Wat zei Jubus Caesar als zijn kledlng moest pminigd worden? %Ieopatraatje, stop mijn toga, tuniek en unlfom eens even In de l a m . "Dat is namelijk W j n voor 'wasbekken'. DiezetMe grote Romeinse keizer verkondigde
trouwens ooit dat de praktijk de Ieermeesbr is van alle dingen. Wis zijn wij om
h m tegen te spreken? Want zelfs al zijn we de dapperste aller Galliirs, over
de griens kunnen we be& besn
tog wel wat opsteken van onze collega's. Daarom
richtte PTT op 11 september in samenwerking met FBT een uiterst i n t e m
sante studiedag in de ultramoderne wasserij L a m in Hetmond, dichtblj
Eind hoven.

Bezoek aan de

Groenste wasserij van Euiopa
1

Laat ons een kesitje a a n g e m w m t zijn. Nadat eerder de Insehrijvlngen voor ome gmepsmls naar Parijs wekelijk binnenstroomden, moesten we blJdit event even clenken aan de mlame$pot mst Reken Alibaba en rijn VeWg Rovers. Ook In
m e gameweede bus m n er te welnig plaatsen voor alle geïntemswden. En na een ontbijtje in Antwerpen trokken de
Belgische textielwmrgeris -voornamelijk B2B-ers en leveranciers op rooftocht. Ze watw op m k naar de 3 I's: informatie,
idm innovatieve oplossingen. Ze besftm maar al te goed dat Iedere zkhreif respecterende mamger van een d j ,
soms een W e tijd nmet invsstww in een dergelijke dag, ais investering in zijn bedruf. Je mmt het de mensen van Lavans
absoluut niet Wellen. Hier ligt het hele lnvesteringsmjectimmers al mjaartje achter hun.
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DE ZONNEKONING TE RIJK

I

Tegenwoordig is tavm gmpaalrseerd
in het verhuren en onderhouden van b@drjjfskwng, schoonloopmatten en h*
naenilces. Er zijn weliswaar &pot8 In h e i
Nederbnd, maar het centrale Mrljf, waar
weWjlcc meer dan 90 ton was wordt verwekt, b i n d t zich In Helmond. Hler werd In
Xi? 2 het willdge mamlneparkvernieuwd.
De nieuwe wasinstallatie ti&
zeden trommeis waar de was doorhem @,er zijn dus
mstlen was- en apdqmqen. In de eerste
paar was- en s m a n g e n is hei WWte

vies m te hegebmik, maar daarna kan
úat prlma En aangezen ntat al het waspoodw in & was- en spo~ibsurtwordt
gebulkt, benut ]e met het hetgebmik van
het wat^ c& ook groter gedeeite van het
w e r . W e m h ortze Sactor hesfl
W de mond vol van wierglekespari~n.
Maw hier worden de laatste onhivikkaliqggen
daarmimt In pköjk gebracht. In & pro-
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ductkWlieR werd 10 rniljmn dat is 50
prment van de I~arwTizet- @nv-rd.
Een groot @&die daawan ging naar systemenomhetverbniikv~ngasmt~pmt
te r e d u r n en het wa'kwbulk met een
kwart temg te dtíngan. Omdat a w q w
ruim 850,000 Wleke meter g& brheen
ging op Jaarbasis, werd er zwaar ingezet op
waimtemuperatle, maar zeker o& op zonnewamrte. Op het &k staan 300 vierkante
meter zonnepanek die het water voor 40
p m n t opwarrrwn. Het water moet w i j k

alleen maar bij wwamd te worden. Daarom
mag äi ook de 'Groensie wasjeril van Europa' genoemd worden.

VERANfWOOFIDEUIKMElD
NEMEN
De directeur is fier op die omsdiri@ing."W
is diswaar geen officiële titei, en hei is ook
moeilijk om apgelen met perm te vergelijkm. Maar de m e r s rijn het er wel over
mns dat ze dit nog nooit ergens anders gezien hebben. Geen enkele andere w&j
reinigt stoomloos op deze schaal. Ekm man*l voedt qua energie een watertank. Onze
35 vrachtwagms rijden op een mengsel van
dl& en gas -wat scheelt in CM-urtstoaten we w p W e n alleen nog de M i n g vow
de wdlngsindustrie in ptastjc hoezen, Wij
vdgen niet wat mrgmchreven warcfk, maar
we zetten zelf de trend, door voorop te lopen
in nieuwe ontwikkelingen en te investeren in
een groene toekomst, W1 spreken hier nlet
over maatschappelijk verantwoord d e m e men, wel over maatschappeqk werantwoorLIELIJK ondernemen."

KORTE COMMUNICATIEUJNEN
"Er werd nlet aken geld gestoken in energlebesparende maahgelen. Oe complete
productie-omgeving is aangepast, met ge-a
werkplekken, Q modernste
wasstraten, een geavancaerde highcareniimte, - w m e men voldoet aan de
hoogste h y g i W i m - modeme doseerm transporteersystemen, infomialiesystemen, niwwe -Uur...
Het zorgde Alemaai voor een veei efficlhnter gebruik
van grondstoffen. Tegelijk kunnen we zorgen

b

I
3

5

Ia
'"

w een @&B

Mlmfng Mn de duizenden klanten U i tsnians In heel Nederland
heeft. We wetkm mei tlde reglobams, dle
k i e r m productielijn iwbbsn. leder team
ktjgt ctinstant de m a vm dezelfde klanten
en is daar ook vollabig zeA verûiWmdelijk voor, D m de samenvwglng Is het h+
producUeproces g m p t i i . Dat rwgl
voor kortere ~ m u ~ j n a De
n door.
l ~ t l j d een snik W @
gemiddeld bij 3
Nu bij amper 3 umn.
Er worden geen overbodige handelIngen
meer ultgevwrd. Terwijl een te w a m itm
vwger 13 b r In contact kwam met een
mmheker, ts âat nu nog maZ5 k.
Pas
op. Na 3 maanden merkten m d a t de personeelskost 25 procwit hlag. Maar Mij
vlug nam de snelheid toe en het ziMevw-

m.

zulmnamaf.Nubesparenwe2Oprqcent~
peiawieei, w k omdat âe magq:&d@
K tussen uit zijn. In idem regii3 vina.je alkeh
een paar mensen die de; kar ire,&n
We streven 100%l e v e i t 3 e t r o u w w b p .
KlantgaricMheid en k-n
ìwd
h

voorop, We willen niet d# gmMe ijjn, ook
niet de goedkmpste, maar wel de beste.
ùaadmr kunnen we Miven grmien, Ome
hlghcare-afdeling is In omret drie keer m
groot geworden slnds 2008. Onze -keil
zit daar nu ai helemaal vol. We durven gerust te stellen dat er nog geen enkeh klant is
wqgdleven uit wrtevredenheld.

BLINDE VLEKKEN?
"Onze betroklIen
kii'jgen m
nemen hun verantwriordelljkheid.Ze zijn b&
voegd om beslissingen te nemen. Dat zmgt
vwx sndhdd van handelen en een gmte
mate van fldbllltelt. Met o q voor details
c b n ze g-n,
zonder kapsones. Tqeiijkerajd g a r a n m één centrale productielocaae voor esn optlmale efñclency en wn
unbme, wcellente kwaliteit. Als er betere
spxiallstenzijn, dan huren we ch in. Dat Lavans ak beste scoort, kunnen we aantonen
mei wiaftiankelijk en extern ondenoek, Binm het fFirniliebadtijf staan naast de klant,
het milieu en de maatschappij, de m e d w r -

niet reakeren. Andenijds zijn al de inspanningen om het milieu te besparen wel gmd
voor het imago.
kers centraai. Ze hebben meegedacht in cle
nieuwe logistieke apret: We geloven dat het
enthousiasme van ons personeel uitstrsialt
in de Wanttevredenheid en dat de structuur
van een famillebedrijf damoor de beste voedingsbodem biedt. Echteschoonheid zit Immers van binnsn, We zijn n i ~bevreesd
t
om
dit aan iedereen uit te leggen. Iedereen m89
ons busineCsmodel gerust kopiëren. Anderzijds beseffen we goed dat we p k nog wel
wat blinde vlekken zullen -hebben. Hrer en
daar zijn we misschien waf ver doorgeslagen
In onze veie. Maar naar iedereen die m sen
tip kan geven om iets te verbeteren zullen we
graag luisteren. "

levert wekelijk maar 14 stuks in. Dat zorgt voor heel veel sorteerwerk Net daarom
wordt alles met de hand gevouwen. Er wordt ook alteen schoon gescand.
Doordat de doorloopttjden zo kort zijn, blijft er veel minder kleding rn de wasseri]
Rangen. Daardoor alleen al wordt 80 % bespaard op vierkante meters. Er wordt
voor alterlei systemen trouwens heel dankbaar gebruik gemaakt van de ruimte aan
het plafond.
Bij Lavans werken 200 mensen, met in totaal 24 nationaliteiten. Er wordt wel op
toegezien dat ze allemaal Nederlands praten, zodat ze elkaar begrijpen. Speciaal
daarvoor worden intern cursussen georganiseerd over de Lavans-woordenschat

en -grammatica. Soms zijn er wet wat spanningen merkbaar tussen verschillende
nationaliteiten. Maar om die weg te werken wordt er gewoon een gezellige multiculturele proeverij georganiseerd voor het personeel.
tavans staat bekend om de professionele systemen voor vloerreiniging. Het bedrijf
introduceerde met de absorptiemat Effektmat het wisselsysteem voor schoonloopmatten in Nederland en werd toonaangevend op dit. gebied. Door de compactere
logistieke opzet ontstond extra bedrijfsruimte. Daarmee werd het mogelijk om de
verwerking van schoonloopmatten en vloewvissers te gaan centraliseren. Ook het
reinigen van de matten vindt vanaf nu plaats op de Ringdijk. Ongeveer 45 ton per
week. De matten worden eerst geklopt. De mopsen worden daarna gewassen votgens een heel bijzonder procedé: niet met water en zeep, wel met olie!
Bij voorkeur worden verpakkingen van grondstoffen geweerd. Er wordt zoveel mogeljjk in buik geleverd. Vaten met chemische producten zitten in brandwerende
kluizen Daarmee loopt men voorop, want over ntet zo lange tijd wordt dit de Europese standaard.
Er wordt ook gewerkt met REWORK Cradle to Cradle wmkwear. Dat is de eerste
katoenen werkkleding die uiteindelijk niet in de vurtnisbak belandt. De kleding is zo
ontworpen dat alle onderdelen opnieuw kunnen worden gebruikt. Zo maakt men
nieuwe garens of compost van de oude werkkleding. Al tijdens het ontwerp en de
productie wordt slim gewerkt, Het verven gebeurt een stuk milieuvriendelijker dan
gebruikelijk. Hierdoor br-"en de katoenvem-l- ---*q ct--^ ?Iijke stoffen waardoor
het weer een geschikte ! dstof vormt VOO
beel
euwe werkkleding.

ALLE SCHROEVEN LOS
In feite trok de diredie, gesteund door een
aarital externe consultmts, en alleen maar
gedreven door passie, een gehesl nieuwe
wasserij op. Daamoar relsden ze eerst de
wereld rond om k zien wat er op de markt
was Daarna werden re geconfronteerd met
de beperkingen van het bestaande gebouw
en met het feil dat de productie gewoon
voort moest kunnen blijven draaien Tewijl
de helft van de wasserij leeg gehaald werd.
De directeur heeft dan ook bijzonder veert
respect voor het persoflesl. Dat werkte lu$tig
door, terwijl men een meter achter hun rug
gigantische palen in de grond aan het hisen
was. Er most getracht worden om de oude,
nog perfect functionerende machines te verkopen. M a r door de ecmomischstoestand
lukte dat niet zo erg, zodat ze gewoon in
stukken gesneden wercfen. Letterlgk niet één
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schroef bleef op dezelfde plaats zitten.
Uiteraard toop je tijdens zo'n proces ook tegen een aantal tegenslagen op In het begin zorgde sen softwarefout ewoor dat alle
leidingen verstopt raakten, Er werd op gerekend dat de terugwintyd voor de sonnecollectoren ongeveer 10-12 jaar zou bedragen.
Maar omdat de constructie hiervoor moest
verzwaard worden, moest er ook een nieuwe
bouwergunning aangevraagd worden. Dat
leidde vewolgens weer tot nieuwe brandnormen. Hierdoor moest het dak vwvangeri
worden, en als men darrtoch bezig was kol
men maar beter ook de isolatie verbeteren.
Die beoogde terugverdientijd gaat men dus
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