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ISS neemt deel aan onder andere de volgende lopende initiatieven in de sector en/of keten:

1.1 Duurzame Leverancier
Door ISS wordt deelgenomen aan het initiatief Duurzame Leverancier. Dit initiatief richt zich op het
inspireren van de deelnemers, het vergroten van kennis over CO2-reductiemogelijkheden en het
vergroten van een duurzaam netwerk. Zij doen dit middels vier jaarlijkse ochtendprogramma’s en het
faciliteren van werkgroep bijeenkomsten.

1.2 Mobiliteit
ISS werkt o.a. samen met de leasemaatschappij om een mobiliteitsanalyse en plan van aanpak op te
stellen met als doel de grootste emissiestromen structureel aan te pakken.

1.3 Huisvesting
ISS stimuleert de gebouweigenaar van ons hoofdkantoor in De Meern tot energie reducerende
maatregelen, waaronder inkoop groene stroom.

1.4 Green Office Program (GOP)
Het internationale ISS Green Offices Program is een op kantoren gebaseerd milieuprogramma dat is
ontworpen om de impact van onze eigen kantoren en dagelijkse werkmethoden op het milieu te
verminderen door middel van milieu initiatieven. ISS kantoor in de Meern heeft momenteel het niveau
Zilver en streeft naar Goud.

1.5 Samenwerking met opdrachtgevers:
Dag-schoonmaak
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt dag schoonmaak vele voordelen ten
opzicht van schoonmaakwerkzaamheden buiten de traditionele kantoorwerktijden. ISS is een
voorstander van dag schoonmaak en promoot dit bij bestaande en potentiele opdrachtgevers. Dag
schoonmaak zorgt ervoor dat gebouwen ’s avonds en/of ‘s ochtends minder lang open hoeven te
blijven, wat bijdraagt aan de verlaging van de CO2 uitstoot voor verwarming, verlichting,
airconditioning en beveiliging bij onze opdrachtgevers.
Cleaning Excellence
Door voor microvezeltechniek te kiezen i.p.v. traditionele schoonmaaktechniek (emmer met warm
water met een sopje) wordt veel warm water en schoonmaakmiddel met bijbehorende CO2- uitstoot
bespaard. ISS is initiatiefnemer geweest bij de introductie van het toenmalig genoemde Q3E
programma. Intussen is dit verder ontwikkeld tot de werkmethodiek Cleaning Excellence, dat zich
kenmerkt door uiterst efficiënte planning en uitvoering en gebaseerd is op LEAN uitgangspunten.
Waste management
ISS biedt samen met ketenpartners in de afvallogistiek- en verwerking een integrale duurzame aanpak
voor waste management. ISS inventariseert samen met de opdrachtgever de afvalstromen- en
volumes en signaleert vervolgens de verbetermogelijkheden.
Doel is het beter inzamelen, scheiden, opslaan, transporteren en recyclen van afvalstromen. Zo
optimaliseren we afvalstromen met als resultaat het verminderen van afvalkosten en milieubelasting.
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ISS levert maatwerk door traditionele afvalbakken te verwijderen en te vervangen door milieustations
op diverse strategische, centrale plekken in het gebouw.
Afvalstromen kunnen in de nieuwe afvalmodules apart worden ingezameld door onze prefered partner
en erkende afvalinzamelaar.
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