Duurzaamheidsverslag
2019

Voorwoord
Je hebt nu het duurzaamheidsverslag 2019 van de Dolmans Groep B.V. in handen. Dit verslag beschrijft
de belangrijkste inspanningen en prestaties op het gebied van duurzaamheid van de divisies die onder
de vlag van de Dolmans Groep vallen:
• Dolmans Calamiteiten Diensten
• Dolmans Specialistische Reiniging
• Dolmans Milieu Techniek
• Dolmans Facility Management
• Trition
Begonnen in 1958 als schoonmaakbedrijf, inmiddels zo veel meer dan dat. Met een grote diversiteit aan
diensten en zo’n 650 specialisten omringen we u met alle zorg, aandacht en vakmanschap die nodig is bij
calamiteiten en in de facilitaire dienstverlening. Dolmans past sinds 2014 al een duurzaamheidsstrategie
toe, onder de naam Duurzaam Dolmans. De directie heeft afgesproken met ingang van 2018 jaarlijks een
duurzaamheidsverslag te publiceren, omdat we het belangrijk vinden te vertellen hoe we invulling geven
aan duurzaamheid.
Duurzaam Dolmans
Een betere wereld begint bij jezelf. Daarom doen we iedere dag ons best om begrippen als ‘duurzaamheid’
en ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ concreet te maken in ons werk.
In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen
bij het re-integreren in de samenleving. Wij bieden hen de mogelijkheid om werkervaring op te doen
en een opleiding te volgen. Ook werken we uitsluitend met materialen die het milieu zo min mogelijk
vervuilen. Bijvoorbeeld door Cradle to Cradle Gold gecertificeerde reinigingsmiddelen te gebruiken of
door innovatieve eco-machines in te zetten.
Typisch Dolmans
Belangrijke doelen voor Dolmans zijn rendement en groei. Als familiebedrijf hebben wij de positieve
ambitie om bij te dragen aan een maatschappelijke, sociale, ecologische en economische toekomst,
maar minstens zo belangrijk is een gemeenschappelijke gezonde bedrijfscultuur en gedeelde
kernwaarden. Wij geloven dat zorg voor mens, maatschappij en milieu niet alleen een taak is van mensen
als individu, maar dat ook wij als bedrijf daarin een sociaal maatschappelijke voorbeeldrol hebben. Onze
merkbelofte “gegarandeerd een goed gevoel” legt de basis voor onze duurzaamheidsstrategie. Ons
duurzaamheidsbeleid bestaat uit drie pijlers:
Pijler 1: Samen werken bij Dolmans
Pijler 2: Betrokken zijn bij het milieu
Pijler 3: Bewust innovatief ondernemen
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Duurzaam gedrag
Dolmans heeft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend. Dat impliceert dat al ons handelen
in de geest van de Code plaatsvindt. Het sociaal en menselijk aspect heeft Dolmans al hoog in het
vaandel staan. De Code is voor ons een instrument dat aanvullend daarop duurzame meerwaarde
biedt. Dolmans is altijd op zoek naar duurzame innovatieve oplossingen die ons in staat stellen onze
dienstverlening te optimaliseren en te verduurzamen. Daarnaast dient iedere divisie van Dolmans een
gedragscode te ondertekenen met daarin minimaal de volgende aspecten:
• Voldoen aan wet- en regelgeving
Alle medewerkers beschermen de legaliteit van ons bedrijf. Zij moeten voldoen aan alle wet- en
regelgeving op het gebied van milieu, veiligheid en eerlijk zakendoen. Wij verwachten van medewerkers
dat zij immer ethisch en verantwoordelijk handelen.
• Anti omkoping en corruptie
Wij bouwen relaties op die gebaseerd zijn op vertrouwen, en we zijn vastbesloten onze reputatie hoog
te houden en te versterken. Vandaar dat wij nooit steekpenningen, inclusief smeergeld, aannemen of
betalen.
• Geschenken en representatie
Medewerkers accepteren geen geschenken en representatie van een zakenpartner en bieden deze niet
aan zakenpartners aan. We laten onze zakelijke beslissingen niet door - aangeboden of ontvangen ¬geschenken en representatie beïnvloeden of anderen een reden geven om dit te vermoeden.
• Belangenconflicten
Belangenconflicten kunnen ontstaan wanneer persoonlijke relaties, deelname aan externe activiteiten
of een belang in een andere onderneming zakelijke beslissingen van onze medewerkers zouden kunnen
beïnvloeden of bij anderen die indruk zouden kunnen wekken. Een geval van belangenconflict kan de
reputatie van ons bedrijf en de medewerker in gevaar brengen. We moeten feitelijke, potentiële of
vermoedelijke belangenconflicten altijd zien te vermijden.
• Mededingingsrecht
Mededingingswetgeving beschermt het vrije ondernemerschap en eerlijke concurrentie. Voor ons is
het belangrijk deze uitgangspunten te ondersteunen en wij eisen dat onze medewerkers bijdragen
aan het bestrijden van illegale praktijken. Hieronder vallen prijsafspraken, verdeling van markten,
productiebeperking, aanbestedingsfraude en mededinging beperkende of monopolistische praktijken.
Wij gaan geen ongepaste gesprekken of overeenkomsten met onze concurrenten aan.

Samenwerken bij Dolmans (People)
Wij bieden onze medewerkers een baan om trots op te zijn met goede arbeidsvoorwaarden en
-omstandigheden. Wij stimuleren persoonlijke ontwikkeling en vragen onze medewerkers zich in te
zetten voor de medemens en het milieu. Ook het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt maakt deel uit van ons duurzaamheidsbeleid. Ons duurzaamheidsbeleid
voeren wij uit met het in acht nemen van de geldende wet- en regelgeving. De effectiviteit van ons
duurzaamheidsbeleid wordt continu geëvalueerd en verbeterd.
In 2019 werken wij bewust duurzaam samen met onze medewerkers, opdrachtgevers en overige relaties
door:
• Aansprekende werving en selectie ‘join the family’
• Persoonlijke opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s
• Transparante en open communicatie met stakeholders
• Handelen volgens onze missie om onze opdrachtgevers blij te verrassen bij alles wat wij doen
• Het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 		
Voortzetting van en verdere invulling geven aan ons donateurschap met Terre des Hommes
• Goede arbeidsomstandigheden om het welzijn en de gezondheid van onze medewerkers te 		
bevorderen
Ontwikkeling van onze medewerkers
Dolmans vindt het belangrijk dat haar medewerkers zich blijven ontwikkelen en goede resultaten blijven
behalen. Ook borgen wij de kennis en vaardigheden. Om dit te realiseren zijn wij continue gericht op de
ontwikkeling van onze medewerkers. Omdat alle medewerkers zich op een andere manier en in een ander
tempo ontwikkelen, hebben wij gekozen voor een algemeen opleidingsplan met drie hoofdonderdelen:
• Basistrainingen per functie
• Aanvullende specifieke trainingen
• Maatwerk trainingen en opleidingen op basis van competentieontwikkeling voor de individuele 		
medewerker
Dit is de basis van ons opleidingsplan, geen ‘one size fits all’, maar een algemene basis met maatwerk
voor iedere medewerker. Het opleidingsplan moet aansluiten op de visie en behoefte van de organisatie
én de behoefte van de medewerker.
In de vrije ruimte van dit opleidingsplan zijn er mogelijkheden voor een specifieke invulling. Er zijn een
aantal opleidingen benoemd om medewerkers te inspireren een opleiding te vinden die past bij hun
ontwikkeling. Maar medewerkers kunnen zelf ook nadenken over opleidingen die ze belangrijk vinden,
die aansluiten bij de eigen ontwikkeling en die van de organisatie. Er is dan ook de gelegenheid om zelf
een opleiding aan te dragen. Daarnaast kan een leidinggevende bepalen dat een aanvullende opleiding
voor de medewerker belangrijk is.
Opleidingsstrategie
De opleidingsstrategie van Dolmans is gebaseerd op het continue ontwikkelen van onze medewerkers,
omdat de wereld om ons heen altijd in beweging is. Daarnaast streven we naar maatwerkoplossingen
voor onze opdrachtgevende partners, wat betekent dat we zelf voldoende en actuele kennis moeten
hebben van alle mogelijke oplossingen.
Op basis van onze belofte gegarandeerd een goed gevoel en onze aanvullende garanties hebben wij de
opleidingsstrategie hieronder toegelicht:

Gegarandeerd een specialist
Een specialist weet wat hij moet doen en waar hij rekening mee moet en kan houden. Beschikken
over gedegen vakkennis en gaan duurzaam te werk. Ze is overal op voorbereid en komt zelden voor
verrassingen te staan. Een medewerker van Dolmans zet altijd een stap extra.

Gegarandeerd een stap extra
Door alleen datgene te doen wat onze opdrachtgevende partner van ons verwacht, maken wij van hen
tevreden klanten. Maar wij willen enthousiaste klanten en duurzame relaties! Daarom gaan wij niet voor
een acht, maar voor een negen en het liefst een tien. Daar doen we alles aan. Dus hebben wij altijd een
passende oplossing.
Gegarandeerd een passende oplossing
Een oplossing op maat dus. Een die past als een jas en waar onze opdrachtgevende partner zelf misschien
niet direct aan had gedacht. Een oplossing die verrast, omdat er met inzicht en inlevingsvermogen naar
is gekeken. Wat wij beloven, dat maken wij ook waar.
21st Century leren
In 2019 zijn we van start gegaan met het 21st
Century leren programma. Volgens het 21st Century
leren zijn er 11 vaardigheden die een hedendaagse
medewerker nodig heeft om zijn werk goed uit te
kunnen voeren. De focus ligt op het interactief leren.
Zo’n 70% van het leren doe je door te doen, uit te
voeren, te oefenen en in de praktijk te brengen.
20% van het leren is door samen te leren en samen
kennis te delen en vergroten. Slechts 10% leer je
door simpelweg uit een boek te leren. De trainingen
zullen daarom ingericht worden op veel interactie,
afwisseling en samenwerking, om zo het beste
leervermogen te kunnen borgen.
Vaardigheden
Tijdens het leerproces staan de volgende drie
thema’s centraal:
• Vakkennis
• Persoonlijke ontwikkeling
• Groepsdynamiek
Onder elk hoofdthema zijn de verschillende
vaardigheden gehangen. In totaal zullen er
acht trainingen verspreid over het kalenderjaar
plaatsvinden. De helft van de trainingen zal gegeven
worden door een externe trainer. De andere helft van
de trainingen worden intern verzorgd. Mede door
de trainingen intern te verzorgen, kunnen we kennis
delen die al beschikbaar is binnen onze organisatie.
Hiermee spelen we in op de kenniscyclus; kennis
delen en kennis vergroten.
Met het 21st Century leren richten wij ons op de
ontwikkeling van onze professionals en talenten.
De vaardigheden die wij gaan trainen zijn belangrijk
om te kunnen profileren binnen en buiten onze
organisatie.

Medewerkerstevredenheid
Binnen Dolmans richten we ons op verbetering van de tevredenheid. Daarnaast vinden we de diversiteit
belangrijk en trainen we de medewerkers in persoonlijke vaardigheden. Dit alles begint met een goed
en gedegen HRM-beleidsplan. In dit plan en in de diverse afdelingsplannen richten we ons op zeven
thema’s:
1. Diversiteit
2. Arbeidsvoorwaarden
3. Vitaliteit
4. Ontwikkeling van medewerkers
5. Young professionals
6. Personeelsplanning
7. Medewerkerstevredenheid

Veiligheid
Het focusgebied veiligheid is tweeledig; aan de ene kant streeft Dolmans ernaar de veiligheid van haar
eigen medewerkers zo goed mogelijk te borgen. Daarnaast is Dolmans bij haar opdrachtgevende partners
ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de medewerkers van de opdrachtgevende partner en de
veiligheid van uitvoerende en samenwerkende partners die in opdracht van Dolmans werkzaamheden
verrichten.

Dolmans borgt dat al haar medewerkers voldoende kennis en voldoende middelen hebben
om hun eigen werkzaamheden veilig te kunnen verrichten en toezicht te houden op de veiligheid
van onze uitvoerende, samenwerkende en opdrachtgevende partners.
Deze doelstelling uit zich in het laten volgen van de juiste trainingen en opleidingen en het toezien op
het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook middelen en materialen worden periodiek
gecontroleerd en gekeurd volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Dolmans borgt
aanpassingen van deze periodieke controles bij wet- en regelgeving.
Daarnaast is het belangrijk dat al haar medewerkers voorzien zijn van een veilige en arbo-verantwoorde
werkomgeving. Vanuit de interne organisatie hebben we niet altijd invloed op de werkomgeving bij onze
opdrachtgevende partners. Dit is een verantwoordelijkheid van alle partijen. Dolmans draagt zorg dat
haar medewerkers op de hoogte zijn van alle geldende veiligheidsregels en veiligheidsprocedures. Met
deze informatie zijn wij in staat onze medewerkers op een goede en adequate wijze te instrueren en te
begeleiden. Daarnaast worden medewerkers geacht zelf maatregelen te nemen om gevaren en risico´s
te vermijden. Hiervoor geven wij hen de nodige handvatten. Naast training en opleidingen volgen zij
periodieke toolboxmeetings met aandacht voor veiligheidsaspecten en –issues.
Behaalde resultaten in een overzicht:
Onderwerp

Doelstelling

Realisatie

Ziekteverzuim

< 5%

2%

MTO

>8

Resultaten MTO niet uit te drukken in
een cijfer

PFB Cyclus

100%

100%

Ongevallen

0

2

B-VCA / VCA VOL

> 90%

100%

Opleidingsbeleid en opleidingsmenukaart

Opstellen

Opgesteld

Betrokken zijn bij het milieu (Planet)
Dolmans gaat bewust om met het milieu. Wij zijn gecertificeerd volgens ISO 14001, MVO Prestatieladder
niveau 3 en in het bezit van het MVO-rapport FIRA. Dolmans zet zelfstandig, en/of samen met partners,
middelen en technieken in die het milieu zo minimaal mogelijk belasten. Dolmans realiseert zich in
alle facetten van de bedrijfsvoering dat het van groot belang is om veel aandacht te hebben en te
houden voor het beschermen van de planeet en deze zo weinig mogelijk aan te tasten door middel
van haar dienstverlening. Het zo ongeschonden mogelijk doorgeven van onze natuur naar toekomstige
generaties vraagt innovatief gedrag en investeringen om de milieu impact van de organisatie zo beperkt
mogelijk te houden.

Voor ons begint duurzaamheid niet in het bedrijf, maar bij de bron van het product of de dienst. Duurzaam
inkopen, leveranciersbeoordelingen en ontwikkeling zijn van groot belang. Dolmans is geen producent,
maar we hebben wel te maken met “afval”. Upcycling is een belangrijk onderwerp dat ons helpt om te
zorgen dat afval tot het minimum wordt beperkt. Sociaal aanvaardbare arbeidsomstandig-heden en
het behoud van hulpbronnen hebben prioriteit. We doen dit door ons te committeren aan naleving van
sociale en milieunormen in onze gehele keten. Om dit effectief uit te voeren en in stand te houden,
hebben we besloten een gedragscode voor leveranciers op te stellen. Deze is vanaf 2018 opgenomen
in onze leveranciers overeenkomsten.
De gedragscode beschrijft de geplande doelstellingen
en minimale verwachtingen voor onze partners in
de keten:
• Naleving wet- en regelgeving.
• Verbod op discriminatie.
• Betaal en werktijden.
• Gezondheid en veiligheid op de werkplek.
• Verbod op kinderarbeid en dwangarbeid.
• Milieunormen en veiligheidskwesties.
• Managementsystemen.
Een beter milieu door de volgende resultaten:
• Reduceren van papier, energie en water (onder andere
door inzet van de innovatieve Eco Efficiency machines).
• Verlagen van CO2 uitstoot (onder andere door inzet van
minder milieubelastende auto’s).
• Gebruik van Cradle to Cradle gold gecertificeerde
reinigingsmiddelen (product kan na gebruik volledig
worden hergebruikt in een nieuw product of als
grondstof).
• Het invoeren van elektrische bakfietsen.
Behaalde resultaten in een overzicht:
Onderwerp

Doelstelling

Realisatie

Milieu-incidenten

0

0

Energie investeringen

1

1 (elektrische fiets)

Bewust Innovatief Ondernemen (Profit)
Dolmans brengt zelfstandig en/of in samenwerking met haar
partners nieuwe concepten op de markt waarbij de pijlers
‘Samenwerken bij Dolmans’ en ‘betrokken zijn bij het milieu’
zo optimaal mogelijk worden ingevuld.
Dolmans heeft daarnaast de Code Verantwoordelijk
Marktgedrag ondertekend. Dat impliceert dat al ons
handelen in de geest van de Code plaatsvindt. Het sociaal
en menselijk aspect heeft Dolmans al hoog in het vaandel
staan. De Code is voor ons een instrument dat aanvullend
daarop duurzame meerwaarde biedt.
Stakeholder Management is een belangrijk onderdeel van
bewust innovatief ondernemen. Per stakeholder stellen
wij de volgende doelen:
• Duurzaamheid maximaal inbedden in de eigen organisatie met concrete doelstellingen die 		
vastgelegd worden in een jaarplan. Dit is gebaseerd op een proces van continue verbetering waarbij
evaluatie (management review) en herijking van strategie belangrijke factoren zijn om deze doelen
te realiseren en bij te stellen. Dolmans heeft een aantal belangrijke focuspunten, waaronder 		
veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers, duurzame huisvesting en mobiliteit.
• Opdrachtgevende partners maximaal beïnvloeden en ondersteunen om duurzaam te ondernemen.
Dolmans richt zich hierin op de processen waarvoor zij verantwoordelijk is bij de opdrachtgevende
partners. Dolmans mengt zich niet in het duurzaamheidsaspect van de primaire organisatie van de
opdrachtgevende partner, maar neemt daarin wel een proactief adviserende rol aan. Daarnaast
wil Dolmans zich in het bijzonder inzetten voor langdurige en duurzame relaties met de 			
opdrachtgevende partners. Dolmans verplicht zich daarnaast om innovaties voor te stellen bij de 		
opdrachtgevende partners.
• Samenwerkende leveranciers dienen zich allen te conformeren aan de gedragscode voor
leveranciers. Hierin worden verwachtingen naar leveranciers gecommuniceerd, welke tevens in 		
jaarlijkse beoordelingen worden gemonitord. Hierin worden uitgebreide eisen en verwachtingen 		
gesteld ten aanzien van mensenrechten en arbeidsomstandigheden, milieu en bedrijfsintegriteit.
In 2019 groeit ons bedrijf door:
• Duurzame innovatieve dienstverlening.
• Behoud van bestaande opdrachtgevers door zorg te dragen voor een ‘gegarandeerd een
goed gevoel’.
• Samenwerking met nieuwe opdrachtgevers.
• Dolmans staat bekend als een duurzame dienstverlener.
• We zijn specialisten met een “hands-on” mentaliteit.
• Tevens geven wij graag een deel van onze inkomsten terug aan de maatschappij. Zo is Dolmans 		
sponsor van het Ronald McDonald Huis
Behaalde resultaten in een overzicht:
Onderwerp

Doelstelling

Realisatie

Innovaties voorstellen bij
opdrachtgevende partners

2

Behaald

Social Return

> 5%

Circa 8%

Bruto bijdrage

Vastgesteld

Behaald

Doelstellingen 2020
Ook voor 2020 zijn weer diverse doelstellingen vastgesteld om duurzaamheid verder te verankeren in
de dagelijkse bedrijfsvoering van de organisatie. Dit door onder andere de volgende doelstellingen op
het gebied van People, Profit and Planet.
1. Inzet social return ≥ 7,5%.
2. Score KTO 8, 2020 9 (klanten bevelen Dolmans aan als dienstverlener).
3. Voldoen aan de norm-, wet- en regelgeving op het gebied van milieu en het duurzaamheid (ISO, 		
MVO, FIRA, VCA etc.).
4. Continu investeren in communicatie en informatiedeling door diverse overlegstructuren, 			
organiseren van kennisdelingssessies (van hoog tot laag) en informele bijeenkomsten.
5. Actief (laten) volgen van (verplichte) opleidingstrajecten en ontwikkelen specifieke trainingen.
6. Verhogen van kwaliteit en vastleggen (persoonlijke) van doorontwikkelingstrajecten (POP)
7. Opstellen vitaliteitsprogramma en invulling duurzame inzetbaarheid (o.a. 50+-gesprekken, 		
activiteitenprogramma, functieroulatie en uitzoeken samenwerking met externe bedrijven).
8. Opstellen en invoeren nieuwe functionerings- en beoordelingssystematiek.
9. Actief deelnemen aan introductieprogramma Dolmans Groep en zelf ontwikkelen programma 		
voor de indirecte en directe medewerkers.
10. Vaststellen policy omtrent attentie en informele bijeenkomsten.
11. Stuurinformatie verzuim verbeteren en verspreiden.
12. Ziekteverzuim Dolmans Groep (exclusief zwangeren) ≤ 7%.
13. MTO score (1 keer per twee jaar) ≥ 7,5.
14. Functionerings- en beoordelingsgesprekken met managers: 100%.
15. POP managers: 100%.
16. B-VCA / VCA-Vol: 100% (binnen gestelde termijn).
17. Minimaal zes stageplaatsen/traineeships voor studerenden of net afgestudeerden.
18. 3% CO2 reductie wagenpark (ten opzichte van 2016).
19. inzicht krijgen in gas/water/licht verbruik per locatie.
20. 0 ongevallen.
21. 0 milieu-incidenten en meldingen.
22. Het behalen van het keurmerk GroenGedaan! van Stichting Duurzaam voor Trition.

Tot slot
Duurzaam ondernemen is geen project. Het is een dagelijks doorlopende praktijk die in de cultuur van
de organisatie zit. Hierdoor wordt in alle onderdelen van de organisatie continu aandacht besteed aan
duurzaamheid. Dolmans zal zich op ieder moment proactief blijven inzetten om duurzaamheid verder
in de organisatie te verankeren.

