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MVO ZIT IN ONZE VEZELS
Al meer dan 50 jaar staat RAVO garant voor uitstekende kwaliteit, extreme betrouwbaarheid 
en duurzaamheid. De geschiedenis van RAVO is terug te voeren tot 1964, maar krijgt pas echt 
gezicht, wanneer Karel van Raaij in 1968 directeur wordt en zijn eerste veegmachine ontwikkelt, 
de ILP 4000. De toon is gezet. Vanaf dat moment maakt RAVO (een samentrekking van Van RAaij 
VOertuigen) furore met straatveegmachines die tot de absolute A-categorie behoren, en groeit 
het bedrijf uit tot marktleider in het midden segment veegmachines.

De aard van onze bedrijfsactiviteiten heeft impact op het milieu en de leefomgeving. We zijn  
ons sterk bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt.  
Met onze innovatieve service en veegmachines leveren wij vooruitstrevende oplossingen en dra-
gen waar mogelijk bij aan het schoon, gezond en veilig houden van het werk-, woon- en leefmilieu 
binnen stedelijke gebieden.

Onze machines worden in eigen beheer ontwikkeld en geproduceerd in Alkmaar. Een combinatie 
van hoogstaande R&D en ouderwets Nederlands vakmanschap. Het heeft RAVO tot een van de 
sterkste merken in de reinigingswereld gemaakt. Sinds 2009 maakt RAVO onderdeel uit van de 
Franse Fayat Groep en beschikt over een uitgebreid dealernetwerk wereldwijd.

In 2017 is Fayat Environmental Solutions (FES) opgericht; een business unit van de Fayat Group. 
De veegmachine fabrikanten Mathieu uit Frankrijk, RAVO uit Nederland en Scarab uit het Ver-
enigd Koninkrijk vormen samen Fayat Environmental Solutions. Samen leveren zij een toonaange-
vend totaalpakket aan veegmachines en diensten in alle soorten en maten. Fayat Environmental 
Solutions behoort hiermee tot één van de grootste spelers in de veegmachine industrie.
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ONS MVO BELEID
In dialoog met onze partners, leveranciers en klanten werken we continu aan de verbetering  
van kwaliteit, processen en (internationale) ketensamenwerking. Innovatie speelt hierbij een  
belangrijke rol. Als werkgever hebben we een grote verantwoordelijkheid naar onze medewer-
kers. Samen houden we het werk plezierig en veilig. Zo blijft ons bedrijf gezond en de bedrijfsvoe-
ring toekomstbestendig.

Om onze ambities en initiatieven op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) in de toekomst verder te integreren, is RAVO in 2017 gestart met een gericht en integraal 
MVO beleid.

Daarvoor zullen bestaande managementsystemen, activiteiten en processen worden gekoppeld. 
Door het MVO Team worden de meest materiële MVO thema’s benoemd. Bij de invulling worden 
zowel interne als externe stakeholders betrokken. We worden bij dit proces ondersteund door  
‘De Duurzame Adviseurs’.

In dit Duurzaamheidsverslag over 2019 laten we graag zien met welke MVO onderwerpen  
RAVO reeds aan de slag is. Wij streven ernaar dit verslag jaarlijks uit te brengen.
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ONZE ECOLOGISCHE FOOTPRINT
Belangrijkste CO₂-uitstoot per emissiebron 2019
• Woon- en werkverkeer
• Vliegreizen
• Testen machines
• Servicebussen

Voor de energie voorziening van de gebouwen koopt RAVO 100% stroom in van Nederlandse 
Windmolens. Het gasverbruik compenseert RAVO met de aanschaf van Gold Certificates,  
de WHO financiert projecten in 3e wereldlanden met de opbrengst hiervan.

Voor RAVO is het reduceren van de ecologische footprint een belangrijk speerpunt. Zo is in 2019 
een 100% elektrisch aangedreven veegmachine geintroduceerd. Naast de elektrische veegmachi-
ne biedt RAVO ook de revolutionaire en unieke Hygion optie welke bestaat uit een fijnstof-filter-
systeem die voor schone lucht zorgt en zijn er veegmachines op LPG en benzine. 

In 2014 is gestart met het in kaart brengen van de CO₂-emissie. De inventarisatie is uitgevoerd 
volgens de methode van de CO₂-prestatieladder en op basis van de eisen uit NEN ISO 14064-
1:2006 paragraaf 7. Hiermee kunnen we het energieverbruik beter monitoren, de footprint en 
grootste emissiebronnen bepalen en reductiemaatregelen initiëren.

In 2019 bedroeg de CO₂-emissie van RAVO B.V. totaal 636 ton, dit is 52 ton meer dan in 2018 maar 
nog steeds 177 ton lager dan de 813 ton in 2017. Belangrijkste reden voor de hogere waarde is 
uitbreiding van 439 m2 kantoorruimte en 800 m2 productieruimte. Per geproduceerde veegma-
chine groeide de uitstoot van 1,1 ton naar 1,2 ton, dit is nog steeds lager dan de 1,6 ton in 2017.
De grootste verbruikers zijn hieronder weergegeven. 

CO₂ Emissies 2018 en 2019
• 2018 – 584 ton
• 2019 – 636 ton
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 Testen machines
 Zakelijke vliegreizen
 Woon-werkverkeer



DOELSTELLINGEN EN BELEID  
CO₂-REDUCTIE EN AFVALMANAGEMENT
Op basis van de emissie-inventarisatie zijn aanbevelingen gedaan met betrekking tot reductie van 
ons verbruik in de gebouwen, zakelijke vliegkilometers en woon- en werkverkeer. Met het prakti-
seren van een LEAN-productieproces, het aanscherpen van het wagenparkbeleid en energieplan 
voor het hoofdkantoor zijn de eerste stappen gezet voor reductie. Het productassortiment van 
RAVO is in 2019 uitgebreid met een 100% elektrisch aangedreven veegmachine. Hiermee helpen 
we ook de CO₂-emissie in de keten, bij gebruikers, te verlagen.

DOELSTELLINGEN
Binnen RAVO zijn drie belangrijke doelstellingen geformuleerd met betrekking tot CO₂-reductie 
(t.o.v. het referentiejaar 2014):
• Verlagen van het totale energieverbruik per geproduceerde eenheid met 12% in 2020
• Aandeel duurzame energie verhogen tot 12% per geproduceerde eenheid in 2020
• Gezamenlijke CO₂-emissie in de keten reduceren met 12% in 2020

In ons Milieubeleid zijn de doelstellingen verder gespecificeerd en vertaald naar een gericht en 
effectief plan van aanpak.

AFVALMANAGEMENT
Vanuit onze ISO 14001:2015-certificering beschikt RAVO over een uitgebreide registratie van 
afvalstoffen. Ook de inkoop- en afvalstromen zijn nauwkeurig in kaart gebracht. Afval wordt ge-
scheiden afgevoerd. In het MVO beleid is naast registratie ook analyse en reductie in de keten als 
speerpunt opgenomen.
Teneinde de ketens te sluiten, onnodig gebruik van schaarse grondstoffen te minimaliseren en 
hoogwaardig hergebruik van waardevolle restmaterialen mogelijk te maken, is samenwerking met 
onze stakeholders essentieel. Onze veegmachines zijn al 100% recyclebaar. Dit is een goed begin.
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Personeelsopbouw naar geslacht 
en soort dienstverband in %

 Totaal personeelsbestand
 Man (headcount)
 Vrouw (headcount)
 Uitzendkrachten
 Deeltijd
 Voltijd

219
190

29 37

194

25
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WERKEN BIJ RAVO

Leeftijdsopbouw  
personeel in % (excl.uzk)

 15-20
 20-30
 30-40
 40-50
 50-60
 60-65
 65+ 71

67

22 165

1

37

OVERIGE PERSONEELSGEGEVENS
• In 2019 werken totaal 256 mensen bij RAVO, 14% hiervan werkt als uitzendkracht.  

De ruime flexibele schil is nodig om wendbaar te blijven.
• In 2019 zijn 47 mensen in dienst gekomen en 9 mensen hebben de organisatie verlaten.
• Het verzuim binnen RAVO is met 5,4% gemiddeld voor leden van de ondernemersorganisatie FME.
• Het aantal medewerkers dat ouder is dan 45 jaar groeit.
• Vrouwen werken vaker parttime dan mannen.
• Het totaal aantal geregistreerde externe opleidingsuren bedroeg 713 uur.
• RAVO is een Erkend Leerbedrijf en biedt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werk  

en leerplekken (o.a. in het kader van social return).



PERSONEELSBELEID
Om meer inzicht te krijgen in het werkvermogen en de medewerkerstevredenheid, is in 2017 een 
onderzoek gedaan op basis van het Huis van Werkvermogen. Het opleiden en aantrekken van 
jongere medewerkers is belangrijk om vergrijzing van het personeelsbestand tegen te gaan.
Het personeelsbeleid en de speerpunten zullen in het MVO-beleid worden geïntegreerd.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID HOOG IN HET VAANDEL
Veiligheid en gezondheid zijn kernwaarden voor RAVO. Dit geldt voor het werk bij RAVO en onze 
leveranciers en voor het gebruik en de inzet van onze veegmachines. Het kwaliteits- en milieube-
leid zijn geborgd in ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015.
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MILIEUBELEID
Natuurlijk acteren wij binnen de normen die vanuit regels en wetgeving aan ons worden gesteld. 
Maar we doen meer. In de opgestelde milieuverklaring leggen we onszelf een gedragslijn op 
met betrekking tot onze activiteiten en producten en het effect ervan op het milieu en houden 
rekening met milieubeleid en -risico’s. De milieubeleidsverklaring van RAVO geldt voor de gehele 
organisatie alsmede de voortgebrachte producten. Daarnaast streeft RAVO eenzelfde milieube-
leid na bij haar leveranciers en dealers. Onze leveranciers worden structureel beoordeeld op het 
naleven van de gedragslijn.

ARBO
RAVO beschikt over een BHV organisatie met 39 opgeleide BHV-ers, een Arbo Milieu team en 
3 preventiemedewerkers. Door middel van voorlichting en onderricht (o.a. toolboxen) worden 
medewerkers bewustgemaakt en getraind op veiligheid. 13 Medewerkers zijn VOL-VCA-gecer-
tificeerd (voornamelijk leidinggevenden) en 34 medewerkers VCA-gecertificeerd. Deze collega’s 
verrichten hoofdzakelijk werkzaamheden op locatie.

RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE
Periodiek wordt de RI&E afgenomen. De meest risicovolle werkzaamheden zijn: het werken met 
gevaarlijke machines en gereedschappen, laswerkzaamheden, rijden met de vorkheftruck, werken 
op hoogte en met gevaarlijke stoffen. In 2019 zijn geen ongevallen geregistreerd.

VEILIG PRODUCTGEBRUIK 
Vanuit ons innovatie- en kwaliteitsbeleid wordt veel aandacht besteed aan de productveiligheid  
(CE-markering en Machinerichtlijn) van onze veegmachines. Middels gebruikersinstructies en 
trainingen zorgen we voor veilig gebruik van de machines. Door veiligheidsvoorzieningen op de 
veegmachines (o.a. verlichting en camera’s) kunnen de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd 
in de openbare ruimte. Alle toegepaste materialen in onze veegmachines voldoen aan REACH en 
ROHS regelgeving. Géén van de toegepaste materialen bevat stoffen die voorkomen op de Zeer 
Zorgwekkende Stoffen (ZZS) lijst.
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INNOVATIE, DE MOTOR ACHTER ONTWIKKELING
Innovatie is een belangrijke voorwaarde voor toekomstbestendige producten en bedrijfsvoering. 
Samen met onze stakeholders en kennispartners zijn wij dan ook constant in beweging om onze 
veegmachines, processen en dienstverlening te optimaliseren. Reductie van energieverbruik  
(Euro 6 motoren en LPG) en waterverbruik (water recirculatie) en de ontwikkeling van elektrische 
veegmachines en machines op groen gas zijn enkele voorbeelden hiervan. Onze innovatie road-
map zal dan ook een belangrijke plek krijgen in ons te formuleren integrale MVO beleid.

Euro6, fase D
Nieuw uitlaatgas nabehandelingssysteem, laagste/schoonste type dieselmotor in z’n soort,  
voldoet aan de hoogste normen op emissie en efficiency. 
 
Battery Electric Vehicle (BEV) 100% elektrische veegmachine 
Door de conventionele krachtbron van de machine (dieselmotor) te vervangen door een volledig 
elektrische aandrijflijn is een machine ontwikkeld die zelf volledig emissievrij is. Daar waar de ma-
chine aan het werk is (doorgaans in de binnenstad, dicht bij de burgers) komt geen enkele vorm 
van uitlaatgas vrij. Wanneer gekozen wordt om de machine met groene (duurzaam opgewekte) 
stroom te laden, is inzet van de machine volledig emissievrij en 100% duurzaam. 
Ook de geluidsproductie (lawaai) is aanzienlijk lager dan bij een conventionele diesel machine, 
minder dan de helft van de gebruikelijke geluidsdruk. Voor de bestuurder levert dit ook veel voor-
delen op, minder geluid en ook minder trillingen in de cabine levert een fysiek en mentaal lagere 
belasting voor de chauffeur op. Chauffeurs geven aan minder vermoeid te zijn aan het eind van 
een werkdag. 
  
Belangrijk aspect van een elektrische aandrijflijn is het hoge rendement: daar waar dieselmotoren 
een theoretisch maximaal rendement van ca 48% hebben en de achterliggende hydraulische com-
ponenten rendementen tussen 65% en 85% , liggen rendementen van elektrische systemen veelal 
rond de 90% tot 95%.
Met betrekking tot het onderwerp “Keten efficiency” (vaak “Well-to-wheel” genoemd) zijn veel 
verschillende, vaak tegenstrijdige, resultaten te vinden. Echter, zodra uitgegaan wordt van inzet 
van duurzaam opgewekte elektriciteit (met name wind- en zonne energie) is er geen enkele twij-
fel meer mogelijk over de duurzame voordelen van elektrische aandrijf systemen.  
 
De ontwikkeling van het huidige BEV platform vormt ook meteen de basis voor volgende ontwik-
kelingen namelijk een Fuel Cell Electric Vehicle. De opzet van het BEV- platform is zodanig modu-
lair gekozen, dat er, door toevoegen van een waterstof brandstof cel, een Fuel Cell Electric Vehicle 
(FCEV) ontstaat. Met inzet van schoon geproduceerde waterstof ontstaat hiermee een volle-
dig duurzame, emissieloze oplossing voor het schoon houden van onze straten. 
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RAVO HYGION: SCHONE LUCHT  
IN DE STEDELIJKE OMGEVING
Onze veegmachines dragen bij aan gezonde leefomstandigheden en een beter welzijn. De re-
volutionaire HYGiON, die in 2016 werd geïntroduceerd, is hiervan in meer dan één opzicht het 
toonbeeld. Dankzij een uniek en gepatenteerd filtersysteem op basis van positieve ionisatie (SAI-
GA Particle System) wordt de luchtstroom in de HYGiON gezuiverd van fijnstof. De uitstoot ervan 
naar buiten wordt tot praktisch nul gereduceerd, met als resultaat: schone lucht in de stedelijke 
omgeving. Het onderstreept niet alleen het innovatieve vermogen van RAVO, maar ook de betrok-
kenheid bij een duurzamere wereld.
In tegenstelling tot reeds bestaande fijnstof-filtersystemen, waarbij stoffilters handmatig moeten 
worden losgehaald en uitgeklopt, is het SAIGA Particle System zo ontworpen, dat er tijdens reini-
ging van het systeem geen lichamelijk contact is met fijnstof. Hiermee komt ook de persoonlijke 
gezondheid van de chauffeur en het welzijn van omstanders niet in gevaar.

DE SAIGA
RAVO heeft het fijnstoffiltersysteem in de RAVO HYGiON vernoemd naar de Saiga: een met 
uitsterven bedreigde antilope die voorkomt op de steppe van Centraal Azië en het zuiden van 
Rusland. Een opvallend kenmerk van dit dier is de overhangende neus met grote neusgaten.  
Een blaas in beide neusholten filtert fijnstof en zand uit de lucht die de Saiga inademt door de 
stofwolken die hij veroorzaakt tijdens het rennen. 
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PRODUCT
Om inzicht in de CO₂ uitstoot van ons product (materialen) en de CO₂ uitstoot in de gebruiksfase 
te krijgen heeft RAVO in 2017 de complete machine geïnventariseerd conform ISO 14040-44,  
EN 15804. Ook is de gebruiksfase berekend op basis van de LCA systematiek (Life Cycle Analysis). 
Dit, voortdurende, proces stelt RAVO in staat doelgericht verbeteringen in het ontwerp van haar 
producten door te voeren welke de CO₂ emissie daadwerkelijk verlagen.

PUBLIEK BELEID
RAVO neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ook door actief deel te nemen  
aan diverse kenniscentra, innovatie-, branche- en bedrijvennetwerken.  
We werken samen met hogescholen en sponsoren lokale en regionale initiatieven.

VERANTWOORDING VERSLAG
Reikwijdte van het verslag
Dit verslag betreft de activiteiten  
van RAVO B.V. in het jaar 2019.

Verslag frequentie
Het is de intentie om jaarlijks  
een verslag te presenteren.

Contact
Voor vragen over dit verslag is het mogelijk  
om contact op te nemen met Rob Sleking.


