
   Verantwoordelijkheid
Onderdeel van:

MVO Nederland
FTN
ETSA

Code of conduct gebaseerd 
op United Nations Global Compact 
(zero tolerance slavery en kinderarbeid)

   Levensduurverlenging
Goede kwalitatieve producten, 
waarbij een lange levensduur van belang is

MVO Elis Nederland - facts & �gures
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Ons bedrijfsmodel werkt volgens de circulaire economie gedachtegoed    Bedrijfskleding

   Matten

44% minder schoonmaak door een goede mat

80% van de vloervervuiling wordt 
voorkomen door onze matten

75% van het vuil en stof wordt binnen 
gebracht door schoenzolen

 Nylon matten zijn gemaakt 
van gerecyclede visnetten

   Cleanroom
 

   Washroom

   Poetsdoeken

83% van de poetsdoek bestaat
uit gerecyclede materialen
 
Hergebruik poetsdoeken vermindert afval 
t.o.v. papier/lompen
 
Wasproces bijna volledig gesloten 
chemisch afval krijgt tweede leven 

 
Opname olie: 1 Elis doek = 6 papier vellen
 

   Award
CINET Global Best 
Practice Award 2018
meest duurzame 
professionele 
textielverzorger 
ter wereld

professioneel
reinigen

onderhoud en reparatie

materialen opnieuw inzetten

Per jaar besparen we een nijlpaard 
(ruim 3.000 kg) aan plastic door het 
wassen en hergebruiken van onze 
WC-borstel onderdelen

Dispensers worden opnieuw ingezet 
of verwerkt tot o.a. gieters of emmers

De dispensers en 
het papier zijn 
Cradle 2 Cradle 
gecerti�ceerd

Kwaliteitscontrole 
op normeringen

Elis Design & Supply Centre 
en confectie in Europa

Alle textiel voldoet aan de 
OEKE TEX standard 100

In 2017overgegaan van gas 
naar elektrische stoomgeneratoren

Meerdere afmetingen verpakkingen 
beschikbaar om zo hygiënisch 
en passend mogelijk te verpakken 
en afval te verminderen

75% van de hitte van de naverbrander
wordt herbruikt om waswater te verwarmen

40.000 kg per jaar

aan textiel, laarzen en goggles 
krijgen een nieuw leven

   Wasproces (2008 vs. 2018 per kg was) 

   Onze mensen

Sponsoring medewerkers
voor deelname aan 
sportevenementen 

Fruit

Internationaal 
Chevron programma  
Waardering voor professionele 
vaardigheden en collegialiteit

860 mensen in dienst in Nederland
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heeft een vast contract85%
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