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Factsheet – Made Blue
Nederland

Land & regio / plaats
Nederland – diverse locaties.
Projectnaam
Made Blue
Partner(s)
• Made Blue – initiatiefnemer
• Hago Nederland / Hago Next - founder
• PwC, Aqua for All, Royal HaskoningDHV,
Waar gaat het over?	
In tegenstelling tot vele andere natuurlijke hulpbronnen lijkt het alsof we aan water meer dan
genoeg hebben. Helaas, niets is minder waar. In delen van de wereld is water niet, slecht of
onvoldoende beschikbaar en dit feit maakt dat we ook met water zorgvuldig moeten omgaan.
Wereldwijd kampen ongeveer 2,7 miljard mensen minstens 1 maand per jaar met een te kort aan
schoon water. Voor 780 miljoen mensen is dit dagelijks aan de orde. Jaarlijks sterven 3,5 miljoen
mensen door gebrek aan schoon drinkwater.
De diverse bedrijven van Vebego, met name de schoonmaakbedrijven, gebruiken voor hun
dagelijkse schoonmaakactiviteiten water. En sinds kort is het mogelijk om het gebruik van water in
‘onze wereld’ bij ‘onze klanten’ te verbinden aan projecten in de wereld waar schoon en voldoende
water geen vanzelfsprekendheid is. Kortom, we spiegelen ons (drink)waterverbruik. Vanuit deze
gedacht is het initiatief Made Blue ontstaan, oftewel: ‘1 liter voor 1 liter’.
Wat is Made Blue?
Made Blue spiegelt waterverbruik in Nederland met het beschikbaar maken van eenzelfde
hoeveelheid schoon drinkwater in ontwikkelende landen en ontwikkelingslanden. Dit volgens
het principe: een liter voor een liter. Made Blue is de organisatie die dit initiatief heeft opgezet en
Vebego is, samen met haar bedrijven, één van de eerste founding partners.
Door het waterverbruik bij de opdrachtgevers van Vebego bedrijven te spiegelen en te vertalen in
een concreet geldbedrag komen middelen beschikbaar om elders in de wereld drinkwaterprojecten
te realiseren. Deze projecten worden samen met Aqua for All opgezet waarbij drinkwater

toegankelijk wordt gemaakt voor de lokale bevolking en waarbij ook aandacht is voor verbetering van de sanitaire
voorzieningen. De projecten worden geselecteerd in samenspraak met de Vebego Foundation.
In 2013 heeft Hago Next een initiële financiële toezegging gedaan voor de start-up van Made Blue.
Hoe werkt het?
Vebego heeft samen met Made Blue in het voorjaar 2014 het initiatief genomen om dit project verder vorm en
inhoud te geven. Dit met de doelstelling een rekenmodel te ontwikkelen waarmee kan worden bepaald hoeveel
water per uur wordt gebruikt bij schoonmaakactiviteiten in diverse sectoren. Dit rekenmodel is ontwikkelt in
samenwerking met Made Blue en PwC.
De financiële middelen die beschikbaar komen worden besteed in een maatschappelijk waterproject uit de
portfolio van Aqua for All. Dit maatschappelijke project is in overeenstemming met de criteria en uitgangspunten
van de Vebego Foundation.
Hoe berekenen?
Aan de hand van onderzoek en real time metingen op schoonmaakobjecten is een rekenmodel ontwikkelt. De
resultaten van het onderzoek maken inzichtelijk dat het waterverbruik in dagelijkse schoonmaaktaken varieert
van 35 tot 55 liter per uur (daarbij uitschieters buiten beschouwing gelaten). Het is daarom reëel en veilig te
stellen dat voor één schoonmaak uur in een dagelijkse schoonmaaktaak vijftig liter drinkwater benodigd.
Dit heeft ertoe geleid dat we kunnen stellen dat voor € 0,01 cent per schoonmaak uur elders in de wereld 1 liter
(drink)water beschikbaar wordt gemaakt. Teruggerekend betekent dit € 0,20 per 1000 liter water.
Rekenvoorbeeld:
• Aantal schoonmaak uren per maand: 560 uur
• Verbruik liters water per uur: 50 liter per uur
• Totaal aantal liters maand: (560x50) = 28.000 liter
• Investering per maand: 560 uur * € 0,01 = € 5,60.
Met een bijdrage van € 67,20 op jaarbasis (12 maanden) wordt het gebruikte water bij
schoonmaakwerkzaamheden gespiegeld en zo wordt in een ontwikkelend land (drink)water beschikbaar
gemaakt.
Periode
Mei 2014 – December 2014 → voorbereiding
Februari 2015 – Ondertekening mantelovereenkomst & uitrollen binnen Vebego bedrijven.
Wie kunnen meedoen?	
In principe kunnen alle Vebego bedrijven en joint ventures participeren in Made Blue. Vanzelfsprekend is Made
Blue vooral geschikt voor de facilitaire bedrijven die schoonmaakdiensten leveren zoals:
- Hago Nederland
- Hago Next
- Hago Zorg
- Stoffels Bleijenberg
- Schoonmaakbedrijf Westerveld
- Fortron
De Vebego bedrijven hebben zelf rechtstreeks de contacten met Made Blue, Vebego treedt enkel op als adviseur.
Wat is de toegevoegde waarde?

Door Made Blue is het mogelijk om samen met opdrachtgevers inzicht te krijgen in waterverbruik, medewerkers
bewust te maken van het waterverbruik en samen te investeren in een maatschappelijk project.
Wat hebben we geleerd?
We hebben geleerd dat het initieel investeren in een innovatieve startup een zoektocht is naar het HOE.
Door samenwerking, afstemming en onderzoek op de werkvloer zijn we gekomen tot een inzicht in onze
werkzaamheden, de impact en de wijze waarop we iets kunnen terugdoen voor de maatschappij. Samen met
onze medewerkers en onze opdrachtgevers.
Meer weten?
Wil je meer weten over dit project dan kun je contact opnemen met Annette van Waning –
Annette.vanWaning@vebego.com. Zie ook www.madeblue.org

