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Voor u ligt het MVO jaarrapport van Vendor. Al jaren 

stimuleert de Europese Commissie een circulaire 

economie en Vendor draagt daarin graag haar steentje 

bij, o.a. door meer recycling, reductie en hergebruik 

van grondstoffen, producten en afvalstoffen. Daardoor 

wordt minder energie verbruikt en worden minder 

broeikasgassen uitgestoten. Vendor stelt zich daarnaast 

als doel om circulair te ondernemen en innovatiever 

te produceren. Naast ecologische doelen, is het ook 

doel om op sociaal vlak waarde toe te voegen. Kortom, 

streven naar een happy world. We rapporteren daarom 

graag onze vorderingen en vertellen u in dit rapport 

welke resultaten we hieromtrent in 2018 hebben bereikt.

Wij wensen u veel leesplezier! En mocht u 

suggesties hebben, wij leren graag bij.

Samen voor een happy world

Sabine Thuysbaert, CEO bij Vendor, draagt onze planeet 

een warm hart toe. “Thuis ben ik bewust bezig met het 

reduceren van verpakkingsmateriaal. Het hanteren van 

herbruikbare verpakkingen is gemakkelijk en snel door 

iedereen toe te passen en kost, naast wat inspanning, 

niets extra. Ik rijd zelf ook 100% elektrisch en volg 

met veel interesse de discussie over andere vormen 

van brandstof, zoals waterstof, aardgas en groengas, 

biobrandstoffen en LPG.

“In zijn algemeenheid vind ik dat MVO inspanningen 

vaak gelijk geschakeld worden met milieu-inspanningen.” 

aldus Sabine “Hoewel deze laatste heel belangrijk 

zijn - niet in het minst in onze sector, gezien de vele 

verbruiksgoederen – zijn het toch vaak de belangeloze 

inspanningen die mij het meest treffen. Hulp aan zieken 

of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. 

Bij Vendor hebben we daar veel mooie voorbeelden van. 

Zo steunen we Villa Pardoes – een vakantieverblijf voor 

ernstig, mogelijk levensbedreigend zieke kinderen - niet 

alleen op financieel vlak, maar ook op menselijk vlak. 

Minstens driemaal per jaar gaat (elke keer een andere) 

club vrijwilligers vanuit Vendor naar de Villa om een 

handje te helpen, deze groep bestaat uit collega’s vanuit 

verschillende afdelingen, maar met dezelfde gedachte; 

iets bij willen dragen. Dankbaar werk is dat.” 

 

“Een blije collega, een enthousiaste klant of een flinke 

CO2 reductie. Vendor kan een positieve impact maken 

en dat wordt gedragen door onze gehele organisatie. 

Het implementeren van een strategie op het gebied van 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent 

dat je continu rekening houdt met de maatschappelijke 

gevolgen die jouw organisatie teweeg brengt bij het 

uitvoeren van haar dagelijkse activiteiten. 

Dat vraagt engagement en inspanning. Daarom is 

het belangrijk dat er in de organisatie iemand een 

voortrekkersrol opneemt. Als dat vervolgens door het 

hele management team goed wordt opgepakt, dan krijgt 

dat snel een positief effect op de rest van de organisatie. 

Wanneer medewerkers zelf handen en voeten kunnen 

geven aan een MVO-beleid wordt dit nog meer tastbaar, 

vooral als het past bij hun eigen normen en waarden. Dan 

levert dit ook voldoening op en hebben medewerkers 

het gevoel iets bij te kunnen dragen. Het is dus ook een 

manier om de binding met medewerkers te versterken. 

We vinden het belangrijk dat we dit samen doen.”

Sabine Thuysbaert

CEO Vendor Group

Sabine Thuysbaert

2012
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ON BOARD
WELCOME 

EERLIJK ZAKEN DOEN

people 

PEOPLE

PLANET

PROFIT
Wij zijn ons bewust van de impact die we hebben en zetten daarin ons 

beste beentje voor. We gaan uit van de drie pijlers die wij belangrijk vinden, 

namelijk People, Planet, Profit. Ambitieus als we zijn stelden we onszelf 

doelen voor 2022.

Onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal en we 

realiseren ons dat een eerste indruk goud waard is. Die 

kans krijg je maar één keer. Breiden we de Vendor familie 

uit met een nieuwe Vendoriaan, dan mag hij of zij rekenen 

op een warm bad. Zo staan je directe collega’s voor je 

klaar om je op weg te helpen, word je in de bloemen gezet 

op je eerste werkdag en dompelt onze trainer Arnold 

je onder in de wereld van toilethygiëne. Maar vaak is 

er tussen het zetten van de handtekening en de eerste 

werkdag nog een periode om te overbruggen. Daarvoor 

zet Vendor de Onboarding app in, om nieuwe collega’s 

alvast wegwijs te maken in onze organisatie, de laatste 

dingen te regelen voor een snelle start. Hiermee maak 

je in vogelvlucht kennis met waar Vendor voor staat en 

worden praktische zaken duidelijk, zoals hoe het HR 

systeem werkt. Welcome on board!

De jaarlijkse rapportbespreking 

In dit jaarverslag rapporteren we 

over onze prestaties van het jaar 

2018 op vlak van Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen 

met als uitgangspunt de 3 p’s; 

people, planet, profit. De MVO 

Prestatieladder koppelt aan de 3 

p’s een zestal kernthema’s en onder 

deze kernthema’s vallen in totaal 33 

indicatoren. Op elk van deze thema’s 

worden wij getoetst. Wij vinden 

het dan ook zeer belangrijk aan te 

kunnen tonen dat we doen wat we 

beloven en dat we het elke keer weer 

beter willen doen. Ten opzichte van 

2017 hebben we ons resultaat bij 

30 van de 33 prestatie indicatoren 

weten te evenaren (14) of zelfs te 

verhogen (16)! In onze ISO procedure 

hebben we beschreven dat ons 

streven is per kernthema (score 1-10) 

jaarlijks een score van 8 of hoger te 

behalen. Dat is bij alle kernthema’s 

het geval. Met een gemiddeld cijfer 

van een 8,9 zijn wij erg tevreden met 

onze prestaties. In dit verslag lichten 

we aan de hand van voorbeelden uit 

de praktijk toe hoe wij voldoen aan 

onze plichten en hoe wij dit koppelen 

aan onze ambities. 

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
EN VOLWAARDIG WERK

MILIEU

MENSENRECHTEN

CONSUMENTEN 
AANGELEGENHEDEN

BETROKKENHEID BIJ EN 
ONTWIKKELING 

VAN DE GEMEENSCHAP
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“Als middelgroot bedrijf gaan wij de wereld 
niet veranderen. Maar we zijn een gezond 
bedrijf en als goed renderend bedrijf mag 
je wel iets goeds terug doen. Rijkdom zit 
niet in geld, of althans niet alléén in geld.”

John Heijmans

Manager Kwaliteit

“Allereerst vind ik de onboarding app een 
beleving op zich! Je gaat als het ware mee 
op een digitale reis in de wereld van Vendor, 
er ontstaat interactie doordat er vragen 
worden gesteld en je ontvangt een soort van 
‘handleiding/check- &  to-do list zodat je niets 
vergeet en wat als naslagwerk kan dienen. In 
de app word je meegenomen van historie van 
Vendor tot waar Vendor zich hedendaags als 
best of the rest kan onderscheiden. Zelf vond ik 
de afkortingen van producten in het begin erg 
handig, evenals de meest gestelde en algemene 
vragen en antwoorden, wie je nieuwe collega’s 
zijn, management en wat je de eerste maand 
kan verwachten. Dit alles om op je eerste 
werkdag en je eerste maand al goed voorbereid 
te zijn en een Vendoriaan te worden.”

Andries Hoekstra

Account Manager bij Vendor

2013

Oprichting 
VGWM 
commissie

KPI: Aantal 
klantenklachten 
diverse soorten 
conform doelstelling

KPI: Aantal 
milieumeldingen 
lager dan 2 per 
maand behaald

Publicatie 
MVO
jaarverslag

Verpakkingen 
voldoen aan GHS

Vendor 
Sales College

KPI: daling 
energieverbruik 
2012 met 5%

Ontwikkeling en 
implementatie 
vragenlijst nieuwe 
niet-Westerse 
leveranciers

Introductie 
Cradle-to-cradle 
wascrème

Implementatie 
kwalificatiesysteem 
voor de 20 
belangrijkste 
leveranciers

KPI: Afval-
percentage 
toiletpapier
onder de 3,25%         

Ontwikkeling 
en introductie 
Aim-2-Help 
toiletpapier

KPI: Afval-
percentage 
handdoekcassettes 
onder de 2,25%

Lidmaatschap 
MVO Nederland

2012
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2014

Realisatie donatie 
goed doel per 
nieuwe order

Ontwikkeling 
herbruikbare, 
wasbare katoenen 
handdoekrollen

Deelname
Beursvloer
Tilburg ‘13

Update 
MVO 
informatie 
website

Implementatie 
leaseregeling 
groene auto 
medewerker

Publicatie 
MVO jaarverslag
in meerdere talen

Introductie 
spuitbussen 
zonder drijfgas

Vendor 
Sales 
College

KPI: daling 
energieverbruik 
2013 met 5%

Lidmaatschap 
MVO Nederland

MVO 
presentatie 
gereed

Realisatie 
donatie goed doel 
per nieuwe order

Medewerkers-
tevredenheid 
onderzoek 
(1 maal per 2 jaar)

Deelname
Beursvloer
Tilburg 2014

people 

Baran is gevlucht uit Syrië en woont nu 3,5 jaar in Nederland. Een jongen van 

ongeveer dezelfde leeftijd als ik, mijn collega bij dezelfde werkgever, maar 

met een onvergelijkbaar verleden. Dankzij een samenwerking tussen het 

Entree College in Tilburg en Vendor krijgen jongeren met een verleden zoals 

Baran kansen om een hoopvolle toekomst tegemoet te gaan. Ik kreeg de 

kans om Baran te interviewen. Baran is werkzaam op de afdeling Expeditie.

Een kans in de maatschappij

We vinden het belangrijk dat jongeren met een 

arbeidsachterstand een kans krijgen in de maatschappij. 

Door deze stageplekken aan te bieden, krijgen jongeren 

zoals Baran de mogelijkheid hun afstand tot de 

arbeidsmarkt te verkleinen en aan het werk te kunnen. 

Verder bieden we iedere stagiair de mogelijkheid om 

een heftruck certificaat te behalen, wat de kansen op de 

arbeidsmarkt vergroot. Dit certificaat heeft Baran weten 

te behalen. 

Baran, wiens naam voluit Ismael Khuder is, heeft een 

onvoorstelbaar lange weg afgelegd, alvorens hij in 

Nederland terecht kwam. Tijdens het interview kom ik 

meer te weten over zijn heftige leven. Baran is erg open en 

vertelt hoe hij een heftige weg heeft afgelegd vanuit Syrië 

om in Nederland terecht te komen. Het is onvoorstelbaar 

om een leeftijdsgenoot en collega over zo’n verschrikkelijk 

verleden te horen praten, terwijl ik mezelf daar amper in 

kan verplaatsen. Toch vond ik het mooi en bijzonder dat 

hij dit met mij deelde.

Geen veilige thuishaven

Baran vertelt over hoe hij met zijn familie naar Turkije is 

vertrokken, omdat het niet meer veilig was om in Syrië 

te wonen. “Ze komen naar je huis en zeggen dat je moet 

komen vechten. Ik had geen water en elektriciteit meer en 

voelde mij niet veilig met slapen”.  De vlucht naar Turkije 

was heftig, zijn zusje van 9 jaar raakte kwijt. “We zijn 

daar 3 maanden geweest en hebben gezocht naar mijn 

zusje. We hebben haar niet kunnen vinden en zijn daarna 

vertrokken naar Irak”. Ik merk aan Baran dat het een lastig 

onderwerp voor hem is om over te praten, dus ik vraag 

niet door.

Na tegenslag en gevaar een nieuw thuis

Ook in Irak ontstonden er problemen, vertelt hij, waardoor 

het ook daar niet meer veilig was voor Baran om te 

wonen. Hij vertrekt met vrienden richting Griekenland 

om vanuit daar door verschillende landen richting 

Groot-Brittannië te gaan. Helaas raakt hij zijn vrienden 

kwijt tijdens de reis en Baran besluit naar Nederland te 

gaan. Zijn keuze voor Nederland was op advies van zijn 

grote broer. Zijn nicht was een paar maanden eerder in 

Nederland komen wonen en hierdoor konden zij steun bij 

elkaar vinden. Nadat Baran 2 jaar in Utrecht en Rotterdam 

heeft gewoond, is hij daarna in Tilburg gaan wonen, waar 

ook een andere vriend uit zijn geboortestad woont. 

Voors en tegens

Inmiddels zit Baran nu 1,5 jaar op het Entree College in 

Tilburg en loopt hij stage bij Vendor. Als ik hem vraag naar 

zijn ervaring tot nu toe, is hij erg positief. Hij heeft het erg 

naar zijn zin op de afdeling Expeditie en vindt zijn collega’s 

heel aardig en lief. Er is alleen één ding wat hij minder leuk 

vindt aan zijn stage. “Elke ochtend moet ik 35 minuten 

fietsen en dat is irritant. Zeker nu ook nog de Ramadan 

gaat beginnen”, zegt hij, gelukkig wel met een lach op zijn 

gezicht. Ik merk aan Baran dat hij een positieve instelling 

heeft en niet snel zal zeuren. Een mooie eigenschap waar 

nog veel mensen in Nederland iets van kunnen leren, vind 

ik. Op de vraag wat voor werk hij het liefst zou doen, is 

Baran ook duidelijk. “Het maakt mij niet uit wat voor werk 

ik doe. Ik wil dat ik een fijn gevoel heb bij wat ik doe. Op 

dit moment heb ik een fijn gevoel bij Vendor en daar ben 

ik blij om”. 

Blik op de toekomst

Op de vraag hoe hij zijn toekomst ziet, reageert hij 

vertwijfeld.  Hij wil eerst zijn studie afmaken zodat hij 

daarna bij meer bedrijven aan de slag kan. Ook wil hij na 

zijn studie vertrekken uit Tilburg. “Ik vind Tilburg wel een 

leuke stad maar ik ken inmiddels alles al. Ik wil nieuwe 

steden en nieuwe mensen leren kennen”. Ik vind dit mooi 

om te horen. Als je op zo’n jonge leeftijd al zoveel verhuisd 

bent, zou je verwachten dat je daar op een gegeven 

moment wel klaar mee bent. Dat geldt dus duidelijk niet 

voor Baran. Dat blijkt ook nog uit zijn laatste opmerking: 

“Ik vind het ook moeilijk om dingen te voorspellen voor de 

toekomst, want als ik morgen hoor dat de problemen weg 

zijn uit mijn geboortestad, dan wil ik morgen terug naar 

Syrië”. Met deze laatste opmerking sluiten we het interview 

af en bedank ik Baran nogmaals voor zijn openheid.

Dit interview werd afgenomen door Niels Bijl die na 

zijn afstudeerstage bij Vendor nog een periode de 

marketingafdeling heeft ondersteund voordat hij weer 

verder ging studeren.

EEN 
WERELD 
VAN 
VERSCHIL

“Ze komen naar je 
huis en zeggen dat je 
moet komen vechten”

Baran (Ismael Khuder)

  people

2013
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2015 2016

Invoering dienstauto 
met meer 
laadvermogen

FSC certificering 
kartonnen 
verpakkingen

KPI: Percentage 
BIJNA ongevallen is 
0 % (over 6 maanden)

Implementatie
MVO bij
Vendor België

KPI: Percentage 
DAADWERKELIJKE 
ongevallen is 0 % 
(over 6 maanden)

Vendor 
Sales 
College

Implementatie 
koudlijm in 
rolkartonnage

Lidmaatschap 
MVO 
Nederland

Implementatie
 blanco folie
bij cassettes

Realisatie 
donatie goed doel 
per nieuwe order

Alle etikettering 
voldoet aan
GHS wetgeving

Deelname
Beursvloer
Tilburg 2015

Publicatie 
MVO jaarverslag 
2014

Publicatie 
MVO jaarverslag 
2015

WALL 
   F FAME

  people

Wie ooit op ons hoofdkantoor in Tilburg is 

binnengestapt, weet dat er enorme ‘Wall of Fame’ 

bevestigd zit aan een van de muren. Ieder kwartaal 

zet ons management team één van onze collega’s in 

het spreekwoordelijke zonnetje met een mooie bos 

bloemen, een certificaat en een heuse wisselbokaal en 

het belangrijkste: wat is de reden dat jij ‘Medewerker 

van het kwartaal’ werd. Zonder uitzondering zorgt dit 

voor een stralende collega, want zeg nu zelf: wie vindt 

het nou niet leuk om een complimentje te ontvangen? 

Vereeuwigd met een mooi plakkaat volgt korte tijd 

na het officiële moment het felbegeerde plekje op 

onze ‘Wall of Fame’. Onze medewerkers zetten zelf 

ook eens per jaar een collega in het zonnetje: de 

‘Medewerker van het jaar’. In 2018 viel deze eer ten 

beurt aan onze collega Recep Alakus. Een stille kracht, 

die al bijna 25 jaar een belangrijke en cruciale bijdrage 

levert aan onze doelstellingen. Al jaren mogen wij 

rekenen op zijn loyaliteit, betrokkenheid en inzet. Hij 

is open en eerlijk, nooit is iets hem teveel. En niet 

onbelangrijk, op vrijdag haalt hij vaak dürüm voor zijn 

collega’s. Tijdens ons jaarlijkse Kerstfeest maakten wij 

onze Medewerker van het Jaar bekend; Recep Alakus, 

de drijvende kracht van de Expeditie en Productie. 

 Introductie Onboarding app,  

nieuwe collega’s wegwijs maken in de 

organisatie

 Invulling stageplek i.s.m. Stichting 

 Vluchtelingenwerk

 Invulling stageplek door een leerling 

van het VSO Parcours, een school met 

leerlingen tussen de twaalf en achttien 

jaar oud die extra ondersteuning 
en begeleiding nodig hebben op 

het gebied van gedrag en de sociaal-

emotionele ontwikkeling.

 Invulling van 2 BBL werkplaatsen 

 

 Minimaal 3 reguliere stageplekken 

ingevuld 

 Medewerker van het jaar benoeming: 

 Recep Alakus 

 Nullijnpercentage ongevallen 

 op het werk

 Implementatie van 5S in de Productie, 

een methode om betrokkenen in een 

proces bewust te laten zijn van hun 

werkomgeving. Op de lange duur 

betekent dit een verhoging van de 
productiviteit omdat er minder tijd 

besteed hoeft te worden aan het zoeken 

van dingen

Vendor introduceert ‘BREEZE’: een nieuwe lijn Vendor 

parfums voor de Everfresh dispenser met geurstrips. 

In samenwerking met het parfumhuis is veel tijd en 

aandacht besteed aan de ontwikkeling van de speciale 

lijn parfums. 

Continue verduurzaming productassortiment

Het door Vendor gekoesterde People, Planet, Profit 

gedachtegoed staat altijd centraal binnen het continue 

productontwikkelingsproces binnen Vendor. De 

verbeterde receptuur en een zorgvuldig gekozen selectie 

van de BREEZE parfums betekenen een volgende stap 

in het continue proces van de verduurzaming van ons 

productassortiment. De nieuwe lijn omvat drie geuren: 

Breeze of Passion, Breeze of Mango en Breeze of Lemon.

Geurbeleving toiletbezoek als belangrijke factor

Zien, horen, voelen, proeven en ruiken; mensen nemen 

voortdurend waar. Ook wanneer ze het toilet bezoeken. 

Een prettige geur is naast de afwezigheid van vuil 

de belangrijkste factor in het ervaren van een fris 

toiletbezoek. Voor de juiste geurbeleving zijn diverse 

oplossingen denkbaar. Als antwoord op de behoefte 

aan een oplossing zonder batterijen of drijfgassen biedt 

Vendor de Everfresh dispenser met geurstrips: variabele 

geurbeleving op basis van verdamping, eenvoudig 

plaatsbaar, storingsvrij en keuze uit diverse parfums.

planet 

ACHIEVEMENTS

 

 Delen van vacatures met niet-commerciële 

organisaties om kansarmere mensen 
te helpen bij het vinden van een baan. 

Zoals de Krachtcentrale, gemeente Tilburg 

en het UWV

 Fruitvoorziening op elke Vendor 

locatie 

 Gezondheidspagina Vendor intranet

 Twee jaarlijkse ontbijtsessies op de 

Vendor depots. Om medewerkers bij te 

praten over belangrijke zaken die spelen, 

en extra ruimte te creëren voor het stellen 

van vragen 

 Meet & Greet met de CEO voor nieuwe 

medewerkers, een laagdrempelige manier 

van kennismaken en informatie uitwisselen 

 Vendor Sales College, een interne training 

om commerciële collega’s klaar te stomen 

voor de karakteristieke wereld van 

toilethygiëne

 Start Growpromotor, een 

medewerkerstevredenheidonderzoek, 

waarop we een gemiddelde scoorden van 

7,5 op tevredenheid

 Training Motiverende 
Gespreksvoering voor 

leidinggevenden

 Sport buiten bedrijf deelname,  

teambuilding terwijl je in beweging 

bent

 Deelname aan de PSV Umbro Cup, een 

business toernooi in het Philips 

Stadion

VENDOR INTRODUCEERT 

‘BREEZE’ 
DE NIEUWE 
EVERFRESH 
GEURLIJN

2014
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planet 

A SMART 
REVOLUTION 
IN THE WORLD 
OF DISPENSERS

In 2018 geschiedde na een intensief 

ontwikkeltraject de geboorte van 

ons nieuwe 100% circulaire IQ 

vloeistofdispensing lijn plaats voor 

handreiniging en –

desinfectering en voor 

toiletbrilreiniging. De 

ontwikkeling vond plaats op 

basis van circulariteit: alle 

toegepaste materialen kunnen 

opnieuw ingezet worden als 

grondstof of voor hergebruik 

doordat alle delen kunnen 

worden ge(de)monteerd. Dit 

biedt een meerwaarde op 

vlak van circulariteit en geeft 

een duurzamer product als 

resultaat.

Invoering LED 
verlichting Productie 
en Magazijn

Partnership Maag 
Lever Darm Stichting

Persoonlijke 
loopbaan- en 
pensioenscan

Installatie 
PGS15 kluizen 
op depots

Vendor 
Sales 
College

Realisatie 
stageplek vluchting 
i.s.m. Stichting 
Vluchtelingenwerk

Introductie 
e-learningsplatform 
Studytube

Implementatie 
monitorsysteem 
afvalstoffen Vendor 
België

Lidmaatschap 
MVO 
Nederland

Zero tolerance 
beleid t.o.v. 
corruptie

Realisatie donatie 
goed doel per n
ieuwe order

KPI minimaal 
3 stageplekken 
behaald

Deelname 
Beursvloer 
Tilburg 2016

RIE 
Vendor België 
afgerond

 planet

HANDZEPEN VAN 
VENDOR BELOOND MET 
CRADLE TO CRADLE GOLD 
Als eerste ter wereld zijn de Vendor handzepen Pure Foam en Pure Soap 

beloond met het Cradle to Cradle ‘Gold’ level. Drie jaar geleden certificeerde 

EPEA, het onderzoeks- en certificeringsbureau van Michael Braungart, 

grondlegger van de Cradle to Cradle filosofie, de Pure-lijn al met het ‘Silver’.  

Binnen de Cradle to Cradle (C2C) certificering wordt 

beoordeeld op 5 categorieën: 

1. materiaalkeuze (gezondheid en veiligheid 

 voor mens en milieu), 

2. hergebruik in een technische of biologische kringloop, 

3. energiegebruik in het productieproces, 

4. watergebruik in het productieproces en 

5. sociaal beleid (social fairness). 

John Heijmans, Manager Kwaliteit bij Vendor: “We 

bewaken en borgen continue al onze processen en 

producten. Daardoor was er het volste vertrouwen dat we 

het eerder behaalde ‘Gold’ op de eerste vier categorieën 

voor Pure Soap en Pure Foam zouden behouden 

én tegelijk kans zouden maken op goud voor de 5e 

categorie.”

MVO als intrinsieke motivatie

John: “Het circulair maken van onze producten en diensten 

vormt een van onze kernwaarden. Het is een filosofie die 

in onze bedrijfsgenen zit verankerd. Het C2C Gold level 

behalen is een prachtig voorbeeld van deze intrinsieke 

motivatie binnen Vendor. Elke keer net iets meer, net iets 

beter: het gewone ongewoon goed doen. Dat maakt dat we 

het zilver om hebben weten te zetten in goud.”

‘Gold’ op Social Fairness

Op het gebied van sociaal beleid, Social Fairness, ontplooit 

Vendor verscheidene activiteiten. John: “We hebben 

het C2C-Gold level behaald met onder meer ons Goede 

Doelen Toiletpapier. We steunen sociale instellingen door 

per verkochte doos toiletpapier een financiële bijdrage 

te doneren aan een vooraf gekozen doel, in 2017 en 2018 

waren dat Villa Pardoes en Sympany.”

Prachtige bevestiging

In de afgelopen jaren heeft Vendor de herbruikbaarheid 

van producten en grondstoffen gemaximaliseerd en 

waardevernietiging geminimaliseerd. Vendor streeft 

naar een volledig circulair assortiment, voor een 

duurzamere toekomst en een happy planet. Sabine 

Thuysbaert, CEO Vendor: “We zijn ons bewust van onze 

verantwoordelijkheid en impact op de wereld. Daarom 

ondersteunen we verscheidene initiatieven en maken we 

ons elke dag hard voor een wereld waarin zorgvuldiger 

wordt omgesprongen met het milieu, grondstoffen en 

met elkaar. We hanteren strenge criteria bij de selectie 

van grondstoffen en productieprocessen om de kwaliteit, 

veiligheid en duurzaamheid van ons aanbod te kunnen 

garanderen. Dat dit wordt beloond met het C2C-Gold 

level is een prachtige bevestiging van onze keuzes.”

2016
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 planet

2017

Deelname 
aan fietsevent 
De Zuiderzee 
Klassieker 

Tweejaarlijkse 
ontbijtsessies op de 
Vendor depots

Publicatie
MVO
jaarverslag 2016

Meet & Greet met 
de CEO voor nieuwe 
medewerkers

Realisatie 5% 
refurbishment 
(2e leven) dispensers

Officiële erkenning 
door de Samenwer-
kingsorganisatie 
Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (SSB)

Implementatie 
monitorsysteem CO2 
uitstoot wagenpark 
en Productie

Vendor
Sales 
College

Installatie 
elektrische laadpalen 
Vendor terrein

46 Studytube 
certificaten behaald 
in 99 uur training

Implementatie 
fietsvergoeding 
Vendor België

Lidmaatschap 
MVO 
Nederland

Realisatie 
stageplek 
VSO Concours

planet 

Ruim een kwart eeuw geleden begon ik als Manager Kwaliteit bij Vendor 

toilethygiëne in Tilburg. In die tijd produceerden we al de hulsjes voor onze 

toiletrollen. Smeerolie hield het productieproces gaande, smerige olie kun je 

beter zeggen, wat een vervuilend materiaal was dat. Dan komt de gedachte op 

dat het schoner moet kunnen, minder vervuilend. Al snel  borrelde het idee op 

om slaolie te proberen, het bleek even effectief, en stukken milieuvriendelijker. 

Zorg voor een betere wereld, voor de natuur om ons heen, de boel netjes 

houden, nadenken over hoe het beter kan voor het milieu, is er vroeger bij mij 

thuis al ingebakken. Dus scheiden we thuis het afval; plastic, glas, papier, 

gft en restafval. Kleine moeite. Maar ook bij Vendor winnen we een 

wereld aan nieuwe grondstoffen en energie terug uit afval door afval 

simpelweg goed te scheiden en slim met onze reststromen om te 

gaan. Zo verminderen we ook meteen onze CO2-uitstoot.

Kijk morgen eens om je heen op je werk en vraag je af 

wat je zelf doet aan circulaire economie. Denk je bij het 

ontwikkelen of kopen van nieuwe producten aan het 

afval dat tijdens de fabricage vrijkomt? En wat 

gebeurt het er met het product wanneer het wordt 

bedankt voor bewezen diensten? Is er een tweede 

leven mogelijk voor het product? Het vraagt om 

een andere manier van werken, een andere manier 

van denken, en daar moet je werkgever natuurlijk 

wel voor open staan en je de ruimte ervoor geven. 

Maar, zeg eens eerlijk, wil je bij een bedrijf werken dat 

geen verantwoordelijkheid neemt om onze planeet 

goed over te dragen aan de generaties na ons?

WAT JIJ KUNT 
BIJDRAGEN 
AAN EEN 
CIRCULAIRE 
ECONOMIE

TOTAAL AFVALSTROMEN

PER AFVAL STROOM NIEUWE GRONDSTOF EN ENERGIE OP BASIS VAN GEWICHT 

AFVALPRESTATIE

TOTAAL GEWICHT NIEUW LEVEN

GRONDSTOF

83%

53.687 X
DOUCHEN
(gebaseerd op

 7 minuten per 

douchebeurt)

12%

91.929 kg

GRONDSTOF

Wordt na recycling opnieuw als 

grondstof ingezet.

GROENE ENERGIE

Materiaal met een hernieuwbare 

(biogene) oorsprong zoals hout, 

swill of GFT.

GRIJZE ENERGIE

Wordt bij verbranding omgezet 

in warme stoom en energie. 

Komt voort uit niet-hernieuwbare 

(fossiele) bronnen.

RESIDU

Blijft over als niet recyclebaar afval 

dat verbrand wordt zonder energie 

terugwinning.

  GRONDSTOF 
  GROENE ENERGIE 
  GRIJZE ENERGIE 
  RESIDU 

21 TON

VERMEDEN

tv-kijken met 
het hele gezin

22 JAREN
9 DAGEN
16 UREN

AFVALBAROMETER DIT STAAT GELIJK AAN

OF

John Heijmans

Afvalprofiel  Percentage Gewicht

 Folie/kunstoffen 6%
 Vertrouwelijk papier 0%
 Papier/karton  1%
 Hout   15%
 Afval/restafval 77%

Minder NOx-uitstoot 
door Adblue uitrusting 
voor onze vrachtwagens
 waarmee de uitstoot 
van dieselvoertuigen 
wordt teruggedrongen

RESTAFVAL

HOUT

PAPIER
FOLIE

77%

15%

1% 6%

RESULTATEN 2018
AFVALSCHEIDING

TOTAAL AFVALSTROMENAFVALPRESTATIE
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 Introductie vernieuwde 
geurlijn Breeze voor 

Everfresh dispenser zonder 

waarschuwingstekens

 Cradle to Cradle ‘Gold’ 
level behaald voor Vendor 

handzepen Pure Foam en Pure 

 Introductie 100% circulaire 

 nieuwe zeepplatform

 Minstens 10% refurbishment 

behaald, ofwel minstens 10% 

van de afgeschreven dispensers 

krijgt een tweede leven 

 Eind 2018 zijn de 1e 

leveranciersaudits gedaan met 

nieuwe beoordelingsformulieren 

waarin ook het MVO-aspect 

is opgenomen

 Nieuw design 
duurzaamheids-bordje

 voor klanten

 83% van afvalstoffen opnieuw 

 ingezet als grondstof

 Reductie CO2 

 uitstoot met 21 ton

ACHIEVEMENTS

Deelname
Beursvloer
Tilburg 2017

KPI <3,25% lager 
afvalpercentage voor 
toiletpapier behaald

Realisatie 
stageplek vluchting 
i.s.m. Stichting 
Vluchtelingenwerk

KPI < 2,25% lager 
afvalpercentage voor 
handdoekcassette 
behaald

Onderzoek 
MVI binnen 
Vendor

KPI <2 
milieumeldingen 
behaald: namelijk 0 
meldingen

Aanschaf nieuwe
Vendor vrachtwagens
die voldoen aan de
hoogste EURO (6)
norm

KPI 2% reductie 
energieverbruik 
behaald

Realisatie 
100% CO2 
neutrale Productie

Onderzoek business 
case elektrische 
(vracht) wagens

87% van afvalstoffen 
opnieuw ingezet als 
grondstof

Make a Wish 
Belgium 

Reductie 
CO2 uitstoot 
met 21 ton

planet  planet

REFURBISHMENT  
In 2017 is het ons bij Vendor gelukt om de gebruikte automaten voor 

handdoeken en toiletrollen een tweede leven te geven. Door slim na te denken 

en te zoeken naar mogelijkheden voor hergebruik. Na grondige controle, 

onderhoud en reiniging hebben we vorig jaar 5% van onze retourautomaten 

een tweede leven kunnen geven. Het overige deel wordt gescheiden 

ingezameld, verwerkt tot kunststofkorrels en ingezet voor de fabricage van 

nieuwe producten. Met als voornaamste winst dat er geen virgin grondstoffen 

meer uit de natuur gewonnen hoeven te worden voor de fabricage van die 

nieuwe producten. In 2018 gingen we voor 10% hergebruik en maakten dit 

waar. Daar worden wij bij Vendor nou echt blij van!

Een tweede leven voor Vendor dispensers  

Refurbishen? Wat is dat eigenlijk? Mark van der Haar, 

Supply Chain Manager en Annelieke de Pooter, Marketing 

& Innovatie Manager hielpen een dag mee in het 

refurbishment proces bij Vendor en vertellen graag 

hoe dit in praktijk te brengen. 

Refurbishment van A tot Z 

‘Even refurbishen’, een oud apparaat opknappen en 

als nieuw maken voor een volgend gebruik, klinkt 

wellicht makkelijker dan het is. Voordat een apparaat 

weer beschikbaar is voor de klant, vinden er flink veel 

handelingen plaats. Na ontvangst van de dispensers, start 

10%
2018

5%
2017

het uitsorteren en de beoordeling. Sommige dispensers 

zijn zichtbaar niet meer te gebruiken, anderen worden 

in een andere bak gelegd om nader te onderzoeken. Dit 

deel wordt na een professionele reinigingsbeurt opnieuw 

beoordeeld op legio voorwaarden. Kan de dispenser 

direct opnieuw worden ingezet of is er bijvoorbeeld 

een nieuw laagje verf nodig? De dispensers die direct 

opnieuw ingezet kunnen worden, worden in een doos 

gestopt samen met alle bijbehorende onderdelen. De rest 

wordt in huis gerepareerd of van een nieuw onderdeel 

voorzien, of klaargezet om te worden vervoerd naar 

de spuiter, welke de dispensers van een nieuwe laag 

verf zal voorzien. Daarna volgt nog een administratieve 

verwerking waarna de dispensers weer terug in het 

magazijn te Tilburg terecht komen en wachten op een 

nieuw plekje aan de muur.” 

Annelieke vervolgt: “Het is dus niet zo maar een klusje, 

maar iets wat professioneel aangepakt wordt. Alleen al 

het beoordelen van de dispensers kost best veel tijd want 

je moet kritisch zijn. Een te diepe kras blijft zichtbaar 

wanneer je de dispenser van een nieuw laagje voorziet 

en is daarom voor Vendor niet acceptabel. Omdat we als 

Vendor helder en transparant willen communiceren over 

onze MVO activiteiten, was het heel nuttig het proces zelf 

eens te doorlopen en feedback te krijgen van Martin waar 

ruimte voor verbetering ligt.” 

Een tweede leven voor 10% van onze dispensers 

is natuurlijk prachtig, maar wat gebeurt er met 

de overige 90%? Die zetten we samen met onze 

grondstoffenleverancier in als grondstof voor nieuwe

producten voor onder meer de automotive sector.

Realisatie donatie 
goed doel per 
nieuwe order
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2018

I.s.m. Stichting 
Homeplan realiseer-
den we voor twee 
arme Afrikaanse 
gezinnen een eigen 
toiletvoorziening

KPI minimaal 
3 stageplekken 
behaald

Lid geworden
 van de Villa Club 
(Villa Pardoes)

Introductie 
vernieuwde 
geurlijn BREEZE 
voor Everfresh 
dispenser

Publicatie 
MVO jaarverslag
2017

Helpende handen 
programma 
participatie Villa 
Pardoes

Realisatie 10% 
refurbishment (2e) 
leven dispensers

Fira Assurance 
Statement 
behaald 

Realisatie 
stageplek
VSO Parcours

Fruitvoorziening 
op elke Vendor 
locatie

Cradle to Cradle Gold 
certificering behaald 
Pure Soap en Foam 
handzepen 

Nullijnpercentage 
ongevallen op het 
werk behaald?

Update 
MVO informatie 
op website

  profit profit 

Vendor, specialist in toilethygiëne, werd uitgeroepen tot ‘Tilburgs bedrijf van de maand’. De Tilburgse bedrijven van 

de maand zijn ambassadeurs voor Tilburg. Vendor krijgt de prijs omdat we als sociaal bedrijf de laatste jaren een 

enorme boost doormaakten, prijzen in de wacht sleepten en een grote ambassadeur en werkgever is voor de stad. 

Wethouder Berend de Vries (economie) reikte de prijs 

uit tijdens een bezoek op 16 november, Dag van de 

Ondernemer. “Hoe mooi en fijn is het om op de Dag van 

de Ondernemer* een bedrijf uit Tilburg in het zonnetje 

te mogen zetten! Vendor is een landelijk bekende en 

sterke merknaam. In Tilburg produceren ze innovatieve 

producten en werken ze veel samen met lokale partijen. 

Daarnaast bieden ze werkgelegenheid aan meer dan 200 

personen, waaronder ook mensen met een achterstand 

tot de arbeidsmarkt. Kortom, een bedrijf dat – net zoals 

Tilburg – steeds aan de weg blijft timmeren, en de 

benoeming tot ‘Bedrijf van de Maand’ zeker verdient.”

Sociaal engagement

“In ons MVO beleid is het jaarlijks creëren en invullen van 

een aantal stage- en leerwerkplekken een belangrijke KPI.  

“De oplossing van Vendor biedt het juiste 
antwoord op onze behoefte aan toilethygiëne”, 
vertelt Claire Druijts. “Doorslaggevend in de 
keuze voor Vendor is de persoonlijk aanpak 
die zij bieden, de mate van flexibiliteit in 
service en de manier waarop Vendor het MVO 
heeft geïntegreerd in haar bedrijfsvoering. We 
kijken uit naar een mooie samenwerking!”

Claire Druijts

Inkoopadviseur Diamant-groepClaire Druijts & Dennis Kleppe

Afgelopen jaar doorliepen we met VSO Parcours een 

succesvol traject, waardoor een nieuwe collega nu, via een 

BBL opleiding, leren en werken combineert. Daar worden 

wij happy van! Verder ondersteunen we in onze regio 

sociale initiatieven zoals Villa Pardoes, waarbij collega’s 

letterlijk Helpende Handen bieden en nemen we bewust 

deel aan het Beursvloer event, waarbij Tilburgse bedrijven 

een aantal maatschappelijke organisaties ondersteunen. 

Zo hielpen we het afgelopen jaar het Sint Nicolaas Comité 

Tilburg, de Stichting ‘Broodje Aap & Linke soep’ en de 

Petanque vereniging Tilburg, met de inrichting van hun 

toilethygiëne. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

staat hoog op onze agenda. Onze slogan is niet voor niets: 

“Smart solutions, happy people.”

Social return on investment (SROI) loont

De inspanningen van Vendor op gebied van Social 

return blijven niet onopgemerkt en worden beloond. 

Bijvoorbeeld met de overeenkomst die we sloten 

met de Diamant-groep uit Tilburg. Als onderdeel 

van de overeenkomst zullen we namelijk een deel 

van de investering inzetten voor de invulling van 

haar activiteiten op het gebied van social return. Zo 

zal Vendor onder meer personen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt tijdens de implementatiefase 

inzetten. Hier zullen zij de monteurs ondersteunen 

met voorbereidende werkzaamheden ter bevordering 

van een optimale installatie. Nadien dragen zij zorg 

voor de representativiteit van de diverse toiletruimtes. 

“Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat hoog 

op de agenda bij Vendor. De samenwerking met de 

Diamant-groep sluit hier naadloos op aan. Onze slogan 

is niet voor niets: “Smart solutions, happy people”, aldus 

Dennis Kleppe, CFO Vendor.

DE VENDOR 
GEDRAGSCODE 

Afgelopen jaar hebben we afspraken met betrekking 

tot eerlijk zaken doen vastgelegd in een 

Code of Conduct, een gedragscode voor 

alle medewerkers van Vendor. 

Als bedrijf hanteren we drie basis principes: 

EERLIJKHEID, INTEGRITEIT EN FAIR PLAY.

In de gedragscode beschrijven we hoe deze principes 

tot uiting komen in de manier waarop we werken 

en zaken doen. De gedragscode staat boven alles, 

zelfs als dit betekent dat een belangrijk contract 

verloren gaat of een target niet kan worden gehaald. 

We verwachten van iedere collega dat hij of zij de 

tijd neemt de gedragscode te lezen, te erkennen en 

officieel te bevestigen. De gedragscode helpt onze 

medewerkers door duidelijk en helder aan te geven 

wat wel en niet is toegestaan. 

VENDOR 
UITGEROEPEN 
TOT TILBURGS 
BEDRIJF VAN 
DE MAAND

Berend de Vries & Sabine Thuysbaert

Gratis toilethygiëne
voor 4 lokale goede 
doelen en stichtingen
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Gezondheidspagina 
Vendor intranet 

Realisatie 
donatie goed doel 
per nieuwe order

Sponsoring 
PSV Foundation 
Business Run

Nieuw design 
duurzaamheidsbordje 
voor klanten

Tweejaarlijkse 
ontbijtsessies op de 
Vendor depots

Nieuwe MVO 
bedrijfspresentatie 
gereed

Meet & Greet met 
de CEO voor nieuwe 
medewerkers

Implementatie nieuwe 
privacy- en cookie 
verklaring Vendor 
website

Vendor 
Sales 
College

Tochtwering 
bij laaddeuren 
magazijn

Studytube: 43 
certificaten behaald 
met 88 uur online 
trainingen

Realisatie 
2 BBL 
werkplaatsen 

Lidmaatschap 
MVO 
Nederland

  profit profit 

Om onze mensen hiervan bewust te maken, 

hebben medewerkers in 2018 de verplichte, 

interactieve ‘Anti-trust & Anti-bribery-training’ 

gevolgd. Deze werd verzorgd door een extern 

deskundige in recht (advocaat), gespecialiseerd in 

deze thema’s. Medewerkers leerden onder andere 

welke wetgeving relevant is binnen onze branche 

in relatie tot eerlijk zaken doen en wat bijvoorbeeld 

wel en niet en wanneer geaccepteerd mag worden 

wanneer er sprake is van een geschenk vanuit een 

derde partij. 

Op een verantwoorde, eerlijke en transparante 

wijze zaken doen lijkt een vanzelfsprekendheid, 

maar blijkt in de praktijk niet altijd het geval te 

zijn. De wereld om ons heen is de afgelopen jaren 

veranderd. Toenemende wet- en regelgeving en 

bijbehorende jurisprudentie op het gebied van 

anti-trust (neem prijsafspraken en kartelvorming) 

en anti-bribery kunnen leiden tot significant hogere 

risico’s voor organisaties. Eerlijk zaken willen doen 

staat buiten kijf bij Vendor en het meeste is heel 

duidelijk te onderscheiden in goed en fout. In een 

aantal gevallen is dat onderscheid als medewerker 

moeilijker te maken. 

Naast elkaar

Verbinding tussen directie en de werknemers zorgt voor 

verbetering van alle aspecten van de bedrijfsvoering, 

daar zijn we bij Vendor van overtuigd. Tijdens de 

Nationale MeewerkWeek stond ons management en 

onze werknemers dan ook écht naast elkaar. De kennis 

en ervaring die op de dagelijkse werkvloer leeft, is voor 

Vendor van onschatbare waarde. En zo werken we 

samen aan het succes van ons bedrijf! 

“Goedemiddag, u spreekt met Vendor.”

Ingrid van Haarlem, HR Manager, over haar meewerk-

moment op de frontoffice in Nederland. “Het was 

ontzettend leuk om mee te draaien op de front office. 

Ik werd met veel enthousiasme ontvangen en kreeg een 

headset op mijn hoofd. Na de bemoedigende woorden 

“ga je gang” sprak ik diverse klanten over een diversiteit 

aan onderwerpen. Resultaat: een bijzonder leuke en 

leerzame middag.” 

Een kijkje achter de (toilethygiëne) schermen bij Bol.com 

Sabine Thuysbaert, CEO bij Vendor nam een kijkje op drie 

verschillende locaties, waaronder bij Stefan en Angie op de 

planning, daarnaast op de werkvloer en werkte o.a. mee 

bij Bol.com in Utrecht. Sabine: “Ik wil onze (schoonmaak) 

klanten beter begrijpen. Vanuit Vendor willen wij goed 

begrijpen wat onze (schoonmaak)klanten bezighoudt 

en hoe wij daarmee rekening kunnen houden bij onze 

productontwikkeling en dienstverlening. Het is uitermate 

interessant om uit eerste hand te horen wat goed werkt en 

wat verbeterd kan worden. Al deze informatie neem ik mee 

naar onze afdelingen kwaliteit en innovatie.”

Zweetdruppels op het voorhoofd

Collega Peggy Huijbregts, Hoofd Commerciële 

Binnendienst, werkte mee op de afdeling Expeditie. 

Peggy: “Danny, Coördinator Expeditie was goed 

voorbereid op mijn komst en had een aantal klussen voor 

mij klaargezet. Taak 1: Ompakken van retouren die door 

de klant terug worden gestuurd, omdat deze “niet zijn 

besteld” of “verkeerd zijn geleverd”. De dozen komen 

zo beschadigd en vies terug dat de inhoud omgepakt 

moet worden. Allemaal handmatig. De zweetdruppels 

stonden al snel op mijn voorhoofd. Hier zouden we prima 

een medewerker met afstand tot de arbeidsmarkt voor 

in kunnen zetten. Het was een superleuke, leerzame en 

interessante middag. Danny is een goede leermeester 

met de nodige dosis humor.”

‘ANTI-TRUST 
& ANTI-BRIBERY
-TRAINING’

HANDEN UIT 
DE MOUWEN 
TIJDENS DE 
NATIONALE 
MEEWERKWEEK 
2018
Betrokkenheid van het management met de mensen op 

de werkvloer is belangrijk, zowel voor bedrijfsprocessen 

als voor werknemers. Net als iedere werkgever wil Vendor 

haar werknemers goede werkomstandigheden bieden. 

Werknemers dragen namelijk substantieel bij aan het 

bedrijfssucces. In 2018 deed Vendor daarom mee met de 

Nationale Meewerkweek van 5 tot en met 9 november. Op 

deze manier kreeg het management team direct inzicht 

in wat er leefde en welke mogelijkheden en ideeën er 

zijn om omstandigheden te verbeteren en om duurzame 

inzetbaarheid te verhogen.

Sabine Thuysbaert Peggy Huijbregts

Implementatie 
5S in de 
Productie
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 Bedrijf van de maand in 
Tilburg vanwege inspanningen op 

gebied van social return

 

 Code of Conduct, ofwel 

gedragscode voor alle medewerkers 

opgesteld en ondertekend

 

 Anti trust en anti-bribery training 
afgerond

  Deelname Nationale 

Meewerkweek (partnership)

 

 Realisatie donatie goed doel 
per nieuwe order

 

 Helpende handen 
programma participatie Villa 

Pardoes

 

 Sponsoring PSV Foundation 

Business Run

ACHIEVEMENTS

Delen van vacatures
met niet-commerciële
organisaties om
kansarmere mensen
te helpen bij het
vinden van een baan

Deelname 
aan de PSV 
Umbro Cup

Introductie 
Onboarding 
app

Hercertificering 
ISO14001:2015 

Motiverende 
gespreksvoering 
training leiding-
gevenden (3x)

Samenwerkings-
verband CSU 
en Asito

Introductie 
100% circulaire 
nieuwe zeepplatform

83% van afvalstoffen 
opnieuw ingezet als 
grondstof

MVO passage 
in bestuursverslag

Reductie CO2 
uitstoot met 21 ton

Bedrijf van de maand 
in Tilburg vanwege 
inspanningen op 
gebied van social 
return

Medewerker 
van het jaar: 
Recep Alakus

Sport buiten 
bedrijf activiteit

  profit

Vendor draagt Villa Pardoes een warm hart toe. 

Kinderen met een mogelijk levensbedreigende ziekte 

en hun ouders en broertjes en zusjes worden een week 

lang in de watten gelegd bij Villa Pardoes. Sinds de 

oprichting in 2.000 hebben al zo’n 7.000 gezinnen 

van een geweldige vakantieweek in de Villa kunnen 

genieten. Villa Pardoes ontvangt géén subsidies of 

zorgverzekeringsgelden en bestaat dankzij de inzet van 

een groot aantal vrijwilligers en sponsoren.

Helpende handen

Op verschillende manieren zijn Vendor en Villa 

Pardoes aan elkaar verbonden. Er bestaat bijvoorbeeld 

een constructie waarbij Vendor voor elk getekend 

klantcontract een bedrag doneert. Daarnaast helpen 

Vendor collega’s met regelmaat een handje in de villa bij 

activiteiten die worden georganiseerd voor de gasten.

Zo hebben we met een een zestal collega’s in de keuken 

gestaan om stapels pannenkoeken (maar liefst 150 stuks) 

te bakken. En met Halloween waren Vendor’s Niels, Paul 

EEN ONVERGETELIJKE VAKANTIE BIJ 

VILLA PARDOES
en Iwan (sales), Remy (export) en Ilona (binnendienst) 

present om de gasten te helpen met het verkleden en 

schminken tot zombies, vampieren en heksen waarna er 

een heuse Halloweenoptocht op de planning stond.

 Implementatie nieuwe privacy- 
en cookie verklaring 

 Vendor website

 

 Lidmaatschap 

 MVO Nederland

 

 Samenwerkingsverband 

 CSU en Asito

 Update PIBs 
 (product-informatiebladen) 

 Update MVO 
 informatie op website

 

 MVO passage in bestuursverslag 
  

 Nieuwe MVO 
bedrijfspresentatie gereed

 

 Publicatie MVO jaarverslag

‘Er hangt een hele fijne sfeer als je binnenkomt. 
Het leveren van een bijdrage, hoe klein ook, 
om de week die families hier met hun gezin 
hebben nog fijner te maken, is dankbaar om 
te doen. Het is erg mooi om te zien hoeveel 
mensen hun uiterste best doen om het verblijf 
zo aangenaam mogelijk te maken.’

Wendy van Rotten

Accountmanager Vendor

Start Growpromotor 
(medewerkerstevre-
denheidonderzoek, 
gem 7,5 tevredenheid)

Henk, Barry, John, Mariska, Ghislaine en Jacco tijdens 
het pannenkoeken bakken in de villa.
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MVI 1e leveranciers-
audits met nieuwe 
beoordelings-
formulieren waarin 
MVO is opgenomen

Deelname Nationale 
Meewerkweek 
(partnership)

Update PIBs 
(product-
informatiebladen)

ISO 9001:2015

Vendor Nederland en België zijn ISO 9001:2015 

gecertificeerd. Dit is de internationale norm voor

kwaliteitsmanagementsystemen. Met deze certificering

 laten we zien aan de eisen te voldoen door het vast-

leggen van onze procedures. Denk daarbij bijvoorbeeld 

aan een werkinstructie, een beoordelingsformulier, maar 

ook welke stappen er gevolgd dienen te worden bij een 

wijziging aan één van onze producten. 

ISO 14001:2015

Vendor Nederland is ISO 14001:2015 gecertificeerd. 

Ook in 2018 wisten we de hercertificering te realiseren. 

ISO 14001:2015 is de internationale norm voor 

milieumanagementsystemen. Het milieumanage-

mentsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie 

passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering 

ervan te borgen. In dit MVO jaarverslag rapporteren we 

transparant over de resultaten van dit beleid.

MVO Prestatieladder Niveau 4

Vendor Nederland en België zijn MVO Prestatieladder 

Niveau 4 gecertificeerd. Dit is de enige MVO norm met 

Producten uit het Vendor 

productportfolio dragen 

milieukenmerken. Hieronder vind 

je een korte uitleg per keurmerk 

wat het betekent met bijbehorende 

producten.

een managementsysteem. Dit stelt Vendor in staat 

duurzaam te ondernemen in de juiste balans van People, 

Planet en Profit. Geïnspireerd op de ISO 26000 norm, is 

de opbouw identiek aan de structuur van de ISO 9001 en 

140001. Daardoor zijn Kwaliteit, Milieu en MVO volledig 

geïntegreerd in één managementsysteem dat jaarlijks 

door Bureau Veritas wordt beoordeeld.  

FIRA

Apetrots zijn we op het behalen van ons Fira 

Membership in 2018. FIRA staat voor Firmus Agnitio, 

dat vrij vertaald staat voor ‘betrouwbare kennis’. Het 

FIRA platform is een digitaal register waar leveranciers 

hun MVO prestaties zichtbaar kunnen maken aan 

klanten. FIRA controleert en verifieert deze prestaties 

op onafhankelijke wijze en maakt de prestatie eenduidig 

en bespreekbaar op basis van betrouwbare gegevens. 

De controle hierop vindt jaarlijks plaats. Het FIRA 

rapport, de Scorecard en de officiële FIRA verklaring 

vormen een objectieve beoordeling voor Vendor en 

daarmee kunnen we overtuigend en helder aantonen 

dat onze MVO strategie en prestaties transparant en 

geloofwaardig zijn. 

ONZE 
CERTIFICERINGEN  

 FSC

ONZE KARTONNEN VERPAKKINGEN 

Dit keurmerk geeft de zekerheid 

dat de grondstof voor papier 

of karton afkomstig is uit 

verantwoord beheerde bossen 

en niet uit bos met hoge 

natuurwaarden (oerbos) of 

dat tropisch regenwoud heeft 

moeten wijken voor plantages. 

Het keurmerk stelt geen eisen 

aan hoe papier of karton wordt 

geproduceerd. 

  NORDIC SWAN 

   ECOLABEL

ONS 1- EN 2-LAAGS TOILETPAPIER EN 

HANDDOEKCASSETTES

Dit keurmerk garandeert 

dat de productie op een 

milieuvriendelijke wijze 

plaatsvindt. Daarnaast stelt het 

kwaliteitseisen aan producten. 

Een onafhankelijke partij voert de 

controle hierop uit en elke 3 jaar 

vindt een hercertificering plaats. 

  EUROPEES 

 ECOLABEL (BLOEM)

ONS 1- EN 2-LAAGS TOILETPAPIER, 

VOUWHANDDOEKJES EN ONZE ZEPEN

Het Europese milieu kenmerk 

voor non food producten en 

diensten heeft als doel een 

meer duurzame productie 

en consumptie te stimuleren. 

Producten met het EU Ecolabel 

zijn geproduceerd met een 

lagere milieubelasting. De 

controle vindt plaats door een 

onafhankelijke partij en elke 3 

jaar vindt een hercertificering 

plaats.

 CRADLE TO 

  CRADLE GOLD
ONZE WASCRÈME  PURE 

FOAM EN PURE SOAP

Cradle to Cradle staat voor 

de filosofie dat elke grondstof 

en elk materiaal dat voor een 

product gebruikt wordt ook 

weer moet kunnen worden 

hergebruikt, waarbij de 

grondstof geen waarde mag 

verliezen bij hergebruik. Dit kan 

op twee manieren; in de biosfeer 

of technosfeer. De materialen in 

de biosfeer kunnen uiteindelijk 

biologisch afbreken; ze zijn 

composteerbaar. Materialen in 

de technosfeer zijn gemaakt 

van grondstoffen die eindeloos 

hergebruikt kunnen worden 

voor industriële toepassingen. 

Elke 3 jaar vindt hercerti-

ficering plaats. 

 DER BLAUE

 ENGEL

ONZE 1-LAAGSVOUWHANDDOEKEN

Dit keurmerk bestaat sinds 

1978 en is daarmee het oudste 

milieukeurmerk ter wereld. 

Het label van Der Blaue 

Engel op een product geeft 

aan dat het product op de 

belangrijkste milieuaspecten 

minder milieubelastend is dan 

soortgelijke producten. Het 

is daarnaast ook veilig voor 

consumenten.

* Alle 1- en 2-laags toiletpapier 

producten en handdoekcassettes

ONZE 
MILIEU-
KEURMERKEN 

Realisatie stageplek 
vluchting i.s.m. Stichting 
Vluchtelingenwerk 
(Baran)
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