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Co2-reduCtie: een miljoen diesel kilometers 

minder

Naast waterreductie neemt Gom ook serieus stappen met CO2 re-

ductie. Zo heeft Gom de Co2 uitstoot van afvalzakkenverbruik met 

ruim een kwart gereduceerd.

“Heel concreet betekent dit: één miljoen kilometer minder rijden 

met een dieselmotor. Of met 23 auto’s een keer de aarde rondrijden. 

Door verdere doorvoering is dit percentage overigens al opgelopen 

tot ruim 40 procent”, geeft Van Poppel aan. 

samenwerken in de keten

Je kunt het niet alleen doen, in de keten samenwerken versterkt het 

effect. “Onze leveranciers zijn partners in onze ambitie: daarmee is 

mvo een belangrijk selectiecriterium in de uiteindelijke partnerkeu-

ze. We hebben een preferred supplier van sanitaire voorzieningen 

die cradle-to-cradle gecertificeerd is; de leverancier van afvalzakken 

is als enige mvo-trede 4 gecertificeerd. Tenslotte een machineleve-

rancier die koploper in duurzaamheid wil zijn en samen met Gom 

waterverbruik reduceert én compenseert. Samenwerken in de keten 

loont”, aldus Van Poppel.

“Met leveranciers én met klanten: wij ontwikkelen proeftuinen waar 

we samen met onze klanten en leveranciers initiatieven uitproberen 

en doorontwikkelen”.

mVo ambitie 2020: CirCulair, klimaat-

neutraal en inClusief

Deze cradle-to-cradle middelen zijn een goed voorbeeld van 

Circulair ondernemen: samen met Inclusief ondernemen en 

Klimaatneutraal ondernemen de drie pijlers in de ambitie 2020 van 

MVO Nederland. “Binnen onze Groene Ambitie gaat het vooral om 

de aspecten Circulair en Klimaatneutraal. Al is het heel mooi als we 

de verbinding met de inclusieve pijler maken.”

Een praktijkvoorbeeld van die verbinding zijn de refurbished mate-

riaalwagens. Materiaalwagens die bij een contractwisseling beschik-

baar komen zijn vaak nog bruikbaar, al zijn delen aan vervanging 

toe. Door hergebruik van goede onderdelen én door de herstelwerk-

zaamheden te laten uitvoeren via een sociale werkplaats, combi-

neert Gom circulair ondernemen met inclusief ondernemen. 

Initiatieven die klimaatneutraliteit stimuleren neemt Gom ook.

Van Poppel: “Natuurlijk kun je klimaatneutraal handelen door sim-

pelweg de uitstoot te compenseren. Maar ik vind dat je blijvend in-

spanningen moet doen om steeds minder uit te stoten. Niet omdat 

dat minder compensatie kóst maar omdat het meer óplevert voor 

het milieu. Daar zijn we dus volop mee bezig: minimaliseren van 

het ongewenste én maximaliseren van het gewenste.”

minimaliseren én maximaliseren

Een mooi voorbeeld is het waterverbruik bij vloeronderhoudsma-

chines: De ec-H20 machines van Tennant verbruiken tot twee der-

de minder water dan traditionele machines en kun je zonder reini-

gingsmiddelen gebruiken. Van Poppel somt op: “We verbruiken 

minder water, doen minder beroep op fossiele brandstoffen voor 

transport van reinigingsmiddelen én compenseren het waterver-

bruik via Made Blue: Volgens het principe ‘een liter voor een liter’, 

spiegelen zij elke verbruikte liter drinkwater met een liter schoon 

drinkwater in ontwikkelingslanden. We compenseren eigenlijk zelfs 

méér dan dat: we besparen met ec-H20 zoveel water dat we beslo-

ten de bespáring te compenseren in plaats van het verbruik, dat le-

vert voor Made Blue meer schoon drinkwater op.” 

“Bij de start in 2014 is direct invulling gegeven aan onze Groene 

Ambitie door onze keuze van schoonmaakmiddelen,” aldus Van 

Poppel. “Voor de dagelijkse schoonmaak gebruiken we alleen nog 

schoonmaakmiddelen die cradle-to-cradle zijn. Inclusief een ‘plan-

tastic’ verpakking. Deze is grotendeels gemaakt van suikerriet en 

plasticafval uit oceanen.” De centrale gedachte van de cradle-to-

cradle filosofie is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het 

ene product, nuttig worden ingezet in een ander product.

Gom ging daarbij verder dan de toen gangbare Ecolabel-producten. 

de groene ambitie van Gom 
in de praktijk
In 2014 lanceerde Gom haar ‘Groene Ambitie’. Het doel ervan is om in haar dienstverlening continu verder 
te verduurzamen, zonder dat het haar opdrachtgevers extra geld kost. Een nobel streven, maar hoe ziet dat 
er in de praktijk uit? Ad van Poppel, directeur Kwaliteit weet er alles van.

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Gom.

Gom heeft inmiddels niveau 4 behaald van de MVO Prestatie lad-

der. Dit niveau gaat diep in op ketenverantwoordelijkheid: een be-

drijf moet controle uitoefenen op de (volledige) bedrijfs keten. En 

het bedrijf moet het op een aantal zelf bepaalde mvo-onderwerpen 

beter doen dan de rest. 

Daarnaast heeft Gom al in 2015 de gouden status bij FIRA gehaald. 

Dit platform is een digitaal register waarin leveranciers hun mvo-

prestaties transparant zichtbaar maken aan inkopers en mvo be-

spreekbaar te maken. FIRA verifieert de informatie, zodat deze be-

trouwbaar is. 

De Groene Ambitie leeft ook bij Gom-medewerkers. Zo kwam bij 

een ander bedrijf van Facilicom bedrijfskleding terug die niet meer 

goed hergebruikt kon worden. Een Gom-collega zag mogelijkheden: 

de kleding werd, wederom bij een sociale werkplaats, omgetoverd 

tot microbelt: een gordel met zakken voor gebruik bij microvezelta-

ken. Van Poppel: “Praktisch en duurzaam. Samen met ons pakken 

leveranciers, medewerkers én klanten dit enthousiast op. Wij zijn 

tevreden met de stappen die we maken, maar blijven niet stilstaan: 

we zullen stappen blijven zetten.”

Samenwerken in de keten. Bijvoorbeeld: Caspar Jacobs (Dimensio), Ben Holdrinet (Facilicom), Yvonne Schmits (Facilicom),

Ad van Poppel (Gom), Marco Konter (Gom) en Erno Keizer (Dimensio).


