belangrijk en daar handelen wij naar. Wij zijn
open, enthousiast en loyaal naar elkaar en onze opdrachtgevers.
Eigenzinnig
Wij denken buiten de gebaande paden en bieden vindingrijke en realistische oplossingen. Wij willen
onszelf ontwikkelen en onze prestaties continue verbeteren. Want vernieuwingen zijn een structureel
onderdeel van ons succes. Zo blijven we vooroplopen in een snel veranderende omgeving.

STAKEHOLDERS
We beschouwen stakeholders als alle personen en organisaties die een juridisch, financieel, operationeel
of etisch belang hebben bij Facility Trade Group. Het identificeren en betrekken is een fundamenteel
aspect van MVO volgesn ISO26000. Het is echter niet mogelijk om alle stakeholders van de organisatie
te betrekken. Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de waardeketen.

Gefundeerde basis
We zijn voornemens om een proces te ontwikkelen waarbij we een dialoog creeren tussen Facility Trade
Group en de stakeholders met als doel om een gefundeerde basis te leggen voor ons MVO beleid en
strategie. Door Stakeholdersmanagement kunnen we beter bepalen wat onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid is.

De bovenstaande stakeholdersmatrix geeft weer wat de invloed van de stakeholdersgroep is op Facility Trade Group (horizontale
as) tegenover de impact van Facility Trade Group op de stakeholdersgroep (verticale as).

RELEVANTE MVO THEMA’S
In ons MVO beleid richten we ons op 5 thema’s:
1. Werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen
2. Gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk
3. Voorkomen van milieuvervuiling en afval
4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, grondstoffen en materialen
5. Beschermen van gezondheid en veiligheid van klanten en gebruikers
Facility Trade Group werkt continue aan haar beleid voor duurzaam inzetbare werknemers:
werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk
zijn. Bij een duurzaam personeelsbeleid wordt niet alleen rekening gehouden met leeftijden en/of
levensfasen, maar ook met economische ontwikkelingen, technologische mogelijkheden en
maatschappelijke trends.

1. Werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen
Uitvoeren van medewerkerstevredenheid onderzoek
-

Inzicht krijgen in de tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van onze medewerkers

-

In kaart brengen van sterke- en verbeterpunten van de organisatie

Ontwikkelen van een Organisatie Ontwikkel Plan (OOP)
-

Verbeteren verhouding tussen werkgever en werknemer

-

Creëren van een goede werksfeer waarbij voor iedere medewerker duidelijk en inzichtelijk is
wat zijn of haar rol binnen FTG is en hoe haar of zijn rol bijdraagt aan de bedrijfsstrategie
en het behalen van organisatiedoelen.

Actief beleid op re-integratie
-

Middels actieve deelname van Facility Trade Group in re-integratie trajecten geven wij
mensen met beperkte kansen op de arbeidsmarkt via verscheidende manieren de
mogelijkheid om via Facility Trade Group op de arbeidsmarkt te participeren.

-

Wij hebben in nauwe samenwerking met o.a. UWV en re-integratiepartijen in de afgelopen
jaren verschillende medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst genomen.
Wij streven ernaar om 10% van onze werkzaamheden te laten uitvoeren door deze
doelgroep.

-

Het verzorgen van inpakwerkzaamheden door een sociale werkplaats.

Erkend leerbedrijf
-

Facility Trade Group is een erkend leerbedrijf. We hebben nauwe contacten met MBO
opleidingen, SBB en andere externe partijen. Wij vinden het van belang om gezamenlijk te
investeren in de toekomst van jongeren.

-

Het actief creëren van minimaal 10 stageplaatsen per jaar en het delen van onze kennis.

RELEVANTE MVO THEMA’S
2. Gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk

Gezondheid en veiligheid
We hechten veel waarde aan veiligheid en

Ziekteverzuim

gezondheid, zo zijn we VCA gecertificeerd. We

Het

streven continu naar een veilige en gezonde

gemonitored en besproken in het management

werkplek voor medewerkers.

team. Doel : Ziekteverzuim <3%

Iedereen die

ziekteverzuim

wordt

elke

maand

verplicht is te voldoen aan VCA wetgeving dient
gecertificeerd te zijn.

(Thuis) werken
In ons bedrijf bieden wij oplossingen voor het

BHV Organisatie

nieuwe

thuiswerken,

Op dit moment hebben we 3 BHV-ers die

geïntegreerde

allemaal een geldig BHV certificaat hebben. Dit

samenwerkingstechnologie

jaar gaan nog 2 medewerkers de BHV cursus

afstand mogelijk maakt. Daarnaast besteden we

volgen. Tevens zijn een aantal blusmiddelen

veel aandacht aan ergonomische werkplekken.

vervangen en zijn de nieuwe ontruimingsplattegronden gereed.

* Focus op het creëren van veilige, ergonomische werkplekken, magazijnen en voertuigen.

zoals

hardware

communicatiedie

werken

en
en
op

RELEVANTE MVO THEMA’S
3. Voorkomen van milieuvervuiling en afval

Actieve afvalscheiding
-

Verminderen van afvalstromen en stimuleren/faciliteren van hergebruik van karton, papier
en plastic. Op eigen locatie en bij onze klanten.

-

Op de kantoren en in het magazijn is een actief afvalscheidingsplan van kracht. 100% van
het binnengekomen afval in het magazijn wordt gescheiden in papier, plastic en overig
afval. Elke week wordt zowel het karton als plastic opgehaald om vervolgens gerecycled te
worden.

Campagne “Let’s beat plastic pollution together”
-

Plastic afval is een internationaal probleem dat steeds urgenter wordt. Afval van
wegwerpplastic speelt hierin een grote rol. Vanuit duurzaamheidsoverwegingen willen wij
een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan het verminderen van wegwerpplastic. Daarom
zijn wij een samenwerking gestart met de Plastic Soup Foundation en willen wij onze
klanten helpen bij de transitie van ‘single used plastics’ (SUP) naar plasticvrije artikelen.

-

Voor 1 juli 2021 al onze klanten die SUP artikelen afnemen informeren en voorzien van een
voorstel met plasticvrije alternatieven

Plasticvrij verpakken en verzenden
-

Onder het motto ‘practice what you preach’ hebben we ons proces van verpakken en
verzenden kritisch bekeken.

-

Het vervangen van tape en etiketten door plasticvrije varianten. Het plastic rekfolie dat we
gebruiken voor het wettelijk verplichte ‘sealen’ van pallets, wordt na het succesvol afronden
van een pilot die nu loopt, vervangen door plastic besparend wikkelnet.

* Website Facility Trade Group : Campagne “Let’s beat plastic pollution together”

RELEVANTE MVO THEMA’S
4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, grondstoffen en materialen
Verlagen carbonfootprint - Initiatieven om eigen verbruik fossiele brandstoffen en elektra te verlagen
Verduurzamen wagenpark

Daling elektraverbruik
Het elektraverbruik per maand is het afgelopen

100% van onze voertuigen zijn voorzien van een

jaar gedaald met bijna 10%. Dit wordt

Euro5 norm en A- label per 1 januari 2025

waarschijnlijk

veroorzaakt

doordat

veel

medewerkers thuis hebben gewerkt. Door het
60% van het wagenpark dient een elektrisch of

gebruik van meer elektrische auto’s hadden we

hybride aandrijving te hebben per 1 januari

ingezet op een gelijk verbruik. Dus een

2022

aangename verrrassing.

Reductie 65% op woon-werkverkeer door

Planningtool leidt tot 23% besparing

niet gereden kilometers door thuiswerk
In 2020 heeft het beter plannen van orders
In

2020

hebben

we

door

de

gegeven

omstandigheden thuiswerken, voor zover dat

geleid tot een daling van het aantal drops per
order.

mogelijk is geweest, geënthousiasmeerd. Dit
betekende

voor

de

meeste

kantoor-

Focus op “in 1 keer ipv snel” hebben geleid tot

medewerkers 4 dagen thuiswerken en 1 dag op

5% minder drops per order t.o.v. 2019 (1.43 in

kantoor werken.

2019 vs 1.36 in 2020 drops per order). In

Dit betrof in totaal 41 medewerkers en

combinatie met

omgerekend 31 FTE’s. De gemiddelde afstand

gemiddelde orderwaarde hebben we in 2020

per medewerker woon/werk bedraagt 14 km.

14.357 drops minder gedaan dan in 2019.

Hiermee heeft Facility Trade Group 31 fte’s *

Hiermee hebben we 23% CO2 uitstoot bespaard

28km * 156 dagen = 135.000 km niet gereden

voor eigen logistieke transport t.o.v. 2019.

kilometers.
Omgerekend heeft Facility Trade Group 65%
CO2

uitstoot

werkverkeer.

gereduceerd

op

woon-

het

verhogen van de

RELEVANTE MVO THEMA’S
4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, grondstoffen en materialen
Verlagen footprint - Initiatieven bij klanten en eindgebruikers.
We doen onze uiterste best om klanten en prospect te informeren over onderwerpen als circulaire
producten en diensten en dagen leveranciers uit om met duurzame producten te komen. Onderstaand
een aantal voorbeelden:
Het Lotus® PRO schoonmaakconcept
Het Lotus® PRO schoonmaakconcept is een systeem dat koud leidingwater simpel en veilig omzet tot
ozonwater, dat 24 uur lang een saniterende werking heeft en daarmee traditionele, dagelijkse
schoonmaakproducten

vervangt.

Het

systeem

is

een

antwoord

op

de

miljoenen

liters

schoonmaakchemicaliën en vervuild water die jaarlijks in het riool verdwijnen.
In 2019 heeft Facility Trade Group het Lotus pro schoonmaakconcept geïntroduceerd. Dit heeft
geresulteerd in de verkoop in 2019 van 80 stabilizers en in 2020 van 131 stabilizers.
Elke stabilizer produceert ca 3.000 liter gestabiliseerd Ozon water dat 6 dagen ready to use kan worden
gebruikt voor spray- en sopmethodiek. Dit betekent dat on ze opdrachtgevers in 2019 240.000 liter
vervuild water hebben uitgespaard en in 2020 maar liefst 393.000
liter water met chemische toevoegingen.
Tevens betekent dit dat er minder emballage (plastic flessen en cans)
is gebruikt. Bij een concentraat oplossing van 2% betekent dit een
besparing van 4,800 literflessen over 2019 en 7.860 literflessen over
2020.
Doel : Jaarlijkse groei stabilizers van minimaal 10%

Plasticvrije producten in webshop
Alle plasticvrije artikelen zijn in de webshop van Facility Trade Group gelabeld met een
icoon ‘plasticvrij’ zodat het makkelijker is voor klanten om plasticvrije alternatieven te
selecteren. Voor veel single used plastics zijn al hele goede alternatieven en de keuze
voor plasticvrij willen wij zo makkelijk mogelijk maken. Natuurlijk omdat het per 3 juli
2021 wettelijk verplicht is maar ook omdat wij geloven dat we op deze manier een
plasticvrije keuze kunnen versnellen en zo vandaag al samen met onze klanten het
verschil kunnen maken

RELEVANTE MVO THEMA’S
4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, grondstoffen en materialen
Vervolg verlagen footprint - Initiatieven bij klanten en eindgebruikers.
Afvalzakken met een MVO paspoort
Als onderdeel van onze dienstverlening willen wij onze opdrachtgevers
zo goed en breed mogelijk voorlichten over de gevolgen van het
gebruik van verpakkingen voor het milieu. In samenwerking met The
LCA Centre, gespecialiseerd in wetenschappelijk onderzoek naar de
milieu-impact van verpakkingen, hebben wij onderzoek gedaan naar
de impact van het milieu van onze afvalzakken. De resultaten hiervan
geven gebruiker of aanbieder inzicht over het milieueffect van de
verpakkingen.
Resultaat : door deze betrouwbare meetmethodiek milieu impact van
top25

afvalzakken

laten

uitrekenen

en

gedeeld

met

onze

opdrachtgevers.

Continue verduurzamen assortiment – voorbeeld papier assortiment
Het continue verduurzamen van het assortiment is een belangrijk verantwoordelijkheid van de afdeling
Inkoop en Product Marketing. Recent hebben we binnen de categorie “Hygiënische voorzieningen” de
productgroep Hygienepapier (toiletpapier en papier voor handdroging) geharmoniseerd. Onderstaand
de resultaten op een rijtje:

Voor de harmonisatie hadden we 185 producten op voorraad. 53% van de producten bestond uit
gerecycled papier en bij 39% had men pulp/cellulose als grondstof gebruikt.
72% van alle producten was voorzien ven een EU Eco-label, 45% van de producten was FSC
gecertificeerd. Gemiddeld was er 1,19 keurmerk per product van toepassing.
Resultaat : Na de harmonisatie is het aantal producten met bijna 100 producten gereduceerd. Het
aandeel gerecyclede producten steeg met 4% procentpunten naar 57%. Nog beter nieuws is het aandeel
pulp/cellulose, dit daalde van 39% naar 31% !

RELEVANTE MVO THEMA’S
4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, grondstoffen en materialen
Vervolg verlagen footprint - Initiatieven bij klanten en eindgebruikers.
Circulaire economie - Gebruik is beter dan bezit
We voelen ons verplicht om een bijdrage te leveren aan een economisch systeem waarin producten en
grondstoffen zo duurzaam mogelijk worden gebruikt en hergebruikt, zodat de waarde ervan zo lang
mogelijk behouden blijft. We doen dit door het aanbieden van concepten waarin onze klanten de
producten en bijbehorende diensten gebruiken en dus niet hoeven aan te schaffen.
Hierdoor blijven wij eigenaar van het product en zorgen wij samen met de producent/leverancier ervoor
dat reststoffen na gebruik zo hoogwaardig mogelijk worden hergebruikt. We zijn ervan overtuigd dat
dit soort “as-a-service-modellen” bijdragen aan een duurzamere wereld.
Onderstaand enkele voorbeelden van onze circulaire concepten:
Bruikleenconcept sanitaire voorzieningen

Pay Per User concept

In plaats van kopen, is het mogelijk om een

We zijn de bedenker van het Pay Per User

samenwerking op basis van bruikleen af te

concept. Ontdek de wijze waarop wij u optimaal

spreken. U kiest de dispensers en wij komen ze

ontzorgen door het leveren van sanitaire

monteren.

supplies voor een vaste prijs per (fulltime)

Gedurende

de

bruikleen

overeenkomst heeft u garantie op de dispensers

gebruiker.

en dus geen extra kosten aan onderhoud of

combinatie

vervangen van de dispensers. De dispensers

Download onze app en krijg meer inzicht in het

blijven ons eigendom, zodat we zeker weten dat

verbruik en de kosten van uw sanitaire

de dispensers na afloop van het contract op de

voorzieningen

juiste wijze worden hergebruikt.

Zeer
met

goed
het

te

gebruiken

in

bruikleenconcept.

RELEVANTE MVO THEMA’S
4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, grondstoffen en materialen
Vervolg verlagen footprint - Initiatieven bij klanten en eindgebruikers.

stofzakken, NEN-keuringen en het onderhoud.
Wij

ondersteunen

hierbij

de

gehele

implementatie, van uitlevering tot training van
schoonmaakmedewerkers.

Van koffiebeker naar toiletpapier
Een toenemend aantal organisaties kiest ervoor
om kartonnen bekers apart in te zamelen, zodat
ze als grondstof kunnen dienen. Bijvoorbeeld
Machineconcept

voor

Met dit concept biedt Facility Trade Group een

toiletpapier, dat zijn producten die elke

totaaloplossing voor zowel de aanschaf als het

organisatie

onderhoud van reinigingsmachines. Stel u bent

producten met elkaar te koppelen, kunt u als

geïnteresseerd in een stofzuiger. U betaalt een

organisatie vrij eenvoudig circulair bezig zijn.

vast bedrag per maand voor de stofzuiger, de

toiletpapier.
nodig

Want
heeft.

koffiebekers
En

door

en
deze

RELEVANTE MVO THEMA’S
5. Beschermen van gezondheid en veiligheid van klanten en gebruikers
Borgen van beschikbaarheid van producten om veilig te kunnen werken.
Training en ontwikkeling van medewerkers, afnemers en gebruikers is prioriteit.
Support NGO’s die gezondheid steunen.

Bewustwording trainingen

270.000 bomen gekapt voor de productie van

Bewustwording trainingen voor gebruikers in

toiletpapier. Shocking cijfers als je het de

het kader van duurzaam gebruik van middelen

oprichters van de Good Roll vraagt. Zo

en materialen. Resultaat : levensduur stofzuiger

schrikbarend dat ze hen hebben geïnspireerd

gemiddeld van 3 naar 5 jaar

tot het ontwikkelen van The Good Roll; een
initiatief waarmee ze beide problemen willen

The Good Roll
The

Good

Roll

aanpakken. Een uniek Nederlands win-win
is

ontstaan

vanuit

een

concept: een 100% boomvriendelijke toiletrol,

gezamenlijke frustratie. Er zijn wereldwijd 2,3

gemaakt van gerecycled papier, waarmee ze

miljard mensen die geen toegang hebben tot

zoveel mogelijk mensen toegang willen geven

veilige en schone toiletten, één derde (!) van de

tot veilige en schone toiletten.

wereldbevolking. Daarnaast worden er dagelijks
Stichting Simavi
Samen met partner CWS steunt Facility Trade
Group de Stichting Simavi, die in Afrika en Azië
aan betere sanitaire voorzieningen werken.
Simavi

steunt

uitvoeren

om

organisaties
de

gezondheid

allerarmsten te verbeteren.

No Time to waste – gratis afvalzakken
Zwerfafval is één van de grootste oorzaken van de problemen met
plastic in het milieu. Dit is een maatschappelijk probleem waarvoor
bewustwording nodig is. Gelukkig komen er steeds vaker en meer
vrijwilligers in actie voor een schonere omgeving. Met het gratis
aanbieden van de NO TIME TO WASTE afvalzakken leveren wij
samen met onze leverancier Paardekooper een directe bijdrage aan
het voorkomen en opruimen van het zwerfafval. Daarnaast hopen
we de bewustwording voor dit maatschappelijke probleem te
vergroten.

die

projecten
van

de

MILIEU BELEIDSVERKLARING 2021-2022
“Zorg voor milieu is de taak van zowel de werkgever als de werknemer”
Ons milieubeleid dient als stuwende factor voor het opzetten en invoeren van ons
milieumanagementsysteem, zodat we onze milieuprestaties kunnen handhaven en continu verbeteren.
Met het opstellen van deze milieubeleidsverklaring verbindt de directeur van Facility Trade Group zich
tot het naleven van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en relevante eisen en het voorkomen
van milieuvervuiling.
De milieubeleid vormt een kader van waaruit Facility Trade Group haar taak- en doelstellingen vaststelt.
Facility Trade Group tracht:
•

verantwoord gebruik te maken van de benodigde energiebronnen;

•

daar waar nodig te kiezen voor andere materialen waarvan de eigenschappen of productiewijzen
minder milieubelastend zijn;

•

verantwoord om te gaan met de onmogelijk te vermijden gevaarlijke stoffen;

•

afvalstromen bewust te beheren en in te perken.

Het milieubeleid van Facility Trade Group wordt jaarlijks beoordeeld en herzien als informatie met
betrekking tot het functioneren van Facility Trade Group een en ander noodzakelijk maakt of nadat
omstandigheden waarin Facility Trade Group opereert wezenlijk zijn veranderd.
Het milieubeleid van Facility Trade Group is van toepassing op de activiteiten van Facility Trade Group, te
weten:
Het leveren van producten en diensten in Non Food Horeca, Reinigingssystemen- & Machines en
Hygiëne Voorzieningen
Dit beleid kan zonder de medewerking van onze werknemers niet functioneren. Wij verzoeken onze
werknemers dan ook de regels en besluiten, die voor Facility Trade Group gelden, op te volgen. Samen
kunnen we ervoor zorgen dat veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu deel uit blijven maken van alle
activiteiten binnen ons bedrijf.
Mocht blijken dat u in uw werkveld gevaarlijke of milieubelastende situaties tegenkomt, meld dit dan aan
uw direct leidinggevende, zodat ongevallen en milieuschade zal kunnen worden voorkomen.
Daarnaast heet Facility Trade Group de zorgplicht voor goede arbeidsomstandigheden voor haar vaste
en tijdelijke werknemers en leveranciers. Gestreefd wordt naar:
•

Een zo groot mogelijke veiligheid;

•

Maximale bescherming van de gezondheid;

•

Het bevorderen van welzijn voor de medewerkers en een doelmatig ziekteverzuimbeleid.

“Alle bovenstaande punten verlangen samenwerking, met als doel ‘het voldoen aan de wensen
van de klant.”
Apeldoorn, 23 juni 2021
Ferry van Sluijters, Directeur

