
Blijvend verduurzamen middels De MVO-Wijzer 

HET MVO-AVONTUUR 
VAN MTS EURO  PRODUCTS
In 2011 startte Janine de Vos bij MTS Euro Products met het MVO-traject. Nu, vijf jaar later, hebben 

ze een goed geborgd MVO-beleid dat tweemaal bekroond is met een MVO-Certificaat De MVO-

Wijzer, een ISO 14001-certificaat, een unieke vlag van waardering van ‘Duurzaam Maassluis’ en 4 

van de 5 sterren Ecostars voor het wagenpark. Deze bekroningen komen niet zomaar aanwaaien. 

Janine vertelt welke stappen ze hebben gezet en welke wensen nog op het lijstje staan.

DOOR WENDY-JANE QUAIJTAAL

Janine ging als stagiair aan de slag om het MVO-traject bij MTS 

Euro Products vorm te geven. De termen ‘duurzaamheid’ en 

‘MVO’ gonsde door de branche. En in aanbestedingen werd er 

specifiek naar gevraagd. Tijd voor actie dus! Allereerst is een nul-

meting uitgevoerd. Er is gekozen voor het instrument De MVO-

Wijzer omdat de negen thema’s uit dit model een mooie kapstok 

vormen. De MVO-Wijzer is laagdrempelig en duidelijk.

Uit de nulmeting kwam dat er al heel veel op MVO-gebied ge-

regeld was. Het personeelsbeleid was goed ingericht. MTS Euro 

Products had (en heeft nog steeds) veel oog voor de omgeving 

door onder andere het sponsoren van lokale initiatieven. Ook aan 

medewerkers werd gevraagd wat zij MVO vinden aan de organi-

Een bijzonder duurzaam 

 product van MTS Euro  Products 

zijn de poetsdoeken van 

 gerecycled textiel.
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HET MVO-AVONTUUR 
VAN MTS EURO  PRODUCTS

‘HET WAS EEN EYE-OPENER OM TE MERKEN DAT 
ZIJ VOORAL DACHTEN AAN MILIEU-ASPECTEN’

satie. Het was een eye-opener om te merken dat 

zij vooral dachten aan milieu-aspecten. Terwijl 

people en profit onderwerpen net zo belangrijk 

zijn.

Trekkersrol in de keten
De duurzaamheidsslogan van MTS Euro Products 

is ‘The clear and green solution’. Dit uit zich onder 

andere door een transparante en open blik naar 

alle stakeholders. Maar ook in de duurzame ont-

wikkeling die de organisatie heeft doorlopen en 

nog steeds doorloopt. Janine noemt enkele voor-

beelden zoals het verduurzamen van het wagen-

park (inclusief de laadpunten op het terrein). Maar 

ook in het productassortiment groeit het aantal 

duurzame(re) producten. Er is een luchtverfrisser 

die werkt op basis van groene energie in plaats 

van batterijen, innovatieve en duurzame verpak-

kingen en zuinige en milieuvriendelijke hand-

doekendispensers. Voor deze ontwikkelingen is 

nauw contact met de toeleveranciers. Veel toele-

veranciers van MTS Euro Products bevinden zich 

in het buitenland. En het blijkt dat ze daar nog niet 

zo ver zijn met duurzaamheid als in Nederland. 

MTS Euro Products heeft daarmee een trekkers-

rol in de keten.

Poetsdoeken van textiel
Een bijzonder duurzaam product zijn de poets-

doeken van textiel. Deze worden gemaakt van 

tweedehands kleding die niet meer gebruikt kan 

worden. Dagelijks wordt door consumenten 80 

tot 90 ton kleding aangeleverd waarvan maar 

liefst 90 procent herbruikbaar is. Van het textiel 

dat niet meer het gebruikt kan worden in de oor-

spronkelijke vorm, wordt 17 procent gerecycled 

tot poetslap. 

En de duurzame ontwikkeling gaat gewoon door 

de komende jaren! Op de planning staan bijvoor-

beeld rondetafelgesprekken met klanten over 

MVO, het verder verduurzamen van het vracht-

wagenpark, een cursus ‘het nieuwe rijden’ voor 

de chauffeurs, het verder implementeren van de 

participatiewet en het schrijven van een MVO-

jaarverslag. Janine vertelt dat er altijd ontwikke-

lingen zijn en dus ook weer nieuwe duurzame 

mogelijkheden voor de organisatie.

Tips van Janine
Of Janine tips heeft voor andere organisaties? 

Jazeker!

1. Gebruik een MVO-model of -instrument als 

kapstok om je activiteiten herkenbaar te ma-

ken. MVO is zo breed dat je het overzicht mak-

kelijk kwijtraakt.

2. Blijf transparant in wat je doet en waarom je 

het doet, naar alle stakeholders.

3. En blijf met je stakeholders in gesprek. Maak 

MVO herkenbaar en toepasbaar. tgthr

MTS Euro Products levert sinds 1991 benodigdheden voor een schone en hygiënische werkomgeving aan 

bedrijven. Denk hierbij aan artikelen voor toilethygiëne, poetsdoeken, absorptiematerialen, dispensers en 

afvalzakken. Veel producten hebben een Europees ECO-label en/ of een FCS-keurmerk. Bij MTS Euro Pro-

ducts werken ongeveer zestig medewerkers op twee locaties in Maassluis.

OVER MTS EURO PRODUCTS 

Lees meer over ‘De MVO-Wijzer’:

tgthr.nl/kennisbank/

mvo-wijzer 

 

Bekijk de infographic met het 

productieproces van de duur-

zame poetsdoeken:

bit.ly/2eqYW9M
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