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Van de directie

Duurzame stappen 
op de juiste weg
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Financiën

Reym zette dit jaar een nieuw record met de hoogste 

omzetnotering in haar geschiedenis. Zowel de 

productiviteit van personeel als van het materieel was 

hoger dan gebudgetteerd en hielpen de omzet verder 

richting de doelstelling van 120 miljoen euro te brengen. 

Een belangrijke bijdrage aan de omzet is afkomstig van 

de onderlinge omzet tussen Reym en zusteronderneming 

ATM in Moerdijk. Dit jaar steeg die naar 10,6 miljoen 

euro. Hoewel kostenbesparingen onder de paraplu van 

de ReymAktie effectief bleken, zorgde vooral een hoge 

druk op projectmarges ervoor dat het bedrijfsresultaat 

stagneerde op 7,8 miljoen euro.  

Strategie

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord 

ondernemen zijn stevig verankerd in ons bedrijf. Dat komt 

tot uiting in de strategie die we in 2012 hebben ingevoerd 

en in 2014 herijkt. Deze strategie beschrijft onze doelen voor 

de komende jaren en de wijze waarop we die willen halen. 

De strategie is inzichtelijk dankzij een Strategiekaart, die 

toegankelijk is voor iedere medewerker. De balans over het 

afgelopen boekjaar laat zien dat we met veel tussentijdse 

doelstellingen al goed op weg zijn. Komend jaar zullen we  

de strategie herijken om te kijken of bijsturing nodig is. 

Total Care

Total Care staat voor ontzorging op het gebied van 

industrieel reinigen, afvalmanagement en transport. 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst gaf CEO Peter Dilnot 

van Shanks Group plc de officiële kick-off voor deze 

dienstverlening. Total Care is voor Reym een belangrijke 

activiteit om verder in te groeien. In het afgelopen 

boekjaar kwam de Total Care-dienstverlening echt van de 

grond. Klanten weten Reym voor het concept te vinden 

en dat zal in de komende jaren alleen maar meer worden. 

Daarmee handhaaft Reym zijn positie als marktleider. 

Een bewogen jaar. Dat was boekjaar 2013/2014 zeker. Terwijl we de hoogste omzet 

ooit noteerden, bleven marktomstandigheden grote druk uitoefenen op Reym. Focus op 

kwaliteit, een gevulde orderportefeuille en de inzet van betrokken en bekwame mede-

werkers zorgden er evenwel voor dat Reym de concurrent steevast een stap voor blijft. 

Theemsweg

Aan de Theemsweg in Rotterdam wordt op dit moment 

gebouwd aan een nieuwe vestiging, waarmee Total Care 

ook in het havengebied kan worden aangeboden. Op 

deze locatie kan straks afval worden bewerkt, opgeslagen 

en getransporteerd. Gevaarlijk afval kan via het water 

naar zusterbedrijf ATM in Moerdijk worden verscheept, 

waardoor het aantal transportkilometers over de weg flink 

wordt verminderd. De bouw zal tot in 2015 duren.

Klant en markt

De (chemische) markt waarin Reym opereert, verkeert 

al langere tijd in zwaar weer onder invloed van de crisis. 

Bovendien is sprake van overcapaciteit in industriële 

dienstverlening, waardoor een ware concurrentieslag 

plaatsvindt. Gelukkig is de positie van Reym zonder 

meer stevig. Maar hoewel we de orderportefeuille op 

orde wisten te houden, heeft dit wel gevolgen gehad 

voor de projectmarges. Die daalden gemiddeld met 

zo’n 10 procent. Veel werk is gestoken in verdieping en 

implementatie van nieuwe en verlengde contracten.  

Het is moeilijk te voorspellen wat voor ons ligt. De 

markten zullen waarschijnlijk nog wel even in beweging 

blijven. Klantgerichtheid, een van de kernwaarden van 

Reym, is in zo’n markt doorslaggevend. 

Veiligheid

In de industriële dienstverlening is veiligheid een 

absolute voorwaarde voordat de werkzaamheden 

kunnen beginnen. Binnen Reym onderstrepen we dat 

belang van veiligheid doordat het een topprioriteit is in 

de organisatie. Managementvergaderingen beginnen 

steevast met een evaluatie op het gebied van veiligheid, 

we houden werkplekobservaties en poortacties. 

Belangrijk is daarbij dat veiligheid niet alleen top-down 

een prioriteit is, maar ook dat veiligheid leeft onder de 

medewerkers. We voeren hiervoor gesprekken met als 
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insteek “hoe gaan we er samen voor zorgen dat  

jouw werk veiliger wordt?”

Innovatie 

Reym werkt met innovatieve oplossingen aan verbetering 

van de veiligheid, milieubelasting en efficiency. Met 

het milieutechnische bedrijf HMVT is een joint venture 

(Reym-HMVT) gestart om de volgende stap te zetten 

in emissiebeperking bij tankreiniging. Ook begon een 

strategisch verbeterproject voor kwik- en NORM-

verwijdering. De jarenlange ervaring die Reym heeft met deze 

stoffen moet daarmee beter praktisch inzetbaar worden. 

Milieu

Reym richt haar aandacht voortdurend op het beperken 

– en liever nog uitsluiten – van milieurisico’s. Dat is nodig 

omdat we met gevaarlijke stoffen in vaak risicovolle 

omstandigheden werken. Trainingen aan onze 

medewerkers, preventie en voorlichting staan altijd 

centraal. Een directe manier om het milieu te ontzien, 

is het verminderen van het brandstofverbruik. Reym 

heeft zich dan ook tot doel gesteld om het verbruik per 

productief uur in 2016 met 15 procent teruggebracht 

te hebben. Een stap die afgelopen jaar hierin gezet is, 

is dat alle Reym-chauffeurs de rijoptimalisatiecursus 

Behaviour Based Safety hebben gevolgd. 

Medewerker

Reym beschikt over zeer ervaren en betrokken 

medewerkers. Om ook in de toekomst over 

gekwalificeerd personeel te kunnen blijven beschikken, 

investeren we volop in onze mensen. Het aantrekken 

van jongeren heeft daarnaast ook onze aandacht. 

Verder zijn we er trots op dat de Reym-medewerker 
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loyaal is ingesteld: in tijden van minder werkaanbod, 

neemt een groot percentage vrijwillig een week vakantie 

op. Op deze manier vangen we met elkaar de pieken 

en dalen zeer goed op. Dat het onderwerp vitaliteit 

volop aandacht krijgt, zien we ook dit jaar weer terug  

in het dalende ziekteverzuimcijfer. Verder heeft zo’n  

40 procent van het personeel zich zelfs al twee jaar 

lang niet ziek gemeld: een prachtige ontwikkeling. 

We bedanken vanaf deze plaats al onze medewerkers 

voor hun inzet het afgelopen jaar. Samen hebben we  

deze mooie resultaten weten te bereiken. 

Om de uitda gingen de komende jaren het hoofd te 

bieden, is interne efficiëntie en verdere specialisatie  

de focus. We willen onze klant de beste kwaliteit 

leveren. Of anders gezegd: wat we doen, doen we 

goed. Zo simpel moet het zijn. 

Van links naar rechts:

Ron Grobecker, Commercieel directeur

Jonny Kappen, Algemeen directeur

Aad van Marrewijk, Ffinancieel directeur
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Organisatie en strategie

Een heldere visie, 
een doelgerichte 
organisatie
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Organisatie

Zestig jaar ontwikkeling

Reym bestond in 2013 zestig jaar. Van een eenmans-

bedrijf in het transport heeft het zich ontwikkeld tot 

een industriële dienstverlener met een uitgebreid 

dienstenpakket. De metamorfose begon in 1978, toen 

het familiebedrijf verkocht werd aan Nedlloyd. De nieuwe 

eigenaar breidde de activiteiten uit met industriële 

reiniging. In het begin van de jaren 90 herijkte Nedlloyd 

zijn activiteiten en kwam Reym in 1992 onder de vleugels 

van de Amerikaanse afvalgigant Waste Management. 

Acht jaar later deed Waste Management zijn Nederlandse 

dochterondernemingen over aan Shanks Nederland, en 

onder die vleugels ontwikkelde Reym zich verder tot het 

bedrijf dat het nu is. 

Onderdeel van Shanks

Reym is een besloten vennootschap met gewone 

structuur. Het bedrijf is onderdeel van de divisie 

Hazardous Waste, die sinds 2012 rechtstreeks onder 

Reym biedt vanuit een landelijk dekkend netwerk van vestigingen complete ontzorging 

op het gebied van industriële reiniging, afvalbeheer en transport. Veiligheid, het milieu 

en onze omgeving staan voorop bij al onze activiteiten. Reym onderscheidt zich in 

de branche door klantgerichte expertise en innovatiekracht. Écht meedenken met  

de klant; dat maakt het verschil. 

de koepel van moederbedrijf Shanks Group plc valt. 

Ook zusterbedrijf ATM behoort tot deze divisie. In 

samenwerking met ATM, en waar nodig met andere 

Nederlandse Shanks-bedrijven, biedt Reym Total Care-

dienstverlening. De samenwerking tussen deze bedrijven, 

onder de vlag van Shanks, maakt totale ontzorging 

mogelijk op het gebied van industriële reiniging en 

afvalmanagement van inzameling tot verwerking. 

Vestigingen

Door een netwerk van vestigingen heeft Reym een 

landelijke dekking. Het hoofdkantoor is gevestigd in 

Amersfoort. Daarnaast zijn er vestigingen in Beverwijk, 

Rotterdam, Sittard en Veendam. Ook zijn er dependances 

in Amsterdam, Andelst, Drachten, Eemshaven, Emmen  

en het Duitse Schneiderkrug.

Rotterdam 

Beverwijk 
Amsterdam 

Veendam 

 Amersfoort
Hoofdkantoor

Emmen

Drachten

Den Helder

Sittard

Eemshaven

Andelst

Schneiderkrug

Doelen uit de Reym Strategiekaart

• een doelgerichte en wendbare  

Reym-organisatie;

• lokaal ondernemerschap op basis van 

eenheid in beleid;

• verbeteren samenwerking regio’s;

• verder ontwikkelen van staffuncties; 

• mee-ademen met marktontwikkelingen.
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Marktontwikkeling

De klantenkring van Reym bestaat vooral uit (petro)

chemische bedrijven. Bedrijven in deze branche 

werken echter steeds schoner, waardoor de markt 

voor industriële reiniging weinig groei vertoont. Ook 

vanuit de metaalsector en bijvoorbeeld nutsbedrijven, 

waterzuiveringen en papierbedrijven, krijgen we 

opdrachten. Reym zoekt daarnaast steeds naar 

aanpalende sectoren en activiteiten om uit te breiden. 

Een voorbeeld daarvan is de levensmiddelensector, waar 

we sinds enige tijd diensten voor leveren. Reym loopt in 

al deze sectoren voorop met innovatieve technieken om 

schoner te werken, zoals de beperking van emissies en 

we onderscheiden ons door onze dienstverlening. Total 

Care kwam het afgelopen jaar goed van de grond en de 

cycli voor communicatie en rapportages aan onze klanten 

zijn verder aangescherpt en geïntensiveerd.

Strategie en visie 

Visie en ambitie

“Beheerst uitbouwen van de toonaangevende 

marktpositie van Reym naar een omzet van 

120 miljoen euro met een personele bezetting 

van circa zeshonderd medewerkers vanuit een 

effectieve en wendbare Reym-organisatie met 

voortdurende aandacht voor veiligheid, kwa-

liteit en omgeving.” Dat is waar we bij Reym 

voor staan. 

Sinds het opstellen van de bedrijfsstrategie twee jaar 

geleden zijn onze doelen voor de langere termijn voor 

iedereen inzichtelijk. We geven aan waar we de komende 

jaren met Reym naartoe willen en hoe we dat willen 

gaan halen. En dat is belangrijk, want maatschappelijk 

verantwoord ondernemen draagt ook transparant 

communiceren met zich mee. 

Strategiekaart 

Om de koers vast te houden, hanteren we een 

Strategiekaart waarin de hoofdlijnen van het beleid tot aan 

2016 zijn opgenomen. Voordeel van deze kaart is dat in 

één oogopslag de doelen te zien zijn die we nastreven. 

Bij discussies of tijdens brainstormsessies kan de kaart 

houvast en uitkomst bieden. Subjectieve discussies 

worden in een handomdraai objectieve gesprekken. 

Op iedere vestiging van Reym is de kaart aanwezig en 

toegankelijk voor alle medewerkers. Bovendien is een 

interactieve pdf van de kaart beschikbaar via het intranet. 

De belangrijkste pijlers van onze bedrijfsbrede ambitie 

zoals verwoord in de Strategiekaart zijn: 

Stijging van de omzet

We willen doorgroeien naar een omzet van 120 miljoen 

euro, waarmee we de continuïteit van ons bedrijf 

veiligstellen. Belangrijke factoren die moeten bijdragen 

aan deze doelstelling zijn klantretentie en uitbreiding van 

de klantenkring – ook in nieuwe markten.

Kernactiviteiten

Industriële reiniging. Reym is gespecialiseerd in 

industriële reiniging. Met modern materieel voor hoge-

druk- en vacuümreiniging en innovatieve methoden, 

kunnen we elke klus aan. Veiligheid en aandacht 

voor de omgeving staan voorop. Daarbij gaat speci-

ale aandacht uit naar het beperken van emissies.

Transport. Reym is begonnen als transport-

bedrijf en die wortels zijn nog duidelijk zichtbaar 

binnen ons bedrijf. Met een modern wagenpark 

zijn we de specialist in het transport van gevaarlijk 

afval, droge stoffen, slib en diverse vloeistoffen. 

De wagens van Reym zijn ADR- en VLG-gekeurd, 

en voldoen aan alle relevante milieunormen en 

Europese richtlijnen voor transport.

Afvalmanagement. Reym heeft een landelijk 

dekkend netwerk van afvalbewerkingsinstallaties 

(ABI’s). De nieuwste daarvan verrijst binnenkort 

op de locatie Theemsweg in Rotterdam. We zijn 

gespecialiseerd in bewerking van afvalstromen die 

vrijkomen bij activiteiten in de industriële reiniging, 

maar kunnen met onze Total Care-dienstverlening 

de klant volledig ontzorgen. Op onze locaties 

verzorgen we daarnaast tankreiniging voor tank/

vacuüm wagens en de reiniging van allerlei objecten.
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Een solide rendement

De kostenbeheersing moet optimaal zijn. Een goede 

planning van mensen en materieel maakt daarin het 

verschil, evenals het terugdringen van de overhead.

Zeshonderd eigen medewerkers

Een eigen personele bezetting van zeshonderd 

medewerkers is wat we voor ogen hebben. We investeren 

hiervoor in competent management, de binding van 

medewerkers met Reym en het flexibiliseren van het 

personeelsbestand. 

Aandacht voor veiligheid, milieu en omgeving

Veiligheid heeft de hoogste prioriteit binnen Reym. Altijd. 

We zijn betrokken bij milieu en maatschappij, niet slechts 

in woord maar ook in daad. 

Een effectieve, wendbare organisatie

Reym heeft oog voor interne en externe ontwikkelingen 

en speelt in op veranderende omstandigheden. 

Samenwerking tussen de regio’s, lokaal 

ondernemerschap en eenheid in beleid zorgen ervoor dat 

Reym flexibel blijft.

Voortgang

Twee jaar na de introductie van de nieuwe bedrijfsstrategie 

en de daarbij behorende Strategiekaart hebben we ons 

opgemaakt voor de eerste herijking. Mei 2014 was de 

eerste belangrijke peildatum, en de resultaten over dat 

jaar zullen bijdragen aan de eventuele herziening. Hoewel 

de doelen en de daarbij behorende kritische prestatie-

indicatoren (KPI’s) de juiste richting geven, is de strategie 

namelijk niet rigide. We moeten ons voortdurend bewust 

zijn van eventuele ontwikkelingen die kunnen leiden 

tot bijsturing van de strategie. Standaard evalueren we 

ieder kwartaal de voortgang van de strategie en de 

bijbehorende verbeterprojecten in het managementteam. 

Een aandachtspunt de komende tijd is de verdere 

ontwikkeling van KPI’s. Hoewel we er al veel ontsloten 

hebben, is een aantal nog niet volledig uitgewerkt.  

Op de hoofdlijnen is dit uiteraard wel het geval en onze 

voortgang op de duurzaamheidsdoelstellingen laten we  

in de tabel hiernaast zien. 

Ton Peijzel: 40 jaar Reym en BP ervaring

“Veiligheid stopt niet bij de 

blauwe overall van Reym”

Voor Ton Peijzel begint een werkdag 

op de BP Amsterdam Terminal met de 

wekelijkse evaluatie en planning met het 

tankteam waar hij voor werkt. Daarna 

is er een veiligheidsoverleg met BP en 

vervolgens een bespreking met een 

aannemer over een testplan voor een 

tank die groot onderhoud heeft gehad. 

We spreken hem in een korte pauze tussen de overleggen door over 

zijn werkzaamheden in de rol van field supervisor. 

Ton heeft net zijn 40-jarig jubileum bij Reym erop zitten, en niet alleen 

bij Reym, al deze jaren is hij ook werkzaam op de BP Amsterdam 

Terminal. Beide bedrijven kent hij dan ook als zijn broekzak. “Ik weet 

wat er speelt bij BP en wat Reym daarin kan betekenen. 

Sinds 2007 ben ik volledig gedetacheerd in het tankteam van BP. Met 

ongeveer acht man organiseren we de renovatie en het onderhoud 

van de 75 opslagtanks van de BP Amsterdam Terminal.”

De detachering is een logische stap en bevestigt de jarenlange 

verbintenis tussen Reym en BP met Ton Peijzel als intermediair. “Het 

tankteam werd in 2007 opgericht, omdat BP en ook de overheid veel 

striktere eisen aan opslagtanks ging stellen. Daarom kwam er een 

speciaal team voor het onderhoud van grote tanks. Vanwege mijn 

jarenlange ervaring werd mij gevaagd of ik vanuit Reym het tankteam 

wilde versterken. 

Met deze detachering heeft Ton er ook een taak bijgekregen. Hij 

faciliteert bedrijven die voor BP werken, maar geen voorman/vrouw 

op de terminal hebben. Ik stel voor hen de werkvergunningen, taak-

risicoanalyses en het plan van aanpak op. BP en het uitvoerende bedrijf 

krijgen dit ter beoordeling voordat de werkzaamheden mogen starten.” 

Terugkijkend op de afgelopen veertig jaar ziet Ton twee belangrijke 

veranderingen: “De technologie is natuurlijk veranderd, vooral de 

digitalisering. Daardoor kun je verder vooruit werken en mens en 

materieel veel efficiënter inzetten. De belangrijkste verandering vind 

ik de ontwikkeling van de veiligheidscultuur. Dat was veertig jaar 

geleden er één van ad hoc reageren op incidenten, nu staat veiligheid, 

gezondheid en welzijn van de mens voorop. Daarnaast is er natuurlijk 

aandacht voor het milieu. Alles staat in het teken van het waarborgen 

van deze belangrijke zaken zowel bij Reym als bij BP in alle lagen van 

beide organisaties.”

Ton voelt zich in principe een Reym-man, maar zijn verantwoordelijk-

heid gaat veel verder dan dat. “Een van mijn taken is te zorgen voor 

veiligheid, dat stopt niet bij de blauwe overall van Reym.”
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2014

doelstelling

2013

resultaten

2010

nulmeting

Klant Klantretentie 

• in omzet 

• in aantallen

 

> 90% 

> 50%

 

94,9%

56,0%

 

88,5% 

48,6%

Klanttevredenheid > 8,2 8,2 8,1

Innovatieve projecten gericht  

op de klant

> 1 per jaar 2 0

Aantal klanten in 

Internetportal CR

> 20 24 5

Milieu Gebruik aantal toegestane chemicaliën < 70 75 175

Innovatieve projecten  

gericht op milieu

> 1 per jaar 2 0

Managementsysteem Niveau 3 CO2-prestatieladder gecertificeerd -

Energie-efficiëntie 15% besparing t.o.v. 2010 10% -

Personeel Ziekteverzuim 3,5% 3,3% 3,6%

Medewerkertevredenheid > 7,5 meting in 2014 7,1

Investering in opleiding  

per medewerker

> € 1.500 € 1.747 € 1.494

Maatschappij Sponsoring, communicatie,  

sociale activiteit

> 3 per jaar 6 -

Managementsysteem MVO Prestatieladder niveau 3 2014/2015 -

2013 - 2014

resultaten

2010 - 2011

nulmeting

Continuïteit Bruto-omzet (in € 1000) 97.675 87.430

Netto-omzet (in € 1000) 71.829 62.373

Bedrijfsresultaat (EBITA) (in € 1000) 7.837 6.624

Rendement (ROCE) (in %) 18,7% 18,4%

Operationele cashflow (in € 1000) 198 2.661

Omloopsnelheid debiteuren/onderhanden werk (in dagen) 72 73

Concrete Doelstellingen Duurzaamheid
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Klant

De klanten van Reym

Reym begon ooit als transportbedrijf en richt zich met zijn 

dienstverlening van oudsher op bedrijven uit de (petro)

chemische industrie. Daar zijn de laatste jaren ook andere 

sectoren bijgekomen. Klanten uit de metaalindustrie, 

op- en overslagbedrijven, nutsbedrijven, bouwbedrijven, 

waterzuiveringen, papierfabrieken en bedrijven uit de 

levensmiddelensector weten Reym te vinden. Stuk voor 

stuk zijn het bedrijven die hoge eisen stellen, ook op 

het gebied van veiligheid en milieu. Reym komt daaraan 

tegemoet.

Klanttevredenheid

Essentieel voor ons bestaan is de tevredenheid van 

klanten over onze dienstverlening. Het leveren van 

kwaliteit is immers een belangrijke reden waarom zij 

zich tot Reym keren. Om de tevredenheid onder onze 

opdrachtgevers te peilen en eventuele aandachtspunten 

tijdig op te sporen is afgelopen boekjaar de 

klanttevredenheid opnieuw onderzocht. De gemiddelde 

tevredenheidsscore is een mooie 8,2. In 2011 was 

dat nog 8,1. Onze klanten zijn vooral te spreken over 

de planning en commerciële buitendienst (beiden 

Na een aantal jaar waarin tenders en aanvragen vanuit de markt de boventoon voerden, 

stond het afgelopen boekjaar in het teken van verdieping en implementatie van nieuwe 

en verlengde contracten. De Total Care-dienstverlening kreeg een officiële kick-off en 

begint haar vruchten af te werpen.

8,5). Ook de tevredenheid over de rapportages steeg, 

van een 7,8 naar een 8,3. Onze inspanningen om de 

kwartaalrapportages en internetportals voor klanten te 

verbeteren werpen daarmee duidelijk hun vruchten af. 

Ook zijn er uit dit onderzoek verbeterpunten naar voren 

gekomen. Vooral de klachtenafhandeling blijft een punt 

van aandacht: zowel de mate waarin de klacht naar 

wens wordt opgelost, de snelheid als de tussentijdse 

communicatie. We gaan de verbetering van de afhandeling 

daarom intensiever oppakken. Bijzonder ingenomen zijn 

we over de respons bij het klanttevredenheidsonderzoek: 

51 procent reageerde (in 2011 was dat 47 procent). Van 

de klanten die tot de 20 procent met de grootste omzet 

behoren, reageerde zelfs meer dan 60 procent. 

Doelen uit de Reym Strategiekaart

• behouden en uitbreiden dienstverlening bij 

bestaande klanten;

• proactief ontwikkelen van nieuwe klanten  

en markten;

• vergroten omzet door innovaties.

De gemiddelde waardering uit het klanttevredenheidsonderzoek in 2014 

was 8,2 tegen 8,1 in 2011.

Klanttevredenheidsonderzoek

2014

2011

Planning

Commerciële buitendienst 
/sales engineer

Rapportage

Commerciële binnendienst

Dienstverlening

Operationele medewerkers  
(chauffeurs, voorman etc.)

Administratie

Value for money

Klachtenafhandeling

8.5

8.5

8.3

8.5

8.3

8.2

7.8

7.4

6.8

8.4

8.5

7.8

8.4

8.2

8.4

7.6

7.3

7.2

5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0

21



Klant Retentie 2013 t.o.v. 2010 Retentie 2012 t.o.v. 2009 Retentie 2011 t.o.v. 2008

Grote klanten > € 800.000 100% 95% 100%

Middelgrote klanten  

> € 100.000 en < € 800.000

92% 92% 87%

Kleine klanten < € 100.000 50% 49% 49%

Totaal klanten in aantallen 56% 55% 54%

Totaal klanten in omzet 94,9% 93,1% 92,7%

Jaar Aantal klachten Intern Extern

2011 129 - -

2012 213 79 134

2013 241 134 107

2014* 88 61 27

Rapportage en communicatie

Reym werkt aan verbetering van de communicatie 

rond en opvolging van contracten. Daarom hebben we 

internetportals ingericht voor grote klanten waar zij alle 

relevante informatie kunnen inzien. Deze portals zijn 

gekoppeld aan kwartaalrapportages en een intensief 

contracthoudersoverleg. De relatie met onze klanten 

is dankzij de portals transparanter en constructiever 

geworden. Verbeterpunten en nieuwe afspraken worden 

snel vastgesteld en doorgevoerd. Dat werkt prettig en 

beide contractpartijen blijven scherp. Onze doelstelling 

was om in 2016 twintig klantportals in te richten. Met 24 

portals is die doelstelling al verwezenlijkt. 

Klantbehoud

Als bedrijf met klantgerichtheid als kernwaarde, spant 

Reym zich niet alleen in om nieuwe klanten te binden. 

We blijven vooral ook met bestaande klanten intensief 

in overleg om de dienstverlening te verbeteren en te 

stroomlijnen. Het afgelopen boekjaar is gewerkt aan 

de borging en implementatie van nieuwe en verlengde 

contracten. Total Care heeft een vlucht genomen en 

dat zien we terug in de groei van het aantal klanten dat 

blijvend gebruikmaakt van deze dienstverlening. De trend 

in klantretentie is positief. De strategische doelstellingen 

zijn om 90 procent van de omzet en 50 procent van de 

klanten, in vergelijking met 3 jaar eerder, te behouden en in 

het afgelopen boekjaar zijn die doelen opnieuw gehaald.

Klachten en complimenten

Ondanks de klantgerichte aanpak van Reym, zijn er soms 

klachten van klanten. Hoewel iedere klacht er een teveel 

is, waarderen we de feedback die we op deze manier 

* Het aantal klachten in 2014 heeft betrekking op het eerste kwartaal.

Contract Shell en NAM

Bijzonder trots zijn we op het nieuwe, meerjarige 

contract dat Induserve per 1 januari 2014 heeft 

afgesloten met Shell en NAM. Induserve is het 

partnerschap van Reym met Mourik en Van 

Gansewinkel. Dit contract omvat de volledige  

ontzorging van Shell op het gebied van 

afvalmanagement en industriële reiniging en het 

afvalbeheer voor NAM. De totstandkoming van het 

contract heeft een jaar in beslag genomen, maar het 

resultaat is er naar. Zo wordt een kostenreductie van 

15 procent gerealiseerd, is er een verbeterprogramma 

met zes projecten en is volledige transparantie 

gegarandeerd. De duur van het contract is vijf jaar 

met een optie tot verlenging van twee jaar.

Klantretentie, steeds gemeten ten opzichte van drie jaar eerder, laat over het geheel een opgaande lijn zien

Aantal klachten per jaar
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krijgen en hechten eraan tijdig op klachten te reageren. De 

tijdige terugkoppeling van de klachtenafhandeling heeft in 

het afgelopen jaar veel aandacht gekregen. Alle klachten 

zijn correctief en waar mogelijk preventief afgehandeld. 

Ook in het komende jaar blijven we eraan werken om 

de klachtafhandeling op een hoger niveau te brengen. 

Behalve klachten laten sommige klanten het Reym 

ook weten als ze juist erg tevreden zijn. Complimenten 

laten zien dat we op de juiste weg zitten en ook in het 

afgelopen boekjaar hebben we complimenten over onze 

dienstverlening mogen ontvangen.

Audits

In 2013 is door de NAM een audit uitgevoerd, waar Reym 

gemiddeld goed tot zeer goed scoorde. De gegevens van 

Reym in FPAL, het systeem dat wordt gebruikt door de 

meeste olie- en gasproducerende maatschappijen, zijn  

in 2013 ook herzien en opnieuw geauditeerd. Reym 

scoorde daarin over de gehele linie beter, maar maakte 

vooral een grote sprong op de “verified” onderdelen  

Health & Safety; Skills, Competence & Training en 

Innovation & Improvement.

Theemsweg

Aan de Theemsweg in Rotterdam verrijst in 2015 een 

nieuwe vestiging, waarmee ook vanuit het havengebied 

de Total Care-dienstverlening kan worden aangeboden. 

Op deze locatie gaan we afval bewerken, opslaan en 

transporteren. Dankzij de ligging aan het water kunnen 

ook grote binnenvaartschepen laden en lossen. Het 

aantal transportkilometers over de weg zal daardoor fors 

omlaag worden gebracht. Naast een Afval Bewerkings 

Installatie (ABI) en opslagtanks voor afvalwater richten 

we ook een spuitplaats in voor het reinigen door middel 

van allerlei technieken: naast hogedruk/vacuüm ook 

chemisch, ultrasoon en straaltechnieken. Tot slot komen 

er faciliteiten om calamiteiten in de haven aan te kunnen, 

zoals het reinigen van lekke containers. De ves tiging, die 

een miljoeneninvestering is, zal in 2015 feestelijk worden 

geopend en krijgt de naam Total Care Centre.

Food

Reym is ISO 22000 gecertificeerd en onderscheidt zich 

daarmee voor de klanten in de levensmiddelensector.  

De beleidsverklaring van Reym is aangepast om het 

belang van voedselveilig werken expliciet te benoemen.  

In het afgelopen boekjaar zijn 48 projecten uitgevoerd, 

wat vergelijkbaar is met het jaar ervoor.

Innovatiebeleid

Innovatie binnen Reym is gericht op de optimalisatie en 

verduurzaming van werkzaamheden in de industriële 

Resultaten FPAL-audit 2013 lieten over de gehele linie een verbetering zien.

Resultaten PFAL-audit

Aantal klachten per jaar

Product Quality
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Project Management

Documentation

Planning & Delivery
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Als we bij Reym in Veendam aankomen, is Wim Bakker er al 

een tijdje. Op de eerste verdieping loopt hij met een planner de 

ontwikkelingen nog even na. Toch is hij al een paar weken met 

pensioen. Helemaal loslaten lukt dus nog niet. “Daarvoor ligt 

alles nog te dichtbij.” De afgelopen zeventien jaar heeft hij het 

contract en het contact van Gasunie met Reym in zijn portefeuille 

gehad. Hij was in die periode samen met vele andere collega’s 

verantwoordelijk voor veiligheid en milieu. Een groot project was 

het uitbesteden van het aftappen van aardgascondensaat aan 

Reym. Aardgascondensaat is een brandbare vloeistof van vooral 

hogere koolwaterstoffen die bij de gaswinning mee naar boven 

komt. Die vloeistof kan vervuild zijn met onder andere kwik en 

olie. “Dat aardgascondensaat mag niet bij onze afnemers komen, 

omdat de vloeistof schade kan toebrengen aan hun apparatuur.” 

Om het aardgascondensaat op te vangen, zijn op specifieke 

punten in het netwerk aftappunten aangebracht. Toen Bakker bij 

de afdeling Operations coördinator veiligheid en milieu was, tapten 

medewerkers van Gasunie zelf het aardgascondensaat af. Hiervoor 

werd een aardgascondensaataanhanger gebruikt met een tank 

van ongeveer 350 liter inhoud. Bakker ging samen met Gasunie-

collega Stef Procee en Reym kijken hoe het anders kon. 

Efficiënter condensaat aftappen

“Samen met Reym en voertuigbouwer Koks hebben we een 

nieuwe wagen met een tankinhoud van ongeveer 1250 liter 

ontwikkeld”, legt Bakker uit. “Tijdens het tappen wordt er 

een afblaaspijp opgericht. De afblaasopening bevindt zich 

ongeveer 5 meter boven het maaiveld. Hierdoor kan rondom het 

voertuig veilig worden gewerkt, omdat het gezoneerde gebied 

vanwege explosiegevaar niet lager reikt dan 2 meter onder de 

afblaasopening. Ook wordt de druk vanuit het aftappunt in het 

leidingnet via een drukregeling gereduceerd naar 1,4 bar vuldruk. 

Het proces verloopt daardoor beheerst en drukpulsaties met kans 

op spill worden hiermee voorkomen.” Een andere belangrijke 

verandering is de registratie van aardgascondensaatvangsten. 

Bakker hierover: “Doordat de aardgascondensaatvangsten nu 

centraal worden geregistreerd, blijkt dat niet standaard ieder punt 

tweemaal per jaar een bezoek hoeft te krijgen. Door alle gegevens 

in een database in te voeren, kunnen we de tapfrequentie per 

jaar actualiseren.” Van de drie wagens die er aanvankelijk in 

Nederland rondreden, is er op basis van de differentiatie nu nog 

één operationeel en één stand-by.

Zeventien jaar ervaring met één klant levert Bakker desgevraagd 

geen wezenlijk punt van kritiek op. “Wat opvalt is dat ze proactief 

én innovatief zijn. Hebben we een probleempje, dan gaan ze 

meteen meedenken, zonder dat daarvoor een rekening komt. 

Natuurlijk, als de oplossing een succes is en is doorgevoerd, vind 

je het terug in je contracten. Maar dan werkt het en hebben we 

ervoor gekozen.” Bakker ervaart deze handelwijze als een absoluut 

pluspunt. “Het is prettig om meteen aan de slag te gaan om iets 

op te lossen en dat niet eerst financieel en administratief te hoeven 

regelen. Samen met ons zoeken ze naar de oplossing, en je merkt 

dat ze dat net zo leuk vinden als wij.”

Alles in één hand

Bij alle werkzaamheden die Reym uitvoert, gelden de 

veiligheidsregels van Gasunie. “Jaarlijks houden we samen een 

voorlichtingsdag waarin veiligheid het belangrijkste onderwerp is. 

De wisselwerking tussen de mensen stimuleert hen enorm.” 

Bakker vindt de combinatie die Reym vormt met ATM een 

voordeel. ATM verwerkt het gevaarlijk afval van de Gasunie. 

“Het zit in één hand en daardoor weten wij hoe de activiteiten 

plaatsvinden en wat er uiteindelijk met de afvalstroom gebeurt. 

Voor Gasunie is het ontzettend belangrijk dat het gevaarlijk afval 

deskundig en volgens de regels wordt verwerkt.” De jarenlange 

ervaring met de twee bedrijven heeft een groot onderling 

vertrouwen gecreëerd. “De combinatie van Reym en ATM biedt 

ons grote zekerheid en vergroot daarmee onze efficiëntie.”

Wim Bakker van Gasunie over 17 jaar ervaring met Reym

“Innovatieve meedenkers  
die echt iets willen verbeteren”
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Total Care
Total Care biedt reiniging, transport en afvalbeheer in één totaalpakket. Reym kan deze ontzorging aanbieden 

door nauw samen te werken met zusterbedrijven binnen Shanks Group plc die naadloos aansluiten op de 

dienstverlening van Reym. De verwerking van gevaarlijke afvalstromen is in vertrouwde handen bij ATM, ons 

partnerbedrijf in de Shanks-divisie Hazardous Waste. Voor organisch afval en bedrijfsafval werkt Reym samen met 

gespecialiseerde bedrijven die onder de paraplu van moederbedrijf Shanks vallen. Groot voordeel voor klanten 

is echter dat zij één aanspreekpunt hebben en één factuur krijgen. Transparantie staat daarbij voorop. Klanten 

worden tijdens de werkzaamheden voor reiniging, transport en afvalverwerking op de hoogte gehouden van de 

voortgang en hebben de mogelijkheid om via een internetportal relevante informatie in te zien.

Het afgelopen boekjaar vond de feestelijke kick-off van de Total Care-dienstverlening plaats. Naast medewerkers 

van Reym was daar ook personeel van ATM en overige Shanks-bedrijven aanwezig. De aanwezigheid van Peter 

Dilnot, CEO van Shanks Group plc, benadrukte nogmaals het belang van Total Care voor Shanks. 

Het afgelopen boekjaar tekende het succes van Total Care zich duidelijk af. Waar de vorige jaren in het teken 

stonden van het in huis halen van kennis en het scheppen van randvoorwaarden, was 2013/2014 het jaar 

waarin klanten specifiek vroegen naar deze unieke dienstverlening. Dat was mede te danken aan een intensieve 

campagne onder de vlag van Shanks om Total Care voor het voetlicht te brengen.

“Dat er nu nog maar één contactpersoon is, was voor onze mensen even omschakelen. 

Maar het is juist prettig om iedereen naar één accountmanager bij Shanks te kunnen verwij-

zen, bijvoorbeeld voor rapportages die wij voorheen zelf moesten aanleveren. Dat scheelt 

ons ontzettend veel werk.”

Ferry Waagmeester, SHEQ Manager, Den Hartog

“Ze denken met je mee en kijken altijd hoe het beter of goedkoper kan. En als wij een extra 

vraag hebben, leggen we dat ook gewoon neer bij onze contactpersoon. Zo wilden wij laatst 

uitstoot bij onderhoud vermijden. Er werd meteen de juiste partner geregeld, dus daar had ik 

geen omkijken meer naar. Dat geldt ook voor eventuele problemen.”

Peter Stam, Onshore Plant Manager, Taqa Energy B.V.

reiniging, het transport en het afvalmanagement. Het is 

onze doelstelling om met innovatieve oplossingen de 

arbeidsomstandigheden voor het personeel, de veiligheid, 

milieubelasting en efficiency te blijven verbeteren. 

Emissiebeperking

Bij de reiniging van tanks die gebruikt worden in de 

petrochemische industrie, krijgt Reym vaak te maken 

met gevaarlijke stoffen als benzeen en andere organische 

verbindingen. Om de emissies bij onze werkzaamheden 

te beperken, heeft Reym de beschikking over een groot 

aantal technieken zoals gaswassers met gekoelde 

wasvloeistof, actief kool en een verbrandingsproces. 

Samen vormen deze technieken een modulair systeem 

dat op maat kan worden ingezet: we noemen deze 

‘gereedschapskist’ het emissiecontrolesysteem (ECS).

In 2014 heeft Reym samen met het milieutechnische 

bedrijf HMVT de joint venture Reym-HMVT B.V. opgericht 
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om de volgende stap in emissiebeperking te zetten. 

HMVT heeft vanuit zijn activiteiten in de bodemsanering 

veel praktische en theoretische kennis op dit gebied 

opgebouwd. Met de gezamenlijke aanpak van 

reinigingswerkzaamheden en emissiebeperking kan de 

uitstoot van schadelijke dampen al bij de bron worden 

voorkomen door te kiezen voor de juiste werkmethode. 

Emissies die toch vrijkomen, kunnen worden beperkt 

door het ECS optimaal af te stemmen op de specifieke 

situatie in een project. Voor het petrochemische bedrijf 

Taqa heeft Reym-HMVT een reinigingsproject uitgevoerd 

op een locatie naast een winkelcentrum. Met een op 

maat gesneden combinatie van een dampretoursysteem 

met een gekoelde gaswasser en actief kool, hebben we de 

werkzaamheden weten uit te voeren zonder dat er overlast 

ontstond voor omwonenden en het winkelcentrum.

Kwik en NORM-reiniging

Reym heeft jarenlange ervaring met het verwijderen 

van kwik en NORM-vervuiling (natuurlijk voorkomend 

radioactief materiaal). Net als bij emissiebeperking wil 

Reym tot een praktisch toepasbare gereedschapskist 

komen die inzetbaar is in uiteenlopende projecten waar 

een kwik- of NORM-vervuiling aanwezig is. 

In het afgelopen boekjaar hebben we een strategisch 

verbeterproject opgezet dat als doel heeft voorop 

te blijven lopen in de markt voor kwik en NORM-

verwijdering. Naast technische innovatie, is dit project 

vooral organisatorisch gericht. Door werkplannen en 

veiligheidsmaatregelen te verbeteren, kunnen we beter, 

efficiënter en veiliger inspelen op vragen van klanten.

Brandstofbesparing

De belangrijkste factor in het energiegebruik van Reym 

is het wagenpark. Voor de activiteiten van Reym is 

onvermijdelijk brandstof nodig, maar we werken er aan 

om onze CO2-uitstoot omlaag te brengen. In de afgelopen 

jaren is geïnvesteerd in technieken en maatregelen die 

een lager brandstofverbruik op moeten leveren. Ieder 

jaar wordt een deel van het wagenpark vervangen en 

Reym kiest steevast bewust voor zuinige motoren. In 

onze wagens zijn monitoringssystemen ingebouwd 

die informatie verschaffen over het verbruik en de rijstijl 

van de chauffeurs. En een start-stopsysteem in het 

motormanagement van de vrachtwagens zorgt ervoor 

dat deze afslaan na vijf minuten stationair draaien. Dit 

systeem levert een jaarlijkse besparing op van 260 ton 

CO2. Het verlagen van de maximumsnelheid van onze 

vrachtwagens van 89 naar 85 kilometer per uur bespaart 

nog eens 240 ton CO2. Daarnaast hebben alle chauffeurs 

in 2013 BBS-trainingen (Behaviour Based Safety) gevolgd.

Al deze maatregelen hebben in de afgelopen jaren een 

daling van het brandstofverbruik van 5 procent per 

jaar opgeleverd. Helaas zette deze trend zich in 2013 

niet voort. In het komende boekjaar willen we onze 

inspanningen om het brandstofverbruik te verminderen, 

verder intensiveren.

Ultrasoon reiniging

Reym beschikt sinds 2013 over een ultrasoon systeem, 

dat speciaal geschikt is voor de reiniging van grote 

warmtewisselaars (pijpenbundels). Ook kan het systeem 

worden ingezet voor de reiniging van kleinere delen. 

Het ultrasone effect verhoogt het reinigingsresultaat 

aanzienlijk. Voor onze klanten betekent dat een hogere 

output en efficiency van hun procesinstallaties. Daarnaast 

wordt het waterverbruik, en daarmee de noodzaak 

voor afvalwaterreiniging, sterk verminderd. We hebben 

vastgesteld dat er ongeveer 85 procent minder water 

nodig is door gebruik van de ultrasooninstallatie. 

De methode is bovendien erg veilig en de kans op 

beschadiging van te reinigen objecten is sterk afgenomen.

Coatings

Reym kijkt om zich heen naar kansen om de 

dienstverlening uit te breiden. Het afgelopen 

boekjaar hebben we samenwerking gezocht met 

onderzoeksorganisatie TNO voor de ontwikkeling van 

coatings die oppervlaktes gemakkelijker te reinigen 

maken. Dit is voor klanten interessant, omdat de coatings 

de periode tussen reinigingsacties verlengen. Dit lijkt 

strijdig met ons eigen belang, maar we zien coatings als 

een nieuwe, aanpalende activiteit, die logisch voortvloeit 

uit onze ervaring met reiniging en oppervlaktebehandeling.

Reym Technologie Centrum

Het goed testen en doorontwikkelen van nieuwe 

technologieën kost veel tijd en mankracht. Die zijn niet 

altijd beschikbaar. Daarom hebben we in het afgelopen 

boekjaar het Reym Technologie Centrum (Reym TC) 

opgezet. Naast een test- en ontwikkelcentrum is dit ook 

een trainingscentrum en showroom. Binnen het Reym 

TC kunnen medewerkers ervaring en kennis opdoen 

en opdrachtgevers kunnen kennismaken met nieuwe 

technieken. In de toekomst zou het Reym TC gekoppeld 

kunnen worden aan een werkplaats en magazijnruimte.
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De Belgische chemische wereldspeler Solvay heeft één 

productievestiging in Nederland en Reym verzorgt daar al tien jaar 

de industriële reiniging voor en voert het procesafval af. De plant  

in het Limburgse Herten neemt binnen Solvay een unieke positie 

in. Het is de enige fabriek binnen Solvay waar een katalysator 

wordt gemaakt die wereldwijd wordt gebruikt door Solvay voor 

de productie van waterstofperoxide. De katalysator is een hulpstof 

voor het syntheseproces van waterstofperoxide. Solvay is onder 

meer wereldmarktleider in waterstofperoxide, en de markt groeit 

nog steeds. Waterstofperoxide wordt onder andere gebruikt als 

ontsmettingsmiddel en een belangrijke toepassing is die van 

bleekmiddel bij de papierbereiding. 

Herten vormt zo de spin in het productienetwerk. “Daarom is 

continuïteit van de levering essentieel”, vertelt vestigingsdirecteur 

Peter Otten. “Samen met Reym hebben we de gehele keten 

van onze afvalstromen bekeken. Ook als zich verderop in de 

verwerking een calamiteit voordoet, moeten we de zekerheid 

hebben dat wij daardoor niet in de problemen komen. Dat inzicht 

hebben we en we hebben het vertrouwen dat er voldoende  

back-up is.”

De tweede fabriek op het terrein produceert, zuivert en verpakt 

ontsmettingsmiddelen op basis van waterstofperoxide. “Daarvoor 

kopen we waterstofperoxide van een Solvay-plant en maken daar 

peroxide van in twee kwaliteiten: standaard en speciaal. Daarnaast 

produceren we ook perazijnzuur.” 

Vertrouwen in continuïteit

Tien jaar lang is de relatie al met Reym, en Otten heeft de meeste 

daarvan meegemaakt. “Ze doen verschillende werkzaamheden 

voor ons. Bijvoorbeeld het reinigen van tanks als die geïnspecteerd 

moeten worden, of de reiniging van ons procesriool.” De meeste 

werkzaamheden zijn planmatig, maar soms is er ook incidenteel 

werk. “Laatst zagen we bijvoorbeeld dat de warmteoverdracht 

van een warmtewisselaar sterk afnam. Dan laten we Reym komen 

om hem schoon te maken.” De Solvay-plant in Herten heeft geen 

eigen waterzuivering. “Al het afvalwater uit de fabrieken en laad- en 

losinstallaties gaat via een rioolstelsel naar een afvalwaterbassin. 

Van daar pompt Reym het over in tankauto’s die het naar 

ATM brengen.” Afvalwater is in omvang veruit de belangrijkste 

afvalstroom die vrijkomt. Daarnaast verzorgt Reym ook de afvoer 

van de vaste en vloeibare chemische afvalstromen van de plant.

Veiligheid als absolute randvoorwaarde

Om de drie tot vijf jaar schrijft Solvay een tender uit voor de 

industriële reinigingswerkzaamheden en afvoer van afvalstromen. 

De afgelopen tien jaar is de opdracht bij Reym gebleven. De relatie 

met Reym ervaart Otten als zeer goed. “Ik vind het prettig dat ze 

gemakkelijk benaderbaar zijn. Is er een probleem, dan heb je een 

gewillig oor dat meedenkt over een oplossing. Ze eigenen zich 

als het ware het probleem toe.” De Solvay-plant in Herten is een 

BRZO-bedrijf vanwege de productie en de opslag van bepaalde 

chemicaliën. “Zoals bij ieder chemisch bedrijf is bij ons veiligheid 

topprioriteit”, verklaart Otten, hoewel dat ons onmogelijk kan zijn 

ontgaan. We hebben een uitgebreide geautomatiseerde registratie- 

en informatieprocedure doorlopen, terwijl we niet verder komen 

dan het kantoor. “De cultuur van Reym is vergelijkbaar met die van 

ons. Laatst heb ik dat weer eens ervaren toen ik samen met de 

commercieel manager van Reym een inspectie deed. Het gaf me 

het prettige gevoel dat de zaak goed in orde is.” Het vertrouwen 

in de relatie is voor Otten belangrijk, evenals het eindresultaat. 

“Veiligheid is echt de randvoorwaarde om hier iets te kunnen doen 

en te kunnen blijven doen. Dat geldt voor ons, maar ook voor 

bedrijven als Reym. Je moet kunnen voldoen aan een complexe 

set van eisen.” Over het eindresultaat is Otten overigens ook zeer 

tevreden. “Het gaat goed en op tijd. Ik heb maar zeer zelden 

opmerkingen en ook van mijn mensen hoor ik heel weinig klachten.”

Peter Otten van Solvay Chemie over 10 jaar ervaring met Reym 

“Goed, veilig en op tijd”

De cultuur van Reym is 

vergelijkbaar met die van ons
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Kwaliteit, veiligheid en milieu

Op hoog niveau
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Kwaliteit

Sturen op inspanning

Het afgelopen jaar zijn we gestart met ‘sturen op 

inspanning’. De gedachte hierbij is dat we niet alleen de 

resultante van inspanningen monitoren, maar ook de 

inspanningen. Hierbij ligt de focus op de inspanningen 

van het (operationeel) management. Hiervoor hebben 

we een aantal performance indicatoren opgesteld. 

Veelvuldig overleg en contact door het management met 

de operationele medewerker staat daarbij voorop. Op die 

manier leren we van elkaar en kan onze veiligheids- en 

kwaliteitsperformance continu verbeterd worden.

Externe audits

De certificerende instelling Det Norske Veritas (DNV) toetst 

de kwaliteit van de primaire processen binnen Reym. 

Het gaat daarbij om ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, 

OHSAS 18001 en VCA-P. Afgelopen boekjaar vond het 

tweede tussentijdse onderzoek plaats. De Duitse vestiging 

in Schneiderkrug is opgenomen in het certificaat. Door 

deze stap valt de gehele Reym Groep nu onder één 

certificaat. Naast een aantal zeer positieve zaken werden 

vier afwijkingen geconstateerd en vijf observaties ter 

verbetering aangedragen. Komend jaar wordt het gehele 

systeem gehercertificeerd.

Reym legt zichzelf de taak op om verbeteringen te realiseren en inspanningen te 

leveren op de gebieden kwaliteit, veiligheid en milieu. Door binnen het gevoerde 

proactieve beleid ‘kwaliteit’ als speerpunt te zien, kunnen ook de veiligheid en het 

milieu nog beter bewaakt worden.

Interne audits

Doel van onze interne audits is om het functioneren van 

onze interne organisatie vast te stellen. Hiermee kunnen 

weer processen worden verbeterd. De auditteams 

bevatten managers, controllers en KVM-coördinatoren 

van verschillende vestigingen en regio’s. Door de 

gemeenschappelijke voorbereiding en het verlengen van de 

auditdagen is de kwaliteit van de audits verhoogd. Het valt 

op dat door de samenwerking met controlling er ook meer 

diepgang op administratief gebied is aangebracht. Afgelopen 

jaar zijn tien interne audits uitgevoerd. Er zijn dertien 

afwijkingen geconstateerd en meer dan zestig opmerkingen, 

verbetervoorstellen of aanbevelingen geformuleerd.

Opleidingscentrum

Het Landelijk Opleidingscentrum (LOC) van Reym 

is gevestigd in Veendam. Vooral voor operationele 

medewerkers is het centrum een plaats waar cursussen 

en opleidingen gevolgd kunnen worden. Afgelopen jaar 

was erg intensief: naast de reguliere opleidingen is ook 

de Behaviour Based Safety (BBS) voor 238 chauffeurs 

uitgerold en hebben 64 medewerkers hun MBO2-

opleiding Transport en Vervoer afgerond. Ook zijn we 

overgestapt naar een nieuwe opleider, IVM in Coevorden. 

Door een goede inzet en een prima samenwerking met 

het LOC, de docenten, de planningen en de operationele 

afdelingen, is een zeer goed resultaat neergezet. 

Aandachtspunt blijft het verhogen van het aantal trainers. 

Veiligheid

Hoog-risico werk

Als goed huisvader willen we dat onze mensen veilig 

thuis komen, elke dag weer. In onze branche, waarin 

we hoog-risico werk uitvoeren, draait het daarom om 

Doelen uit de Reym Strategiekaart

• actief en consequent uitvoeren van het 

KVM-beleid;

• reduceren chemicaliën en CO2-uitstoot;

• realiseren van milieu-innovaties.

29



Indicator Doelstelling 2013-2014 Gerealiseerd

Aantal risicomeldingen 757 (= 1 per 1500 gewerkte uren) 523

Aantal werkplekobservaties door directie 8 per directielid per jaar 49

Aantal werkplekobservaties door (V)MT-leden en KVM-coördinatoren 12 per persoon per jaar 1063

Aantal werkplekobservaties door uitvoerder en hoofd-uitvoering 24 per persoon per jaar 581

Aantal poortacties 1 per hoofdvestiging per 2 maanden 55

Overleg met uitvoerders per vestiging minimaal 1 keer per kwartaal 129

Aantal projectevaluaties 1 per 30.000 gewerkte uren 68 

Aantal terreininspecties 1 per Reym-locatie per maand 147

het voorkomen van ongevallen. Reym steekt daar 

voortdurend energie en tijd in. Het bewust zijn van 

de risico’s en de veiligheidsbeleving spelen binnen de 

organisatie een grote rol. 

Doelstellingen

Om de bewustwording van de medewerkers te 

verhogen formuleerde Reym voor 2013/2014 een aantal 

doelstellingen. Die zijn afgelopen jaar grotendeels gehaald. 

Voor komend jaar willen we vooral de kwaliteit van de 

observaties verbeteren. Door die met twee mensen uit te 

voeren, zoeken we de verdieping en het gesprek op. Het 

overleg met uitvoerders vond afgelopen jaar nog te weinig 

plaats. Deze groep medewerkers moet meer worden 

betrokken in het overleg. 

Risicomeldingen

Dat Reym-medewerkers meldingen over risico’s maken, is 

noodzakelijk. We leren daarvan en kunnen zo ongevallen 

voorkomen. Het aantal risicomeldingen is het afgelopen 

jaar weer flink verhoogd. Onze doelstellingen hebben 

we niet gehaald; belangrijker vinden we echter dat er 

een stijging genoteerd wordt. Ten opzichte van twee jaar 

geleden is het aantal zelfs verdubbeld. Om het personeel 

te blijven stimuleren, besteden we veel aandacht aan 

dit onderwerp. Ons uiteindelijke doel is dat de Reym-

medewerker risico’s op de werkvloer signaleert en daar 

altijd een melding van maakt. Ook de afhandeling van een 

melding krijgt steeds meer aandacht. De medewerker 

wordt op de hoogte gehouden van de afhandeling. 

Niet alleen de snelheid is van belang, maar juist ook de 

kwaliteit van de opvolging. 

Ongevallen

Het aantal ongevallen over het afgelopen boekjaar is 

hoger dan het jaar ervoor. Wat opvalt, is dat veel van 

de ongelukken niet in onze corebusiness ontstaan, 

maar plaatsvinden tijdens werkvoorbereidingen en 

het betreden en verlaten van het werkterrein. Daaruit 

kunnen we concluderen dat de risicoperceptie van onze 

mensen op onze corebusiness is gericht. Naar overige 

gevaren – vaak aan de opdrachtgeverskant – wordt 

onvoldoende gekeken. Ook hiervan moeten meldingen 

gemaakt worden. Er was in 2013/2104 één ongeval 

met verzuim. Het bleek achteraf dat de opdrachtgever 

de werkplek niet volledig veilig had gesteld. Een 

uitgebreid ongevalsonderzoek en een Tripod-analyse 

heeft plaatsgevonden. Ook startte de Inspectie SZW een 

onderzoek. 

We registreren ongevallen in verschillende categorieën: 

1. FAC (zeer lichte ongevallen)

2. TRC (total recordable cases), waaronder:

• RWC (restricted work case) 

• MTC (medical treatment case) 

• LTI (lost time incident)

De meeste doelstellingen op het gebied van veiligheid werden gerealiseerd.

Soort incident 2013/2014 2012/2013

TRC LTI 1 2

MTC 10 13

RWC 6 3

FAC 22 18

Totaal 39 36
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Biologische monitoring

Met het ‘Protocol biologische monitoring’, monitoren we 

sinds begin 2013 onze mensen door hen voor en na een 

project urine af te nemen. Uit de genomen monsters moet 

blijken of de hygiënemaatregelen voldoende zijn geweest 

om onze medewerkers te beschermen. Het afgelopen 

boekjaar hebben we het protocol binnen 25 projecten 

ingezet. Uit de analyses blijkt dat er geen overschrijdingen 

zijn geconstateerd van gevaarlijke stoffen in de urine. 

Vaccinatieproject

We hebben het grootschalig door Reym opgezette 

vaccinatieproject in 2013 afgerond. Met de vaccinatie 

bieden we maximaal bescherming aan onze mensen die 

werkzaamheden verrichten in de rioolreiniging en  

waterzuivering. Zij kunnen tijdens hun werk worden bloot- 

gesteld aan biologische agentia en de vaccinatie voorkomt 

dat deze zich tot ziektebeelden kunnen ontwikkelen.

Arbocatalogus

Brancheorganisatie Orsima helpt werkgevers en -nemers 

door middel van de Arbocatalogus met het creëren en 

behouden van een veilige werkplek. Orsima richt haar 

aandacht al een aantal jaren op het onderwerp ‘geluid’.  

De geluidsbelastingen van de diverse bedrijfsactiviteiten 

in de branche van industriële reiniging zijn gemeten. 

De werkgroep geluid van Orsima zal een advies geven 

over de resultaten van het onderzoek om medewerkers 

optimaal te beschermen.

Handboek beschermingsmiddelen

Reym wil een partnership met een aantal kritische 

leveranciers vormgeven. Daarvoor voerden we enkele 

leveranciers-audits uit. Onderdeel hiervan is dat we samen 

met Intersafe, onze strategische partner en leverancier 

van veiligheidsoplossingen, werken aan een Persoonlijk 

Beschermingsmiddelen (PBM) Handboek. Doel is om 

standaarden vast te stellen voor PBM’s en bedrijfskleding. 

Het handboek PBM is begin dit jaar afgerond. Komend 

jaar willen we het PBM handboek in een app-vorm 

beschikbaar stellen.

Milieu

Milieubeleid

We werken eraan om bij onze werkzaamheden de 

last voor het milieu te beperken. Door de aard van de 

werkzaamheden en de vaak risicovolle omstandigheden is 

dat ook vereist. Training van onze medewerkers, preventie 

en voorlichting staan centraal. 

Afvalwaterbewerkingsinstallaties

Reym heeft in samenwerking met ATM drie 

afvalwaterbewerkingsinstallaties (ABI’s): één in Beverwijk, 

één in Sittard en één in Veendam. In de Rotterdamse 

Van RI&E naar werkplan

Reym beschikte tot begin 2013 over een strategische RI&E waarin de belangrijkste arbo-risico’s waren 

opgenomen. Daarnaast gebruikten we sinds enkele jaren een werkplan als methode om het werk voor te 

bereiden. De RI&E had echter onvoldoende relatie met de werkvloer. Het gehele werkorderproces is daarom 

afgelopen jaar geautomatiseerd en er is een digitaal werkplan ontstaan. De actualisatie van de RI&E is hiermee 

een continu en dynamisch proces geworden waarbij veranderingen vanuit de werkvloer, na toetsing, direct kunnen 

worden aangepast. Vanaf 2014 is het digitale werkplan in gebruik en zijn de ervaringen van de medewerkers 

die de werkplannen maken én degenen die het werkplan in de uitvoering gebruiken positief. De ervaringen en 

feedback vanuit de praktijk worden meegenomen en gebruikt voor verdere verbetering. Het project ‘Van RI&E naar 

Werkplan’ is genomineerd voor de Casos Golden Best Practice.  

Zilveren Safety Award 

Reym heeft in het voorjaar van 2014 de zilveren 

Sabic Safety Award in ontvangst mogen nemen.  

Een mooie prestatie. We hebben de award ont-

vangen vanwege de goede veiligheidsprestaties 

in 2013. Sabic was erg onder de indruk van de 

kwaliteit van onze verbeterprojecten.
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haven aan de Theemsweg wordt een vierde ABI 

gebouwd, die volgend jaar gereed moet zijn. De 

installaties scheiden olie, water en vaste stoffen van 

elkaar. Het gezuiverde water wordt via de riolering in 

de regio afgevoerd. De overige afvalstoffen gaan voor 

verwerking naar ATM in Moerdijk. Reym wil de capaciteit 

van de Limburgse ABI van 10.000 ton naar 20.000 ton 

verdubbelen. De vergunningaanvraag voor de uitbreiding 

is in 2013 verstuurd. 

Spills

In totaal hebben we het afgelopen boekjaar 25 spills 

geregistreerd in het Registratie Afwijkingen Systeem 

(RAS). De doelstelling om niet meer dan twintig milieu-

incidenten (midden en hoog risico samen) te noteren,  

is gehaald.

Voorvallen wet- en regelgeving

De doelstelling van minder dan twintig voorvallen over 

het afgelopen boekjaar hebben we gehaald. Er zijn in 

totaal acht voorvallen wet- en regelgeving genoteerd. Het 

verschil met het aantal voorvallen wet- en regelgeving 

van 2012-2013 (13) zit voornamelijk in het aantal ADR-

overtredingen (2012-2013: 10). De toenemende aandacht 

hiervoor werpt duidelijk zijn vruchten af. Zo hebben we 

vanuit de Shanks-divisie Hazardous Waste samen met 

ATM een ADR-poortactie gehouden en zijn er interne 

trainingen (ADR-awareness) georganiseerd. Uiteraard blijft 

het onze aandacht houden, zodat we overtredingen in de 

toekomst kunnen voorkomen.

Vervoer gevaarlijke stoffen

Binnen interne audits op verschillende vestigingen is 

getoetst op de naleving van de ADR-wetgeving. Op 

een aantal vestigingen zijn daarvoor ook zogenaamde 

awarenesstrainingen gevolgd. De landelijke ADR-

werkgroep wil per regio een veiligheidsadviseur aanstellen. 

Dit moet de efficiëntie en de uitvoering bevorderen.  

Omschrijving Beverwijk Sittard Veendam

Ingaand ABI (in ton)

Afval 6.708 7.329 6.742

Regenwater/

spuitwater

2.610 2.022 1.684

Aanhangend vuil 

na reiniging

122 0 84

Grondstoffen 8 1.169 14

Totaal 9.448 10.520 8.524

Uitgaand ABI (in ton)

Water 5.636 7.283 7.787

Slib 3.362 2.541 680

Olie 199 11 57

Voorraad 251 685 0

Totaal 9.448 10.520 8.524

Voorvallen wet- en regelgeving

Aantal spills

Classificatie spill Omstandigheden spill 2013 2012 2011

Laag risico 

milieu-incident

Geen bodembeschermende voorzieningen, direct opge-

ruimd en minder dan 100 liter (geen milieuverontreiniging)

17 9 14

Midden risico 

milieu-incident

Geen bodembeschermende voorzieningen, niet direct 

opgeruimd en geen milieugevaarlijke stof of wel direct 

opgeruimd en meer dan 100 liter

8 7 11

Hoog risico 

milieu-incident

Geen bodembeschermende voorzieningen, niet direct 

opgeruimd, milieugevaarlijke stof en meer dan 10 liter 

0 2 0

Type voorval 2013/2014 2012/2013

ADR 1 10

Arbowet 0 1

Milieuvergunning 1 1

Wegenverkeerswet 4 1

Overig 1 1

Het aantal spills met hoog risico is naar nul afgenomen in 2013.

Afvalbalans van ABI’s bij Reym in 2013/2014
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De ADR-voertuigen van Reym zijn in 2013 niet 

betrokken geweest bij een ongeval. Er zijn in totaal 

wel dertien risicomeldingen gedaan die een relatie 

hebben met ADR. Ze zijn vastgelegd in het Registratie 

Afwijkingen Systeem (RAS). 

Milieuaspectenregister 

Begin 2012 besloten we om één centraal 

milieuaspectenregister (MAR) te maken waarin 

per activiteit alle milieurisico’s zijn beschreven. 

Tevens is besloten om op basis van deze MAR één 

milieuprogramma te ontwikkelen. In dit programma is 

een aantal doelstellingen geformuleerd. Bij het formuleren 

hebben we gekeken naar onderwerpen die een landelijke 

impact hebben, zoals het treffen van emissiebeperkende 

maatregelen en CO2-reductie. Deze maatregelen hebben 

tevens een link met de CO2-prestatieladder en een 

lange doorlooptijd (tot 2016). We evalueren het MAR 

jaarlijks. In navolging van de integratie van de RI&E in het 

nieuwe werkplan is ook het MAR in het nieuwe werkplan 

geïntegreerd. De belangrijkste operationele milieuthema’s 

staan nu in de digitale versie.

In Nederland vormt het ADR een bijlage van het reglement 

voor het vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG). 

Omdat Reym ADR-stoffen transporteert, publiceren we een 

ADR-jaarverslag. Dit is op verzoek beschikbaar bij de afdeling 

communicatie.

Nick Koning uitgeroepen tot Goal Zero Hero bij NAM

“Altijd scherp  

 en alert blijven”

Nick Koning is voorman bij Reym op de locatie in Veendam. “Hier in 

Groningen zitten we veel bij NAM. GLT-plus verzorgt daar de zes- en 

twaalfjarige stops voor groot onderhoud en daar zijn we nu druk mee 

bezig.” Nick heeft er al een flinke dag op zitten als we hem spreken. 

“Overdag heb ik het voor een interview te druk.” Als voorman regelt 

hij alles, van vergunningen tot materieel en natuurlijk ook de mensen. 

“Klanten willen geen incidenten op het werk, dus veiligheid is een 

belangrijk aspect van mijn taak. Daarvoor moet je voortdurend scherp 

en alert blijven.”

NAM heeft Nick uitgeroepen tot Goal Zero Hero voor de maand 

juli in 2013. “Iedere maand roept NAM iemand uit die iets heeft 

gerealiseerd voor een veilige werkplek. Die zetten ze in het zonnetje 

om het doel, geen ongelukken, iedere maand weer onder de 

aandacht te brengen. Ze hadden mij uitgekozen, omdat ik een 

interventie had gedaan op een groep medewerkers die stalen platen 

wilden schoonmaken met een beits- en passiveermiddel.” De groep 

bestond uit medewerkers van een ander bedrijf dan Reym die tijdens 

een onderhoudsbeurt bij NAM roestvrij staal beschermden met een 

middel waar Nick zijn bedenkingen bij had. “Ik ben geen chemisch-

technisch reiniger, maar ik meende dat in de middelen die zij wilden 

gebruiken waterstoffluoride zit. Als wij als Reym daarmee bezig gaan, 

dan worden er behoorlijk wat veiligheidsmiddelen ingezet en die zag 

ik daar niet. Daar heb ik ze attent op gemaakt. Ze hadden er niet bij 

stilgestaan dat er waterstoffluoride in de beits zit.”

Het was een van de voorvallen waardoor de shut down coördinatoren 

van NAM Nick unaniem tot Goal Zero Hero uitriepen. “Ik kijk vaak 

verder dan mijn eigen werkzaamheden. Dat moet je als voorman 

doen, vind ik. En dat was hen opgevallen.”
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Visie en ambitie

Reym heeft een duidelijke visie en een krachtige ambitie 

voor het personeelsbeleid. Om de doelstellingen 

hiervan te realiseren, is een groei van het aantal eigen 

medewerkers naar zeshonderd in 2016 nodig. 

Betrokkenheidsonderzoek 

Een betrokken medewerker brengt je verder. Met die 

We zijn trots op onze mensen. Zij beschikken over signaleringsvermogen, zijn klant-

vriendelijk en bovenal betrokken bij het werk en de organisatie. Door hun kwaliteit en 

ervaring onderscheiden we ons in de markt. Als goed werkgever stoppen we energie 

in de organisatie en maken we gebruik van het enthousiasme van elke medewerker. 

gedachte is Reym gestart met de voorbereidingen van 

een grootschalig medewerkersbetrokkenheidsonderzoek. 

Het onderzoek vindt in juni 2014 plaats. 

Vergrijzing

Vergrijzing is een actueel probleem in onze samenleving, 

en speelt ook bij Reym. Reym heeft dit probleem reeds 

eerder onderkend en hierop zijn maatregelen genomen. 

We staan voor de opgave om de gemiddelde leeftijd 

binnen de organisatie niet verder te laten oplopen. Onze 

mensen moeten tegelijkertijd vitaal blijven om hun werk te 

kunnen blijven uitvoeren. 

Aannamebeleid

Het in 2013/2014 gewijzigde wervingsbeleid werpt zijn 

vruchten af. Reym trekt meer jongeren aan. Dat komt 

niet alleen door het gebruik van sociale media en de 

modernisering van de website en personeelsadvertenties, 

maar ook door een gerichtere manier van werven. We zijn 

veel actiever geworden in het zoeken en benaderen van 

goed personeel. 

Doelen uit de Reym Strategiekaart

• zorgen voor een continue instroom en  

ontwikkeling en behoud van vakmannen;

• de motivatie en bevlogenheid van onze 

medewerkers vergroten;

• een veilige en duurzame inzetbaarheid van 

de medewerkers realiseren;

• zorgen voor een competent management, 

voor nu en in de toekomst. 

Kerncijfers Personeel

 Personeel Doelstelling 

2014/2015

Gerealiseerd

2013/2014

Doelstelling 

2013/2014

Gerealiseerd

2012/2013

Aantal eigen werknemers (in fte) 587 564 562 546

Overwerk percentage (in %) 17 17,2 18 19,7

Gemiddelde leeftijd (in jaren) 43 43 43 43

Ziekteverzuim (in %) 3,5 3,3 3,5 3,4

Verloop (in %) 7 4,72 7,5 8,3

Vrouwelijke medewerkers (in %) - 12,7 - 12,0

Parttimemedewerkers (in %) - 10 - 10,8

Alle doelstellingen van het personeelsbeleid in 2013/2014 zijn gerealiseerd.
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Vitaliteit 

Het heeft onze prioriteit om de vitaliteit van onze 

medewerkers te behouden en te verbeteren. Naast het 

aanbieden van stoelmassages, fruit en sport, gaan we 

bij Reym een stap verder. Een gezondere levensstijl 

zorgt er namelijk voor dat onze mensen langer en breder 

inzetbaar zijn. We hebben voorbereidingen getroffen om 

een fitheidstest uit te voeren. Dit onderzoek start in 2014. 

Ook zullen we jaarlijks een gezondheidsthema onder de 

aandacht brengen. Voor 2014 is dat ‘gezonde voeding’. 

Bij Reym is afgelopen jaar gekozen voor een andere 

aanpak wat betreft de preventiemedewerker.  

Hiermee verwachten we betere resultaten te bereiken. 

De preventiemedewerker is als een spin in het web 

en legt een relatie tussen de RI&E en het verzuim- en 

re-integratiebeleid. De resultaten vanuit de verschillende 

medische onderzoeken (fitheidstest, periodiek medisch 

onderzoek, biomonitoring) worden gebruikt om meer 

energie te steken in de preventiezijde. Verder is het 

vitaliteitsoverleg opgericht. Dit overleg richt zich op 

trends die uit de diverse rapportages duidelijk worden  

en moet leiden tot gerichte interventies die de  

vitaliteit verbeteren. 

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage (3,3 procent) is iets gedaald 

en onder onze doelstelling van 3,5 procent gebleven. Het 

middellange en lange ziekteverzuim is hoger dan verwacht, 

maar het korte verzuim is fors lager uitgevallen. 

De regeling ReymKOE (Kans Op Euro’s) blijft succesvol. 

Medewerkers die een jaar lang niet ziek zijn geweest, 

krijgen een maximale bonus van 400 euro bruto op fulltime 

basis uitgekeerd. Per 1 april 2012 is de regeling aanpast. 

Iemand die twee jaar niet ziek is, krijgt 100 euro extra. 

Wanneer een medewerker zich drie jaar achter elkaar niet 

ziek meldt, ontvangt hij een bedrag van 200 euro extra. 

Dit jaar wordt de eerste extra bonusronde uitgekeerd. Een 

groot aantal medewerkers (238) ontvangt de maximale 

gratificatie van 500 euro.

Competent management

Om te kunnen voorzien in een toekomstig competent 

management heeft Reym een aantal programma’s.  

Voor medewerkers die een functie op managementniveau 

ambiëren, heeft Reym een opleidingsprogramma 

ontwikkeld: het Potential programma. We richten ons 

hierbij op de high potentials binnen de eigen organisatie. 

Afgelopen jaar is de opleiding – die in 2012 de eerste 

geschoolde medewerkers opbracht – geëvalueerd. 

De potentials hebben in februari 2014 een eerste 

terugkomdag gehad met als thema ‘tijdmanagement’. 

In het najaar van 2014 starten we met de werving voor 

een nieuw programma om in 2015 weer een aanvang te 

maken met de opleiding. We denken erover om hiernaast 

vijf externe managementtrainees aan te trekken, die 

binnen de regio rouleren over de verschillende afdelingen. 

Zij kunnen dan samen met de interne potentials het 

managementprogramma doorlopen. 

We zetten ons stagebeleid in om hoogopgeleide jongeren 

aan ons te binden. Het in 2012 geschreven stagebeleid, 

waarin staat dat Reym minimaal één stagiair op een 

hoofdvestiging per jaar wil hebben, is goed uitgerold. 

Arbodienstverlener

Reym wil één centrale bedrijfsarts aanstellen, 

die alle regie in handen heeft. Daarvoor zijn 

we een zoektocht gestart naar een nieuwe 

arbodienstverlener. In 2013 zijn al vier 

deskundigen aangesteld voor de vier grootste 

oorzaken van verzuim en ongelukken: gevaarlijke 

stoffen, het bewegingsapparaat, psychische 

en maatschappelijke problemen en financiële 

problemen. 

Doelstelling 

2014/2015

Gerealiseerd 

2013/2014

Doelstelling 

2013/2014

Gerealiseerd 

2012/2013

Opleidingskosten (in €) > 873.000 984.571 > 873.000 1.009.943

Opleidingskosten  

per medewerker (in €)

> 1.500 1.747 > 1.500 1.823

Opleidingskosten

Doelstellingen voor uitgaven aan opleidingen zijn net niet gerealiseerd in 2013/2014.
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Het afgelopen jaar hadden we acht HBO stagiairs, van 

wie twee inmiddels een arbeidscontract bij Reym hebben 

gekregen. Dit beleid draagt bij aan een toekomstig 

competent management.

In gesprek 

Het is voor Reym essentieel om geregeld en kwalitatief 

goed contact met onze medewerkers te hebben. Tijdens 

de gesprekken worden ontwikkelingen en behoeften 

in kaart gebracht. Voor boven-CAO-personeel zijn, 

als onderdeel van de Beoordelingscyclus (plannen, 

evalueren, beoordelen etc.), in 2013 de POP-

gesprekken (persoonlijk ontwikkelingsplan) geïntegreerd. 

Voor operationeel personeel voeren we stapsgewijs 

functioneringsgesprekken in. In 2013 volgden alle 

operationeel leidinggevenden een tweedaagse training 

over het voeren van effectieve functionerings- en 

beoordelingsgesprekken. Medewerkers stellen de 

gesprekken zeer op prijs. Wel is het belangrijk dat de 

gesprekken goed gedocumenteerd worden. Hier blijven 

we aandacht voor vragen. Tijdens de beoordelingen 

van overhead-personeel is het accent het afgelopen jaar 

nadrukkelijker gelegd op het beoordelen op talenten 

van de individuele medewerker. Dit werkt motiverend en 

talenten kunnen zo nog beter in de organisatie worden 

ingezet. Met medewerkers waar we afscheid van 

nemen, voeren we exitgesprekken. Deze gesprekken 

zijn voor Reym – maar ook voor de medewerker – van 

toegevoegde waarde.

Leermeesters

Bij Reym hanteren we een structuur waarbij iedere 

nieuwe medewerker gedurende zijn opleidingsperiode 

aan een ervaren leermeester wordt gekoppeld. Dit doen 

we om nieuwe medewerkers goed op te leiden, te 

begeleiden en aan ons te binden. Oudere medewerkers 

Werving en ontwikkeling operationeel middenkader

Een verbeterproject voor het komende jaar is de werving en ontwikkeling van uitvoerders en projectleiders. We zien 

daarin een uitdaging. We ondervinden dat technisch onderlegde vakmensen vaak in mindere mate beschikken 

over goed ontwikkelde ‘zachte competenties’: sociale en communicatieve vaardigheden en leidinggevende 

capaciteiten. In 2013 zochten we naar alternatieve wervingskanalen. Zo hebben we een recruiter aangenomen die 

actief naar nieuwe medewerkers zoekt. Een andere mogelijkheid is om onervaren trainees aan te trekken die wel 

beschikken over zachte competenties, en die we het vak zelf bijbrengen. 

worden tegelijkertijd ontlast en dragen hun kennis 

over. Het leerstelstel is uitgerold over de vestigingen in 

Veendam, Sittard en Rotterdam. Komend jaar willen we 

het traject ook opstarten in Beverwijk en Amsterdam. 

Landelijk beschikken we inmiddels over vijftien 

leermeesters. We signaleren dat het systeem in de 

praktijk soms lastig is om uit te voeren. Het vraagt  

veel discipline van de planning en uitvoerders.

48-urige werkweek

Omdat de Europese Arbeidstijdenrichtlijn wegvervoer 

maximaal een 48-urige werkweek voorschrijft, deed Reym 

in 2012 onderzoek naar de daadwerkelijk gemaakte 

uren, wachttijden en voorziene wachttijden per soort 

werk. Daarmee verkregen we inzicht in de hoeveelheid 

netto-uren die worden gemaakt. Het onderzoek is 

afgelopen jaar afgerond. Naar aanleiding daarvan 

zijn binnen het automatiseringsprogramma Metacom 

berekeningen gemaakt, waardoor de planning een 

goed inzicht heeft gekregen in de arbeidstijden van de 

individuele medewerker. Om de betrouwbaarheid van de 
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arbeidsurenregistraties te blijven toetsen, gaan de KVM-

coördinatoren jaarlijks steekproeven uitvoeren. 

In ditzelfde kader heeft de 24-uursservice aan klanten 

in relatie tot de beschikbaarheid van onze mensen de 

aandacht. De wens van de klant staat centraal; gelijktijdig 

willen en kunnen we onze medewerkers niet te veel be-

lasten. Om met een geschikte oplossing te kunnen komen, 

voerde Reym afgelopen jaar al verschillende pilots uit. 

Winteractie

Dat de Reym-medewerker solidair is, bleek ook afgelopen 

jaar weer. De ‘winteractie’ was net als het jaar daarvoor 

weer zeer succesvol. De actie is opgezet, omdat het 

werkaanbod in de winter ten opzichte van de rest van 

het jaar mager is. Doordat medewerkers vrijwillig een 

week vakantie opnemen, hoeft Reym geen afscheid van 

een groot aantal werknemers met een tijdelijk contract 

te nemen. Andere manieren waarmee Reym dalperiodes 

goed opvangt, zijn het terug brengen van verlofstuwmeren 

en de tijd-voor-tijdregeling. 

CAO

Zo’n twee derde van ons personeelsbestand valt onder 

de CAO Beroepsgoederenvervoer. De CAO liep op 

1 januari 2014 af en is later ongewijzigd verlengd tot 

1 april 2014. De onderhandelingen voor een nieuwe 

CAO lopen stroef, waardoor er nog geen nieuwe is. 

Voor boven-CAO-personeel hebben we een separate 

beloningsstructuur (Baarda) die onderdeel uitmaakt van 

een competentiemanagementsysteem. 

Werkkostenregeling 

De nieuwe Werkkostenregeling gaat per 1 januari 2015 in. 

Voor het bewerkstelligen van een soepele overgang wordt 

in 2014 een projectgroep samengesteld. Het bestaande 

beleid wordt zoveel mogelijk intact gehouden.

Ondernemingsraad

Er zijn in 2013 Ondernemingsraadverkiezingen (OR) 

gehouden. De nieuwe OR is per 1 oktober aangetreden. 

Eigen risicodrager

Reym heeft na een kosten-batenanalyse besloten per  

1 juli 2013 eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. 

Als werkgever zijn we hierdoor verantwoordelijk voor het 

uitbetalen van de Ziektewetuitkering aan medewerkers die 

ziek uit dienst gaan of binnen 28 dagen na uitdiensttreding 

zich alsnog ziek melden. 

Marco Schrumpf over zijn eerste drie jaar bij Reym

“Van klanten kan  

je veel leren”

We treffen Marco Schrumpf op een moment dat hij moet pauzeren. 

Hij wacht op een ploeg die aan het wisselen is. Het zal laat worden 

vandaag, maar daar zit hij niet mee. “Ik denk dat het later dan tien uur 

vanavond wordt, maar de klus moet toch gedaan worden.” 

Marco werkt drie jaar bij Reym en heeft het er erg naar zijn zin. 

“Ik werkte hiervoor zeven jaar bij een bedrijf dat gespecialiseerd 

is in rioolreiniging en inspectietechniek. Toen vroeg Reym me 

eens te komen praten.” Een Reym-medewerker met wie hij 

had samengewerkt had hem aanbevolen als Cleaner/Chauffeur 

(gekwalificeerd) voor een van de twee nieuwe rioolcombiwagens. 

Marco zag het meteen zitten. “Ik zit nu op de wagen waar ik 

vroeger achteraan reed.” Eerst moest hij zijn groot rijbewijs halen en 

verschillende certificaten, zoals die van de SIR. “De praktijk leerde ik 

echter van de rioolreiniger die me had voorgedragen. Voordat ik de 

nieuwe wagen kreeg, liep ik een aantal maanden met hem mee. De 

verstandhouding was goed en daar heb ik het vak echt geleerd.” 

Zijn ervaring is dat de praktijk soms wat weerbarstiger is dan de 

theorie. “Dat vind ik het mooie aan dit vak. Oplossingen zoeken voor 

de problemen waar je onverwacht voor komt te staan.” Naast de 

technische kant, waardeert hij het contact met de klant. “De briefing 

vanuit de thuisbasis is goed, maar je moet altijd extra afspraken 

maken met je contactpersoon ter plekke. Die zoek ik dan ook als 

eerste op wanneer ik aankom op een klus. Want de werkzaamheden 

hangen erg af van wat en hoe de klant het wil.” 

Ook als het even anders is dan verwacht of voorgeschreven, komt 

Marco er samen met de klant altijd uit. “De klant weet veel van de 

stoffen en de installatie. Van hem kun je veel leren.”
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MVO-beleid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor Reym 

onlosmakelijk verbonden met de bedrijfsvoering. We zien 

het niet als los project, maar als een ‘mindset’. Bij alle 

beslissingen die we nemen, worden de maatschappelijke 

belangen nadrukkelijk meegewogen. Dat betekent dat 

we niet slechts voldoen aan eisen die worden gesteld 

in vergunningen en certificeringen. Maar ook dat we 

Reym voelt zich betrokken bij de omgeving. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

(MVO) is onlosmakelijk verbonden met onze activiteiten en daar handelen we naar.  

Om beter te kunnen laten zien wat Reym op dit gebied doet, maken we onze inspan-

ningen inzichtelijk. 

een stap extra zetten op het gebied van MVO. Vanuit 

die wens loopt sinds 2011 het verbeterproject MVO, 

waarmee we structuur aanbrengen in de inspanningen 

die we al deden om maatschappelijk verantwoord te 

ondernemen. Klant, medewerker, milieu, maatschappij 

en continuïteit zijn in de Beleidsverklaring van dat jaar 

geïdentificeerd als speerpunten voor het MVO-beleid. 

Ook in het afgelopen boekjaar zijn projecten gestart die 

voortkomen uit die MVO-speerpunten. Zo is geïnvesteerd 

in het protocol biologische monitoring en is een uitgebreid 

vaccinatieprogramma opgezet. Met het oog op het milieu 

en de omgeving is Reym een samenwerking gestart met 

HMVT om emissies van schadelijke stoffen te voorkomen. 

MVO-prestatieladder

Het MVO-verbeterproject heeft als doel certificatie volgens 

de MVO-prestatieladder. Die beoordeling geeft concreet 

Doelen uit de Reym Strategiekaart

• maatschappelijke betrokkenheid in woord 

en daad;

• invoeren ISO 26000 of MVO-prestatieladder 

niveau 3.
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Sponsoring

Ecomare

Gehandicaptenrit Rotterdam

4 Mijl van Groningen

Marathon van Rotterdam Wielerploeg Reym-ATM

Reym Sittard - Kinderdagcentrum ‘t Steyntje
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vorm aan het MVO-beleid, zodat we onze inspanningen 

kunnen structureren en inzichtelijk maken. Reym wil in 

het komende boekjaar trede 3 van deze ladder bereiken. 

Daarom hebben we alle activiteiten die we doen langs 

de meetlat van de MVO-prestatieladder gelegd en in 

kaart gebracht. De volgende stap is om in dialoog met 

de stakeholders van Reym te treden. We vragen klanten, 

leveranciers, medewerkers en de omgeving hun visie 

op MVO bij Reym met ons te delen. In aanloop naar de 

beoordeling volgens de MVO-prestatieladder is Reym, 

samen met alle andere Nederlandse Shanks-bedrijven,  

al gecertificeerd volgens de eisen van niveau 3 op de  

CO2-prestatieladder. 

Lokale verwevenheid

Reym staat midden in de samenleving en is zich 

zeer bewust van haar omgeving. Door de decentrale 

organisatie van het bedrijf bestaat er een bijzondere 

band met de regio’s waar Reym gevestigd is. 

Lokale verwevenheid brengt een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid met zich mee. Inwoners van 

de regio’s zijn belangrijke belanghebbenden, dat 

onderkennen we onder meer door ons beleid voor 

werving van nieuwe medewerkers. We trekken nieuwe 

werknemers zoveel mogelijk aan vanuit de directe 

omgeving. Zo biedt Reym in Veendam werkgelegenheid 

aan ongeveer tweehonderd mensen. We zijn daar een 

belangrijke, lokale werkgever.

Sponsoring

Reym heeft de doelstelling om elk jaar ten minste één 

sponsoractiviteit, één communicatieactiviteit en één 

sociale activiteit te organiseren of te steunen. Deze 

doelstelling delen we met de andere Nederlandse 

Shanks-bedrijven.

Belanghebbenden

Stakeholders van Reym zijn groepen die belang 

hebben bij het welzijn van Reym of vice versa. Naast 

medewerkers, klanten en onze aandeelhouder zijn dit 

omwonenden, leveranciers, de overheid en andere 

partijen die zich betrokken voelen bij Reym. We 

vinden het belangrijk om in gesprek te zijn met deze 

belanghebbenden, zodat zij weten wat ze van ons 

mogen verwachten, maar ook zodat Reym weet hoe 

anderen tegen het bedrijf aankijken. Daarom is een 

halfjaarlijks overleg ingesteld met vakbonden om te praten 

over onderwerpen die buiten de CAO’s vallen. Reym 

is daarnaast lid van Transport en Logistiek Nederland 

(TLN), Stichting Industriële Reiniging (SIR), het Platform 

Industriële Reiniging (PIR) en Dutch Industrial Cleaning 

Association (DICA).

Externe communicatie

Reym heeft verschillende uitgaven om relaties en 

belanghebbenden op de hoogte te houden van wat 

er gebeurt binnen het bedrijf. Reym Nieuws verschijnt 

tweemaal per jaar op papier en op de website, en staat 

vol informatie over nieuwe projecten en innovaties. 

Daarnaast publiceert Reym een jaarverslag waarin 

verantwoording wordt afgelegd over de prestaties en 

gebeurtenissen van het afgelopen boekjaar. Ook zetten 

we in het Jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen onze doelstellingen voor de komende 

periode uiteen.
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Financiële resultaten

Omzet

Reym heeft het boekjaar 2013/2014 kunnen afsluiten 

met de hoogste omzet ooit. Deze steeg met 3,7 procent 

ten opzichte van het voorgaande jaar en kwam neer op 

97,5 miljoen euro, maar liefst 2,6 miljoen euro boven de 

doelstelling. Factoren die tot dit sterke resultaat hebben 

geleid, zijn een hogere doorzet van afvalstoffen, maar 

ook het succes van onze Total Care-dienstverlening 

leverde een aanzienlijke bijdrage aan de omzetstijging. 

In totaal kwam de onderlinge omzet tussen Reym en 

zusteronderneming ATM op een nieuw hoogterecord van 

10,6 miljoen euro. De netto-omzet steeg met 2 miljoen 

euro naar 71,8 miljoen euro. 

Meer voor minder blijft in de markt de tendens en de 

hoge druk op projectmarges zorgde ervoor dat het 

bedrijfsresultaat 0,6 procent onder de doelstelling is 

uitgekomen op 7,8 miljoen euro. Trekken we echter een 

parallel in de markt, dan kan geconstateerd worden 

dat Reym in lastige omstandigheden zonder meer een 

fantastische prestatie heeft geleverd. 

Beheerst uitbouwen naar een omzet van 120 miljoen euro. Die doelstelling stelden  

we onszelf twee jaar geleden toen Nederland nog in een diepe crisis verkeerde.  

Het was een gewaagde doelstelling in een tijd waarin behoud van de status quo al als 

een groot goed werd beschouwd. Met tevredenheid kunnen we constateren dat we 

succes boeken op de ingeslagen weg. 

Besparingen

Om overbodige kosten uit de organisatie te halen, 

startten we in april 2012 een bezuinigingsoperatie: 

de ReymAktie. Maatregelen worden echter niet alleen 

van bovenaf opgelegd, ook worden werknemers 

gestimuleerd voorstellen aan te dragen op het gebied van 

kostenbesparingen. De respons daarop is zonder meer 

enthousiast. 

Een zeer effectieve maatregel binnen de ReymAktie 

is de invoering in het boekjaar 2012/2013 van een 

wekelijks overleg tussen planners en bedrijfsleiders van 

de verschillende vestigingen. Doel van dit overleg is een 

optimale inzet van de interne capaciteit van personeel 

en materieel en de externe inhuur terug te dringen. 

Afgelopen boekjaar heeft deze focus ertoe geleid dat de 

productiviteit boven budget uitkwam. Een teken dat het 

overleg vruchten afwerpt. 

Debiteuren en onderhanden werk 

De snelheid en correctheid van de facturatie is een 

belangrijk aandachtspunt binnen Reym. Nadat we 

de gemiddelde omloopsnelheid van debiteuren en 

onderhanden werk omlaag hadden weten te brengen,  

is deze afgelopen jaar weer gestegen naar 72 dagen.  

Dit komt voor een belangrijk deel doordat een grote 

klant problemen had met de inlezing van betalingen.  

Voor komend jaar is ons streefniveau echter 65 dagen.  

Investeringen 

Het wagenpark van Reym groeit elk jaar en bestaat uit 

meer dan 150 grote voertuigen, zoals vacuümwagens, 

hogedrukvoertuigen, droge-stoffenauto’s, tankopleggers 

en scrubbers. Verder bestaat het wagenpark uit ongeveer 

honderd bestelbussen en andere voertuigen op grijs 

kenteken en nog eens honderd personenauto’s op geel 

kenteken. Groei en vernieuwing van de vloot worden 

Doelen uit Reym Strategiekaart

• vergroten Total Care-omzet en van aandeel 

Total Care in omzet;

• maximaliseren van bezettingsgraad en 

benutting personeel en materieel;

• optimaliseren van project- en 

dekkingsresultaten, en werkkapitaal.
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gefaciliteerd door in nieuwe voertuigen te investeren 

bovenop de afschrijvingswaarde. In het afgelopen 

boekjaar hebben we geïnvesteerd in onze offshore-

uitrusting door twee nieuwe vacuüm- en hogedruk-units 

aan te schaffen. Daarnaast werden nieuwe Reymtainers 

aangeschaft en verschillende vacuümwagens en 

trekkeropleggers. In totaal is in het afgelopen boekjaar 

voor 5,9 miljoen euro geïnvesteerd in nieuw materieel. 

Informatie

Reym2020

Om de strategie voor de middellange termijn te vertalen 

in een informatiseringsbehoefte en -structuur voor de 

hele organisatie, loopt het Reym2020-project. Afgelopen 

jaar zijn de werkplannen operationeel gemaakt, waarmee 

we de kwaliteit van de werkvoorbereiding verder kunnen 

optimaliseren en het risico op faalkosten kunnen 

reduceren. Het eerste voordeel van Reym2020 is daarmee 

gerealiseerd. Een volgende stap is de optimalisering en 

verwerking van gewerkte uren voor zowel personeel als 

materieel en hulpmaterialen. Dit zal plaatsvinden zodra 

de digitale urenverantwoording middels bijvoorbeeld 

smartphones of handhelds is geïmplementeerd. De 

huidige papieren werkorder komt dan te vervallen. 

Planningsstructuur 

Binnen Reym is een cyclus in werking waarbinnen we 

plannen, uitvoeren, meten en waar nodig nieuwe acties 

ondernemen. Afgelopen jaar hebben we besloten 

deze cyclus meer in lijn te brengen met de cyclus die 

binnen het moederbedrijf Shanks Group plc loopt. 

Concreet betekent dit dat de jaarlijkse strategiesessie 

van Reym naar mei is verschoven, zodat deze vóór de 

strategiesessie van Shanks valt. Als gevolg zijn ook de 

managementreview, het jaarplan, de budgettering, en de 

afdelingsplannen in tijd iets opgeschoven. 

Beschikbare informatie

Informatie moet beschikbaar zijn. Altijd. Om de 

toegankelijkheid en inzichtelijkheid van informatie  

te stimuleren, hebben we afgelopen jaar Qlikview  

ingevoerd en operationeel gemaakt. Vanuit dit  

systeem kan gemakkelijk en snel de gewenste  

managementinformatie naar boven worden gehaald.  

Onze automatiseringsomgeving Metacom is al volledig 

aan Qlikview gekoppeld. Komend jaar wordt de 

koppeling met WebRAS en Profit gerealiseerd. Qlikview 

is al toegankelijk voor directie, managementteam en 

controllers. De volgende stap is om dit uit te rollen  

naar meerdere niveaus binnen de organisatie. 
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Verslaggegevens

Jaarverslag Maatschappelijk  
Verantwoord Ondernemen

Reym hecht aan een open en heldere communicatie 

met zowel klanten, omwonenden, leveranciers als 

overheden. Sinds 2007 doen wij jaarlijks verslag van onze 

activiteiten en prestaties. Maatschappelijk verantwoord 

ondernemen wordt een steeds herkenbaarder begrip 

in onze samenleving. Daarom publiceren we sinds het 

boekjaar 2011/2012 een geïntegreerd verslag, waarin 

we onze stakeholders transparant informeren over de 

ontwikkelingen en prestaties bij Reym op sociaal, milieu- 

en financieel gebied.

Bij het opstellen van het verslag zijn de richtlijnen 

gevolgd van de erkende internationale standaard voor 

duurzaamheidsverslaglegging, het Global Reporting 

Initiative (GRI) niveau C. Het voorliggende verslag is 

opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie en  

is tot stand gekomen door interviews met directieleden, 

het managementteam en andere betrokkenen.  

De gepresenteerde gegevens zijn afkomstig van de 

managementinformatiesystemen zoals die bij Reym 

worden gebruikt en sluiten aan bij de rapportages,  

zowel intern als extern. 

Scope en periode

Het jaarverslag rapporteert over financiële, sociale en 

milieuactiviteiten en resultaten van alle Reym-vestigingen, 

tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.  

De verslagperiode is van 1 april 2013 tot en met 31 maart 

2014. Dit gebroken boekjaar loopt gelijk met dat van het 

Engelse moederbedrijf Shanks Group plc.

Dit jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

2013/2014 is het derde verslag van Reym dat volgens 

GRI-richtlijnen is samengesteld. Het verslag heeft 

betrekking op de prestaties van Reym en niet op 

eventuele onderaannemers.

Als basis voor de dataverzameling is dezelfde systematiek 

gevolgd als voor de verslaglegging in het voorgaande jaar. 

Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan in het 

verslagjaar waardoor reikwijdte, afbakening of vermelde 

prestaties significant zijn gewijzigd ten opzichte van het 

vorige verslag.
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Indicator Verslaggevingselementen volgens GRI Paginanummer 

 Profiel  

1.1 -1.2 Visie, ambitie en strategie 10-11, 14-17

2.2 Voornaamste producten en diensten 14

2.3-2.6 Operationele structuur, locaties, rechtsvorm 13 + 51

2.7 Afzetmarkten 21-24

2.8 Omvang van de organisatie 35 + 56

2.9 Significante veranderingen 9 - 11

2.10 Onderscheidingen 29

 Verslagparameters 

3.1-3.3 Verslagprofiel 49

3.4 Contactgegevens 51

3.5-3.12 Reikwijdte en afbakening 49-50

 Bestuursstructuur en managementsystemen

4.1 -4.3 Bestuursstructuur 51

4.4 Medezeggenschap 39

4.8 Missies voor economische, milieu- en sociale prestaties 13, 17, 21, 27, 28, 35, 
41 + 45

4.13 Lidmaatschappen 43

4.14 – 4.15 Stakeholders 13-15, 37

 Economische prestatie-indicatoren

EC1 Directe economische waarden 17, 49 + 56

 Milieuprestatie-indicatoren

EN1-2 Ingezamelde en verwerkte materialen 30

EN3 Energieverbruik 17

EN6 Initiatieven voor energiebesparing 25

EN8 Waterverbruik 25

EN18 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen en gerealiseerde verlagingen 25

EN23 Totaal aantal en volume van significante spills 30

EN28 Naleving milieuwet- en regelgeving 30

 Sociale prestatie-indicatoren

LA1-2 Werkgelegenheid 35

LA4 Arbeidsvoorwaarden 37 + 39

LA6-9 Gezondheid en veiligheid 35 - 37

LA10 Opleiding per medewerker 36

Maatschappelijke prestatie-indicatoren

SO1,9,10 Lokale gemeenschappen 42 - 43

GRI referentietabel
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Management Team

Jonny Kappen Algemeen directeur

Aad van Marrewijk Financieel directeur

Ron Grobecker Commercieel directeur en regiodirecteur Zuid

Jan Groot Regiodirecteur Noordwest

Fred van Beusekom Regiodirecteur Noordoost

Frank van Leeuwen Vestigingsdirecteur Rotterdam

Wil Thien Vestigingsmanager Sittard

Jos Geesing Manager Customer Relations

Ludy Engwegen Manager Kwaliteit, Veiligheid en Milieu

Stephan Westphal Senior manager HRM

Peter van Welsum Senior groepscontroller

Contactgegevens

Reym B.V.

Computerweg 12d

3821 AB Amersfoort

Postbus 1545

3800 BM Amersfoort

T  033 - 455 88 90

F  033 - 456 25 81

E  amersfoort@reym.nl

I  www.reym.nl

KvK 31038541

Van links naar rechts: Stephan Westphal , Peter van Welsum, Jos Geesing, Jan Groot, Jonny Kappen, Ludy Engwegen, Aad van Marrewijk, 

Fred van Beusekom, Ron Grobecker, Frank van Leeuwen en Wil Thien
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ABI

Afvalbewerkingsinstallatie

ADR

Europese regelgeving over vervoer 

van gevaarlijke stoffen

ATM

Afval Terminal Moerdijk 

AVI

Afvalverbrandingsinstallatie

BBS

Behaviour Based Safety

Broeikasgassen

Broeikasgassen zijn gassen die in de 

atmosfeer bijdragen aan het verhogen 

van de evenwichtstemperatuur van 

de aarde. 

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

FAC

First Aid Case (ongeval zonder 

verzuim); een verwonding (kleine 

krasjes, snijwonden, brandwonden, 

splinters) waarvoor geen arts nodig is 

en kan worden beschouwd als eerste 

hulp geval.

FTE

Fulltime equivalent; eenheid waarmee 

de omvang van de personeelssterkte 

wordt uitgedrukt. 1 fte staat voor 1 

fulltime medewerker

FPAL

First Point of Assessment Limited

GRI

Global Reporting Initiative; 

internationale richtlijn voor 

duurzaamheidsverslaglegging

HMVT

Hannover Milieu en 

VeiligheidsTechniek

ISO

International Standards Organisation; 

wereldwijde standaarden die voor de 

ISO-certificeringen worden gebruikt

ISO 9001

Internationale norm voor 

kwaliteitszorgsystemen

ISO 14001

Internationale norm voor 

milieuzorgsystemen

KPI 

Kritische Prestatie-Indicator

KTO 

Klanttevredenheidsonderzoek

Kton

Kiloton  

(1.000 ton of 1.000.000 kilogram)

KVM

Kwaliteit Veiligheid Milieu

LOC

Landelijk Opleidingscentrum

LTI

Lost Time Injury (ongeval met 

verzuim); bedrijfsongeval waardoor 

de betrokkene tijdelijk of gedurende 

een langere periode niet in staat is 

werkzaamheden uit te voeren.

LSA

Lage Specifieke Activiteit; 

verzamelnaam voor radioactieve 

stoffen die bij de productie van 

aardolie en aardgas kunnen 

voorkomen

MAR

Milieu Aspecten Register

MTC

Medical Treatment Case (ongeval 

zonder verzuim, met medische 

behandeling); bedrijfsongeval 

waardoor geen werkdagen verloren 

gaan en ook geen werktijd verloren 

gaat, maar waarvoor wel behandeling 

van een arts of medisch specialist 

noodzakelijk is.

MVO

Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen

MWh

Megawattuur  

(1.000 kWh/kilowattuur)

OHSAS 18001

Occupational Health and Safety 

Assessment Series; certificeerbare 

norm voor arbomanagementsystemen 

PIR

Platform Industrieel Reinigen

PBM

Persoonlijke Beschermings Middelen 

POP

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

R&D

Research en Development

Verklarende woordenlijst



RAS

Registratie Afwijkingen Systeem

RI&E

Risico Inventarisatie en Evaluatie

ROC

Regionaal opleidingscentrum

RWC 

Restricted Work Case (ongeval 

zonder verzuim met vervangend 

werk); een bedrijfsongeval waarbij de 

betrokkene niet in staat meer is alle, 

maar wel een deel, van het normale 

werk uit te voeren.

SIR

Stichting Industrieel Reinigen

Spill

Het onbedoeld weglekken van 

milieubedreigende stof 

TLE machine

Tube Lance Equipment, semi-

automatisch reinigingsapparaat

TLN

Transport en Logistiek Nederland 

TRC

Total Recordable Cases 

(LTI+MTC+RWC)

Tripod

Methodiek voor ongevalsonderzoek 

en -analyse

VLG

Reglement betreffende het vervoer 

over land van gevaarlijke stoffen

Samenstelling

Reym B.V. 

Henk Strijbos, Afdeling Communicatie en PR

Concept, teksten en eindredactie

Noordhoek Media en Management Utrecht

Vormgeving en opmaak

doorendoor ontwerp, Amersfoort

Fotografie

Marco Hofste/Beeldbank Reym

Drukwerk en afwerking

Klomp Reproka

Colofon
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Kerncijfers Reym Groep

2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010

Rendement

Bruto-omzet (in € 1.000) 97.675 93.839 90.409 87.430 79.437

Netto-omzet (in € 1.000) 71.829 69.874 65.493 62.373 57.768

Bedrijfsresultaat (EBITA) (in € 1.000) 7.837 7.889 5.958 6.624 6.608

Rendement (ROCE) (in %) 18,7 19,9 14,5 18,4 18,8

Operationele kasstroom (in € 1.000) 198 6.589 1.952 2.661 8.168

Omloopsnelheid debiteuren/ 

onderhanden werk (in dagen)

72,0 67,6 71,1 72,7 64,7

Personeel

Aantal eigen werknemers (in fte) 564 546 541 506 481

Ziekteverzuim (in %) 3,3 3,4 3,6 3,6 2,9

Productiviteit (in %) 101,5 101,8 97,9 101,7 100,3

Overwerk (in %) 17 20 17 20 19

Materieel

Productiviteit (in %) 100,4 98,1 94,8 103,2 89,8

Dekkingsresultaat (in %) 22,0 20,8 25,4 27,1 26,4

Onderhoud (in % dekking) 17,8 17,9 18,5 18,4 21,7

Omzetaandeel (in %) 48,7 48,3 49,6 51,2 48,0

Cijferopstelling t.b.v. jaarverslag





Reym (hoofdkantoor)

Computerweg 12d 

3821 AB Amersfoort

Postbus 1545

3800 BM Amersfoort
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E  amersfoort@reym.nl 
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