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• onderhoud
• terugname
• verwerking
• aanschaf
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verlengen levensduur door
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Betere akoestiek

geluidsreductie van 8dB;
omgevingsgeluid wordt gehalveerd

Minder schadelijke stoffen

Reductie van klachten over geïrriteerde
ogen, droge keel, hoesten of hoofdpijn

23%
afname van
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verbeterde

reactiesnelheid

20-40%
prestatieverbetering
(1 plant per persoon)

76%
voelt zich energieker

door aanwezigheid van planten

78%
voelt zich gelukkiger

door aanwezigheid van planten

65%
voelt zich gezonder

door aanwezigheid van planten

Groter gevoel van
energie, gelukkig 
en gezondheid
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uitgerust met Euro 6 motoren
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Restwarmte

warmte kas gebruikt voor verwarming hoofd-
kantoor. Interne waterzuivering voor hergebruik 

Gewasbescherming

gebruik van biologische en
niet chemische bestrijdingsmiddelen

Samenwerking Made Blue

een liter plantwater = een liter drinkwater
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CO2 reductie

1.150 ton CO₂-uitstoot
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Ons duurzame proces
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Dienstverlening: 
• Interieurbeplanting
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• Fruit
• Kerstdecoraties
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• Sfeerplafonds
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Onze oorsprong

Door een constante organische groei en door overname van diverse bedrijven is Rentokil Inital 

uitgegroeid tot een  toonaangevende Facilitaire organisatie  die wereldwijd werkzaam is in meer dan 

70 verschillende landen. Interieurbeplanting is sinds 1980 onderdeel van de Rentokil Initial 

organisatie.

Als dienstverlenende organisatie onderkent Rentokil Initial het belang van tevreden en goed opgeleide 

medewerkers, die kansen worden geboden om zich binnen de organisatie verder te ontwikkelen.

Veel medewerkers zijn dan ook al jaren in dienst,  wat ons een voorsprong geeft op het gebied van 

kennis en ervaring. Rentokil Initial biedt diensten aan op het gebied van:

 • Pest Control    • Geurmarketing

 • Hygiene Services   • Specialist Hygiene

 • Interieurbeplanting   • Medical Services

Rentokil Initial is een servicegerichte organisatie en we zijn van mening dat de medewerkers het bedrijf 

maken tot wat het is. We hebben een team van geweldige mensen, met een gezamenlijke missie, 

duidelijke visie en gemeenschappelijke kernwaarden.
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Onderhoud

Om u te ontzorgen levert Ambius niet alleen planten, maar onderhoudt deze ook. Door het 

regelmatig onderhouden van de planten wordt de levensduur van de planten verlengd.

Al onze servicemedewerkers zijn in het bezit van hun vakdiploma’s op het gebied van interieurbeplanting.

Zij zorgen ervoor dat uw beplanting er perfect uitziet en in goede conditie blijft. Met grondige inspecties 

tijdens onze servicebezoeken waarborgen wij continu de kwaliteit van onze producten.
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Recycling

We hergebruiken planten waar mogelijk. Als we ze niet opnieuw kunnen gebruiken, doneren we ze 

bijvoorbeeld aan een goed doel of worden ze versnipperd en gecomposteerd.

Naast het recyclen van de plantenbakken kunnen plantenbakken ook een tweede leven krijgen door ze 

op te knappen en van een nieuwe kleur te voorzien.

Een belangrijk aspect van Duurzaam Groen is de ontwikkeling van producten, diensten en technieken die 

onze dienstverlening nog “groener” en duurzamer maken. Hiervoor zitten we met al onze leveranciers 

rond de tafel om samen met hun al onze producten in kaart te brengen zodat we gezamenlijk kunnen 

bekijken hoe we deze producten nog meer duurzaam kunnen maken. Hierdoor zal onze hele Supply 

Chain een nog meer  duurzaam geheel worden waarbij het principe cradle to cradle het uitgangspunt is.
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Made Blue

De Made Blue Foundation investeert in de waterprojecten van geselecteerde goede 

doelen in ontwikkelingslanden. Made Blue doet haar ambassadeurs altijd harde 

beloftes als het gaat om hoeveel liter schoon drinkwater hun donaties aan Made blue 

opleveren. Hiervoor hanteert Made Blue een vaste vuistregel, namelijk dat elke 

donatie van 30 cent gegarandeerd 1.000 liter schoon drinkwater oplevert in 

ontwikkelingslanden.

Samen met haar Ambassadeurs bekijkt Made Blue welk product of welke dienst men wilt 

koppelen aan de waterprojecten en welke waterbesparing of welke waterverbruik men 

dan wilt spiegelen. 

 

Made Blue werkt samen met lokale partners die reeds tientallen jaren actief zijn in de 

gemeenschappen: Amref Flying Doctors in Kenia en Ethiopië, World Vision in Senegal en 

Simavi in Bangladesh. Daarbij wordt louter gebruik gemaakt van lokale kennis, 

menskracht en materialen. Daarmee blijft de waardecreatie lokaal en zijn alle materialen 

en kennis ter plaatse voorhanden, ook in het geval van toekomstige uitbreiding of 

reparaties.

Ambius heeft zich aan Made Blue verbonden door al het water dat de planten bij haar 

klanten, op jaarbasis verbruiken, te spiegelen naar een liter voor een liter. Hiermee zorgt 

Ambius ervoor dat ruim 349 gezinnen een jaar lang worden voorzien van schoon water 

om te drinken, te koken en te wassen.

Ons duurzame proces



Ons duurzame proces

CO2 reductie

In 2009 zette Ambius reeds koers naar een meer duurzame toekomst. We hebben al 

geruime tijd erkend en uitgedragen dat de diensten die we leveren, met name op het 

gebied van interieurbeplanting, voordelen opleveren voor het milieu. Wij zijn ervan 

overtuigd dat interieurbeplanting in de nabije toekomst een nog belangrijker 

onderdeel gaat uitmaken van de “nieuwe groene gebouwen”.

Door te werken met Planet Positive beschikt Ambius over een langetermijnplan om in 

2040 volledig CO2 neutraal te zijn. Dit houdt onder andere in het brandstofverbruik van 

ons wagenpark met 10 – 15% te verminderen en het energieverbruik binnen ons pand ook 

met een zelfde percentage te verminderen. Dit wordt bereikt door een combinatie van 

operationele veranderingen, bedrijfsbeleid, training en het inzetten van de juiste 

technologie. Door besparingen op brandstof- en energieverbruik te investeren in onze 

milieuprogramma’s kunnen we naar onze overtuiging van Ambius een duurzaam groen 

bedrijf maken.
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SHE gouden regels

Voor Rentokil Initial is niets belangrijker dan ervoor te zorgen dat iedereen 

veilig thuis komt aan het eind van zijn of haar werkdag. Onze collega’s, onze 

gezinnen en onze klanten vertrouwen op ons om dit waar te maken. 

Gezondheid en veiligheid staan bij ons altijd voorop en er is geen enkel 

compromis mogelijk.

Ongelukken kunnen niet helemaal worden uitgesloten, maar we doen er alles 

aan die te voorkomen. Ons operationeel managementsysteem omvat om die 

reden een groot aantal maatregelen om mensen te beschermen. De Gouden 

Regels behoren ook tot die maatregelen. De regels leggen heel duidelijk uit wat 

we allemaal moeten weten en doen om de veiligheid voor onszelf, onze collega’s 

en klanten te garanderen. De regels zijn gebaseerd op de risico’s die we 

regelmatig lopen tijdens onze werkzaamheden en wat we ervan hebben geleerd. 

Het strikt naleven van deze regels is essentieel om ongevallen te voorkomen.

Start/Stop

Werken op hoogte

Bewegende voertuigen

Besloten ruimtes

Rijden tijdens het werk

Machines

Elektriciteit

Vorkheftrucks

Fumigatie

Gevaarlijke stoffen
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95% medewerkerstevredenheid

Wij maken gebruik van een enquête onder de medewerkers om hun 

tevredenheid te meten. Het doel van Ambius is een 

tevredenheidspercentage van minimaal 95%. 

Wij zijn van mening dat de medewerkers het bedrijf maken tot wat het is. Bij 

Ambius werkt een geweldig stel mensen met een gezamenlijke missie, duidelijke 

visie en gemeenschappelijke kernwaarden. Inzicht in wat er onder medewerkers 

speelt, wat zij nodig hebben en hoe wij in onze medewerkers kunnen investeren 

is hierbij van groot belang.

 • Certificeringen   • SROI  & taakintegratie

 • MVO & Duurzaamheid  • Veilig werken
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Certificeringen

• VCA**

• Basisopleiding Interieurbeplanting

 VHG Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners,

 de branchevereniging.

• Door Rijksoverheid erkende spuitlicentie voor het gebruik van alle vormen

 van bestrijding, waaronder biologische bestrijding

 • Certificeringen   • SROI  & taakintegratie

 • MVO & Duurzaamheid  • Veilig werken
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MVO & Duurzaamheid:

• Als dochteronderneming van de Rentokil Initial organisatie zijn wij al meer dan  

 8 jaar opgenomen in de top 10 van de Dow Jones Sustainability Indices   

 (Sustainbility Award, silver class)

• Ambius maakt o.a. gebruik van plantenbakken die geheel gerecycled en ook   

 volledig recyclebaar zijn.

• Hergebruik van planten die retour komen en een representatieve waarde   

 hebben, kweken wij op in ons greenhouse. Planten die deze waarde hebben   

 verloren worden milieuvriendelijk verwerkt, om vervolgens te worden verwerkt  

 tot compost of brandstof.

• Middels ons route-optimalisatie programma en regionale depots, reduceren

 we het aantal gereden kilometers. Door ons dichte distributienetwerk rijden we  

 netto het minst aantal kilometers ten opzichte van vergelijkbare organisaties.

• In 2040 willen wij volledig CO2 neutraal zijn.

 • Certificeringen   • SROI  & taakintegratie

 • MVO & Duurzaamheid  • Veilig werken
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SROI  & taakintegratie

• Op ons hoofdkantoor in Duiven zetten we actief medewerkers in met een   

 afstand tot de arbeidsmarkt, om deze mensen ook een kans te bieden in

 het arbeidsproces.

• Ambius denkt ook mee op het gebied van taakintegratie. Wat kan onze    

 servicemedewerker naast het verzorgen van planten nog meer doen?    

 Belangrijkste reden hiervoor is enerzijds een kostenbesparing en anderzijds   

 meer afwisseling voor de medewerkers. Mensen moet steeds langere    

 meedraaien in het arbeidsproces waarbij Ambius altijd op zoek is naar    

 mogelijkheden om dit ook structureel gezond en afwisselend aan te kunnen   

 bieden.

 • Certificeringen   • SROI  & taakintegratie

 • MVO & Duurzaamheid  • Veilig werken
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Veilig werken

• Bij Rentokil Initial is niets belangrijker dan er voor te zorgen dat iedereen aan het  

 einde van zijn werkdag veilig thuiskomt. Onze collega's, onze families en onze  

 klanten vertrouwen op deze toewijding. Veiligheid, gezondheid en milieu (SHE)  

 zal altijd onze eerste prioriteit zijn en daar kan geen compromis over worden   

 gesloten. We werken hiervoor met de 10 SHE gouden regels.

• Middels een regelmatig terugkerende toolboxmeeting wordt elke discipline in  

 onze organisatie op de hoogte gehouden en getraind.

 • Certificeringen   • SROI  & taakintegratie

 • MVO & Duurzaamheid  • Veilig werken


