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1 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Hogeschool Utrecht (hierna: HU) hecht waarde aan een 
opdrachtnemer die zich aantoonbaar inspant het milieu 
zo min mogelijk te belasten, en die gehoor geeft aan 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. HU steunt 
de Sustainable Development Goals (SDG) van de VN 
en werkt al jaren actief mee aan het bereiken hiervan. 
Om een factor van betekenis te zijn heeft ook Hago haar 
visie op duurzaamheid en circulariteit gekoppeld aan de 
SDG’s. Binnen onze werkwijze Helder richten we ons be-
wust op de doelen die aansluiten op onze activiteiten. 
Hieronder leggen we uit wat onze duurzaamheidsmaat-
regelen zijn binnen de scope van deze opdracht. Aan de 
hand van de symbolen naast de tekst ziet u aan welke 
SDG de maatregel bijdraagt.

•  Ondersteuning schoonmakers HU 
door vitaliteitscoach, psychologische 
coach, zorgcoach en budgetcoach (zie 
gunningscriterium ‘Personeel’); 

•   Lijf-en-leren gesprekken met alle 
schoonmakers op HU (zie gunningscriterium 
‘Personeel’);

•  Veilige middelen en materialen (gesloten, 
ergonomische werkwagens en verantwoorde 
middelen).

Resultaat: gezonde medewerkers zorgen voor een 
hoge kwaliteit en continuïteit, doordat er sprake is van 
een lager ziekteverzuim.

•  Zorgvuldige implementatie van 
Helder, inclusief opleidingsplan (zie 
gunningscriterium ‘Personeel’);

•  100% van de medewerkers volgt de 
basisinstructie, 100% van de mede-
werkers rondt de Basisopleiding Schoonmaak met 
succes af;

•  Een eigen opleidingsbudget van € 250.- voor iedere 
medewerker;

•  Samenwerking HU in het onderwijs (zie 
gunningscriterium ‘Bijdrage aan het onderwijs’). 

Resultaat: het bieden van goede 
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opleidingsmogelijkheden zorgt voor trotse en 
gemotiveerde medewerkers die maximale kwaliteit 
leveren bij HU.

•  Onderzoek ‘Betekenisvol Werk’ (zie 
gunningscriterium ‘Personeel’);

•  Reiskostenvergoeding bovenop de cao 
en goede contractvoorwaarden voor 
medewerkers;

•  Meer werk voor onze medewerkers met Hago 
Sourcing, onze online ‘vacaturebank’ binnen de 
holding Vebego. Binnen dit platform plaatsen 
leidinggevenden oproepen voor extra krachten 
voor objecten waar dit nodig is. Schoonmakers 
die graag extra willen werken kunnen zich direct 
inschrijven. Zij werken namelijk veelal parttime, 
waardoor extra uren erg welkom zijn. We richten 
Hago Sourcing ook in voor uw locaties. 

Resultaat: eerlijk en betekenisvol werk voor onze 
medewerkers. Door met Hago Sourcing gehoor te 
geven aan hun wensen, verbeteren we bovendien 
hun financiële vitaliteit. Tevreden medewerkers 
hebben vervolgens weer een positief effect op 
eindgebruikers.

•  In 2023 zetten we bij HU 5% Social 
Return in. Zie paragraaf 1.1. 

Resultaat: door bij te dragen aan de 
Participatiewet geven we invulling aan 
een inclusieve maatschappij en de 
doelen van HU.

•  Verpakkingen met doseersysteem van 
zusterbedrijf Alpheios ➔ reduceert 
materiaalgebruik met 40%;

•  Reinigingsmiddelen van Vive ➔ 
ecologisch verantwoord, Cradle2Cradle 
Gold gecertificeerd, Europees 
Ecolabel;

•  Triple-T werkwagen ➔ Cradle2Cradle 
Gold gecertificeerd, 100% recyclebaar, 
ergonomisch verantwoord en veilig 

  doordat deze afsluitbaar is. We bestickeren deze 
  wagen met de SDG’s, om bewustwording onder 
  eindgebruikers te vergroten;
•  Microvezelmethode ➔ minder gebruik van (warm) 

water en schoonmaakmiddel; 
•  Met kennis van ons zusterbedrijf Returnity geven we 

afval een tweede leven. Dit doen we bijvoorbeeld 
al bij Hogeschool voor de Kunsten. Op basis 
van de resultaten na de lopende aanbesteding 
afvalmanagement, geven we met de geselecteerde 
leverancier invulling aan circulaire dienstverlening  
bij HU;

•  Een volledig ‘plastic waterflesjesvrije’ HU binnen één 
jaar, door het aanbieden van gepersonaliseerde, 
duurzame doppers (met logo HU en Hago); 

•  Álle medewerkers van Hago krijgen de mogelijkheid 
om mee te gaan op een bouwreis met de Vebego 
Foundation naar Sri Lanka (het bouwen van een 
Community Centre) of Marokko (het renoveren van 
weeshuizen in samenwerking met SOS Kinderdorpen), 
waar we onze handen uit de mouwen steken en 
de lokale bevolking helpen aan een betere dag 
van morgen. Samen met HU inventariseren we de 
mogelijkheid om 2 medewerkers en 2 studenten per 
jaar namens HU te laten deelnemen aan deze reizen;

•  Kledinginzamelpunten Old Becomes New: uw 
eindgebruikers kunnen hier oude kleding en ander 
textiel in achterlaten. Wij zorgen er vervolgens 
voor dat we het textiel ophalen en de grondstoffen 
hergebruiken, bijvoorbeeld voor handdoeken voor 
practica ruimten;

•  Duurzaamheidsoverleg tussen onze MVO-Manager 
Julie van Tuijl en uw Green Officer, 2 keer per jaar.

Resultaat: actieve participatie op het gebied van 
circulariteit en duurzaamheid door onze partners in 
de keten binnen Vebego, maar ook HU, te betrekken. 
Samen met HU werken we actief aan de ontwikkeling 
van duurzaamheidsinitiatieven. Dit werkt een positief 
imago in de hand. 

We kiezen er bewust voor om de CO2-uitstoot die 
we niet kunnen reduceren níet te compenseren door 
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bijvoorbeeld bomen te planten. Onderzoek 
wijst namelijk uit dat het op grote schaal 
planten van bomen de afgelopen eeuwen 
geen bijdrage heeft geleverd aan het 
verminderen van het broeikaseffect. Hago 
heeft de doelstelling om de CO2-uitstoot in 2030 
te verminderen met 50%; deze gaan we niet met 
compensatie uit de weg. We richten ons met name 
op aanpassingen en toekomstbestendigheid in ons 
wagenpark (volledig elektrisch rijden). Daarnaast is bij 
al onze inkoopprocessen maatschappelijk verantwoord 
inkopen de leidraad. Denk bijvoorbeeld aan onze 
werkkleding en huisvesting. Ook stimuleren we 
initiatieven als ‘Warme Truiendag’: we doen dan ook 
actief mee. 
Resultaat: continue aandacht voor de reductie van CO2-
uitstoot, waarmee we deze in 2030 gehalveerd hebben.

1.1  Social Return: een inclusieve arbeidsmarkt met 
de inzet van medewerkers met een afstand tot  
de arbeidsmarkt

Het is niet realistisch om te denken dat Hago binnen 
één jaar aan de doelstelling van 5% Social Return kan 
voldoen. Dit heeft twee redenen: de krimp in locaties 
bij HU, en het feit dat de ‘kaartenbakken’ ver leeg zijn. 
We stellen daarom een uitvoerig plan van aanpak op, 
om wél binnen drie jaar aan de gestelde doelstelling 
te voldoen: we gaan de samenwerking aan met 
Buurtteams Utrecht (Stichting Buurtteams Sociaal), 
hierna: BU. BU maakt zich onder andere hard voor 
mensen in buurthuizen die werkloos zijn of worden, en 
moeite hebben met re-integratie op de arbeidsmarkt. 
Onze aanpak werkt eenvoudig: de afdeling Recruitment 
van Hago heeft contact met BU en geeft beschikbare 
vacatures door. Een medewerker van BU beoordeelt 
welke bewoner in aanmerking komt voor werk bij Hago. 
Zodra een geschikte bewoner gekoppeld wordt, treedt 
deze in dienst bij Hago. Onze aanpak gaat gepaard met 
de volgende voorwaarden:
•  De inzet van medewerkers met een afstand tot de 

arbeidsmarkt (hierna: MAA) is alleen mogelijk wanneer 
vaste medewerkers van Hago doorstromen of met 

pensioen gaan, en er dus een vacature ontstaat.
•  We voeren geen aanpassingen door in ons 

huidige personeelsbestand en garanderen onze 
vaste medewerkers hun werkplek, taken en 
verantwoordelijkheden. 

•  MAA worden uitsluitend aanvullend ingezet (nooit ter 
vervanging, wél ter verlichting). Dit houdt in dat we in 
totaal 105% productieve uren inzetten. Dit doen we 
bijvoorbeeld ook al op deze manier op uw locatie in 
Amersfoort.

•  Na de start van het contract beginnen we met een 
inventarisatie van de SROI-status van de huidige en 
over te nemen groep medewerkers, om te voorkomen 

dat we medewerkers in dienst hebben waarvan 
we niet weten dat ze aan het quotum voldoen. Pas 
hierna gaan we in gesprek over de mogelijkheden 
met BU.

 
1.1.1  Het inzetten van MAA bij HU: een 

zorgvuldig proces
Een jobcoach van BU onderzoekt mogelijke risico’s 
door te kijken of de werkplek echt geschikt is voor 
MAA. Vervolgens maken we via een profielschets 
de persoonlijke eigenschappen en vaardigheden 
van de kandidaat inzichtelijk. Dat vullen we aan met 
voldoende coaching volgens onderstaand plan.

Werkzaamheden: we geven MAA vaste taken, 
waardoor we stabiliteit creëren. Ook passen we onze 
prestatienormen aan op basis van het niveau van 
de medewerker, zodat hij alle vrijheid krijgt om zich 
te ontwikkelen binnen onze organisatie. Hiermee 
bevorderen we de betrokkenheid, wat u terugziet in 
de kwaliteit en beleving. De taken zijn ondersteunend 
aan de taken van vaste medewerkers voor wie het 
werk vanwege leeftijd of blessures fysiek zwaar is. 
Deze krijgen hierdoor een meer sturende rol, wat 
hun duurzame inzetbaarheid bevordert. Vanwege de 
complexiteit voeren MAA geen periodiek werk uit. Ze 
voeren reguliere werkzaamheden uit in kantoor- en 
verkeersruimten, zodat de werkdruk voor hen binnen 
de perken blijft.

Toezicht: de ervaren medewerkers die we aan de 
MAA koppelen, verzorgen de dagelijkse aansturing. 
Zij volgen daarvoor de training Harrie Helpt, die 
specifiek gericht is op het coachen en aansturen 
van MAA. Onze medewerkers krijgen hulp van 
locatiemanager Thomas, de voorwerkers en een 
jobcoach van BU. 

Begeleiding: de mate van begeleiding is afhankelijk 
van de zelfstandigheid van de medewerker. 
De jobcoach begeleidt vanuit een persoonlijk 

coachingsprogramma, waarmee we per medewerker 
de perfecte omstandigheden voor een duurzaam 
dienstverband creëren. Daarnaast ondersteunt 
de jobcoach in de afstemming tussen ons en de 
medewerker, en in het vormgeven van goed en 
functioneel werkgever- en werknemerschap.

Ondersteuning: onze reguliere medewerkers, 
de locatiemanager en de jobcoach geven training 
on-the-job en begeleiden de medewerkers in hun 
werk. Daarbij besteden we aandacht aan hoe ze 
op een goede manier met contactpersonen van HU 
communiceren, en hoe ze kansen ter verbetering 
signaleren en oppakken. Zo helpen we medewerkers 
ontwikkelen, zorgen we dat zij zich goed voelen én 
dat ze de gewenste kwaliteit leveren.

Controle: controle voeren we al coachend uit. 
Locatiemanager Thomas betrekt de medewerker 
bij de kwaliteitsmetingen, zodat hij meteen uitleg en 
bijsturing kan geven op punten die beter moeten. 
Hij houdt de resultaten bij in ons digitale dashboard 
(Hago Now), zodat we trends kunnen signaleren en 
medewerkers gericht kunnen begeleiden. 


