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Doorbreek de gewoonte

I

nnoveert de schoonmaak wel genoeg? Stel je die vraag aan een schoonmaakbedrijf, dan
krijg je vaak hetzelfde antwoord: nee, veel te weinig. Als laatste, echt noemenswaardige
innovatie, komt dan al snel microvezel op de proppen. Reden voor ons de ontstaansgeschiedenis van microvezel te ontrafelen. Waar liep men tegenaan en waar loopt men
tot op de dag van vandaag tegenaan? Uit dat verhaal blijkt dat innovatie eigenlijk het
onttrekken aan bestaande waarden en tradities in een branche is.
Gewoontedier
Innovatie is daarmee moeilijk, want de mens is nu eenmaal een gewoontedier. Een gewoontedier dat houdt van geurrijke schoonmaakmiddelen (dan hebben we het idee dat er echt geboend is) en dat het schuim in de emmer wil zien. Innoveren is per definitie dat soort gewoontes loslaten. En dat blijkt, in de dagelijkse beslommeringen van een sterk concurrerende facilitaire markt, nog niet zo makkelijk. Zorgen over marges hebben de neiging meer van de mens te
vragen, dan het bedenken van een innovatie die u juist aan de malaise kan onttrekken.
Die innovatie vervolgens geaccepteerd krijgen, is ook een opgave op zich. In dat licht kan ik de
artikelen over de robot van Cleanfix en het middel I-Wax voor vloeronderhoud aanbevelen.
Opmerkelijke prestaties
In de wetenschap dat innovatie de schoonmaakbranche verder helpt, gaan we ook aan de slag
met de Golden Service Awards. Deze bekronen opmerkelijke prestaties in de schoonmaaksector. U kunt tot en met 22 april uw innovatie indienen via www.goldenserviceawards.nl. Maar u
kunt zich ook op een speciale innovatiebijeenkomst op 21 mei laten inspireren door vijf cases
die door de onafhankelijke jury worden uitgekozen. Daarnaast krijgt u het verhaal van het
ontstaan van microvezel uit de eerste hand te horen (van Anouska Dillema) en kunt u een
innovatieworkshop van Herman Poos bijwonen. Aanmelden voor de innovatiebijeenkomst kan
ook via dezelfde website. De bijeenkomst staat onder deskundige leiding van Jacco Vonhof,
voorzitter van de Vereniging Schoonmaak Research.

‘INNOVATIE IS
MOEILIJK,
WANT DE
MENS IS NU
EENMAAL EEN
GEWOONTEDIER’

Waarom we de innovatiedag organiseren? High performance-expert Paul Rulkens riep het
onlangs al tijdens een bijeenkomst van Hago. De gemiddelde mens functioneert 95 procent van
de tijd op de automatische piloot. En laat dat nu net dodelijk zijn voor het innovatieproces.
Het resulteert in vastgeroest denken. “De normen en waarden van uw industrie vormen de
grenzen”, riep hij. Kortom: het wordt hoog tijd om grenzen en gewoontes te doorbreken.
RONALD BRUINS, HOOFDREDACTEUR VAN SERVICE MANAGEMENT (RONALDBRUINS@VAKMEDIANET.NL)
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Vraag tien schoonmaakbedrijven wat de belangrijkste innovatie is geweest en grote kans dat het
antwoord microvezel is. Wim Dijkgraaf, tegenwoordig werkzaam voor groothandel Groveko, stond aan
de wieg van de baanbrekende innovatie.
“Het moeilijkste is gewoontes los te laten.”

15 Robot moet mens efficiënter maken
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De vraag is volgens Roland de Korte, algemeen
directeur van Cleanfix in de Benelux, niet zozeer óf
robotisering van schoonmaaktaken plaatsvindt,
maar wannéér. In het verlengde van die constatering
is de leverancier bezig met de ontwikkeling van de
Robo2.

18 Probiotica: boosdoener of natuurlijk
‘geneesmiddel’?
Reinigingsmiddelen op basis van probiotica zijn
bezig aan een voorzichtige opmars. Niettemin blijft
het tijd voor onafhankelijk onderzoek naar de werking van het fenomeen.

21 Af van het oneindige polymeren
PLS Europe wil van het schier oneindige polymeren
in de zomervakantie af. In de plaats daarvoor moeten vloeren, van welke soort ook, wekelijks worden
behandeld met een reinigingsmiddel met daarin
een klein beetje I-Wax. Scandinavië is overtuigd.
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Universiteit Maastricht
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EW Facility Services
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De Universiteit Maastricht schetste slechts de
kaders van de schoonmaakwerkzaamheden.
EW Facility Services bepaalde de invulling.
Het resultaat is een uniek contract met een
potentiële looptijd van acht jaar.

32 Het schoonmaakvak voorbij
Nu schoonmaakbedrijven de weg naar de
basisvakopleiding hebben gevonden, is het tijd
voor verbreding. In lijn met het sectorplan
subsidieert de RAS daarom vijf nieuwe opleidingen die de schoonmaker duurzamer inzetbaar
moeten maken. Daaronder een opleiding tot
handyman.

36 Asito de boer op met
social return
Charles Vinke en Remko Stolk, respectievelijk
algemeen en commercieel directeur, trekken
sinds kort de kar bij Asito. ‘De kunst is om beter
dan onze concurrenten te begrijpen wat er nu
precies wordt gevraagd.’
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nieuws

‘Minister vertrouwt schoonmaaksector niet’
Gastheer Ron Steenkuijl van de ADG Dienstengroep, waar Asito deel van uitmaakt, waagde het
tijdens het congres van de groep de schoonmaakinbesteding van het Rijk aan te kaarten.
‘Blijkbaar is er te weinig vertrouwen in het
zelfregulerend vermogen in de schoonmaak’.
De timing was opmerkelijk, omdat daarna minister Lodewijk
Asscher zou spreken. “Het wordt Lodewijk in de leeuwenkuil.
Maar wees niet bevreesd”, suste Steenkuijl zijn toehoorders.
“We zullen hem geen haar krenken.” De kritiek die volgde was
niet mals. Steenkuijl: “Er is blijkbaar geen vertrouwen in
zelfregulering van de schoonmaaksector. Verder kunnen

‘Schoonmakers
krijgen hun
werk niet af’
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andere schoonmakers een uitkering ophalen, omdat er sprake
is van verdringing. De toekomst van Asscher is duidelijk niet
onze toekomst.” Asscher, net binnen, checkte op zijn beurt de
quotes van Steenkuijl. Om vervolgens deels op de kritiek in te
gaan. “In de schoonmaak is al veel veranderd en verbeterd. Op
die herwaardering van werk moeten we doorgaan. We hebben
schoonmakers niet in dienst genomen omdat er slavendrijverij gaande was, maar je ziet wel dat schoonmakers echt oprecht blij zijn dat ze nu bij het Rijk horen. Ze vinden het fantastisch. Ik zou tegen schoonmaakbedrijven die moord en
brand roepen willen zeggen: zie het als een uitdaging dat ze
graag bij jullie werken. Dan hebben we nog loyalere en tevredener werknemers.” www.adgdienstengroep.com

Hoge werkdruk
bij Defensie

Strijd tegen
racisme

Bij CNV Vakmensen regent het
naar eigen zeggen klachten van
schoonmakers over een onaanvaardbaar hoge werkdruk op
Defensieterreinen.

Een groep Nederlandse bedrijven gaat op initiatief van Asito
wetenschappelijk onderzoek
financieren naar manieren om
discriminatie van niet-westerse
allochtonen op de arbeidsmarkt
en ook daarbuiten, tegen te
gaan.

Het gaat om objecten van Gom, stelt
CNV-bestuurder Jan Kampherbeek
(foto): “Gom zet veel minder uren in,
terwijl er in het verleden al is bezuinigd
op de schoonmaak. Sinds die tijd is de
werkdruk enorm toegenomen. De
schoonmakers krijgen hun werk lang
niet af. Ze hebben dat herhaaldelijk
aangegeven.” De vakbond wil een
Voorwerkdag organiseren. “De directie
en leidinggevenden van Gom komen
dan op de kazernes voordoen hoe het
moet.” www.cnv.nl

Asito heeft daarom het Nationaal
Integratiefonds opgericht. Met het
fonds moet dit jaar één miljoen euro
vrijkomen voor onderzoek naar de
beste voorbeelden van integratie op de
werkvloer.
Het fonds focust zich met name op
onderzoek naar laaggeschoold werk.
www.nationaalintegratiefonds.nl

Boete van 303.000 euro na gesjoemel
Een hotelketen moet 303.000 euro boete betalen omdat het volgens de
Inspectie SZW de uren van dertig schoonmakers niet inzichtelijk kon maken. Volgens de inspectie was er sprake van een schijnconstructie.
De werknemers werden volgens hun contract per uur betaald. Maar in de
praktijk kregen zij betaald op basis van het aantal schoongemaakte kamers. www.inspectieszw.nl

ISS daalt fors in omzet in Nederland
De omzet van ISS in Nederland
is fors gedaald in de afgelopen
jaren. Dat blijkt uit het jaarverslag van het in Denemarken
beursgenoteerde schoonmaakbedrijf.
Uit het jaarverslag 2014 van ISS blijkt
dat de omzet in Nederland in 2013 2300
miljoen Deense kronen was. Die omzet
is destijds behaald met 9713 medewerkers. Omgerekend naar de huidige
koers is dit ongeveer 308 miljoen euro.

De omzet in 2014 is 1883 miljoen Deense
kronen, behaald met 7856 medewerkers. Dat is een omzet van omgerekend
252 miljoen euro. Dat is 56 miljoen euro
minder omzet, oftewel een daling van
18 procent. De omzet van ISS in Nederland maakt 3 procent van de omzet van
de ISS-groep uit. Medewerkers in Nederland beslaan 2 procent van het
totaal. Het jaarverslag maakt melding
van een marge die te lijden heeft onder
‘operationele uitdagingen’ in Nederland. Daarnaast komen ook ‘bijstellin-

gen van aannames in het businessplan’
in Nederland aan het licht. In positieve
zin wordt het segment genoemd dat
dienstverlening biedt aan business- en
IT-bedrijven. “Daar zijn significante
integrated facilityservicescontracten
gewonnen.” ISS zegt zich in het rapport
daar dan ook meer op te willen richten.
Wisselkoers
Bij onze berekening van de omzet van
ISS voor Nederland moet wel een
aantekening worden gemaakt. Enige
onzekerheid zit in de wisselkoers.
Bij het berekenen van de omzet is voor
beide cijfers, voor 2013 en 2014, dezelfde wisselkoers aangehouden. De koers
van de Deense kroon is vrij stabiel,
maar die kan uiteraard verschillend zijn
geweest.
Beveiligingstak verkocht
Daarnaast is het goed te noemen dat
ISS in 2013 zijn beveiligingstak in
Nederland verkocht aan Securitas. De
beveiligingstak had een omzet van rond
de 40 miljoen euro. Met de cijfers over
2014 in de hand zou ISS nu na Hago
(340,7 miljoen euro over 2014) en CSU
(257,0 miljoen euro) volgen in de omzetlijst van Service Management. Het is
daarmee het derde schoonmaakbedrijf
van Nederland geworden. Dat terwijl
ISS zich in 2011 nog het grootste
schoonmaakbedrijf van Nederland
mocht noemen.
www.nl.issworld.com
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Hoe boekt u abnormale resultaten?
Innoveren is toch moeilijk, duur
en risicovol? Onzin. Het was
een van de boodschappen
tijdens Vebego’s Dag van de
Vooruitgang.
Organisator Vebego – moederbedrijf van
Hago – wilde opdrachtgevers, leveranciers en andere partners overtuigen van
het belang van gezamenlijk innoveren.
Maar is innoveren niet moeilijk, duur en
vooral risicovol?
“Valt wel mee”, stelt high performance

expert Paul Rulkens. Hij trakteert het
publiek op een verfrissende inkijk in het
denkproces van mensen. “Het doel van
denken is: stoppen met denken. Denken
kost namelijk energie. Dusdanig veel
zelfs, dat het brein zo snel mogelijk over
wil op de automatische piloot. Sterker
nog, de gemiddelde mens functioneert
95 procent van de tijd op de automatische piloot.” En laat dat nu net dodelijk
zijn voor het innovatieproces. Volgens
Rulkens resulteert die automatische
piloot in tunnelvisie, in het bekende

Meer ondersteuning voor
werkgevers bij Participatiewet
Werkgevers die banen beschikbaar stellen voor mensen met een
arbeidsbeperking kunnen daarbij een beroep doen op een pakket
van ondersteunende voorzieningen.
Nu maakt het in het aanbod nog een verschil of iemand
uit de doelgroep van de Participatiewet afkomstig is
van het UWV of via de gemeente naar een plek op de
arbeidsmarkt wordt geholpen. De ministerraad heeft
ingestemd met een wetsvoorstel waarin de verschillen
bij het afsluiten van no-riskpolissen en het aanbieden
van mobiliteitsbonussen worden opgeheven. Hierdoor
moet voor werkgevers meer duidelijkheid ontstaan
over het basispakket van ondersteunende instrumenten, dat wordt ingezet bij de invulling van extra banen
voor mensen met een arbeidsbeperking. Volgens de
overheid is het harmoniseren van beschikbare instrumenten voor werkgevers van belang voor het realiseren
van de banenafspraak. De wijzigingen worden per 1 januari 2016 van kracht. www.rijksoverheid.nl
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‘boxdenken’. “De normen en waarden
van uw industrie vormen de grenzen van
die kleine box. Het zijn de standaarden.
Maar doet u wat iedereen doet, dan
krijgt u ook de resultaten die iedereen
boekt. Maar u wilt abnormale resultaten.
Dat betekent dat u die normen en
standaarden moet doorbréken. Innoveren hoeft dus niet duur of langdradig te
zijn. Het is simpelweg het in kaart
brengen van de normen. Om vervolgens
te kijken hoe u daar doorheen kunt
breken.” www.vebego.com

GEEN VERDELING
In ons marktoverzicht in nummer 3
van Service Management is een
fout geslopen.
CSU had geen procentuele verdeling van zijn werkzaamheden aangeleverd over de disciplines dagelijkse schoonmaak, specialistische
schoonmaak zoals vloeren, calamiteiten en gevel, glasbewassing,
zorg en overige diensten (diverse
facilitaire neventaken).
Echter, in het betreffende artikel
zijn vervelend genoeg wel percentages genoemd. Zo staat er bijvoorbeeld dat CSU voor 0 procent
actief is in de zorg, terwijl dat
natuurlijk wel het geval is. De
gegevens over de omzet en het
aantal medewerkers zijn wel juist.
www.csu.nl

Beleving leidend...

‘Mensen maken geen
rekensom, maar beleven’

Schoonmaakadviseurs slaan
handen ineen
De facilitaire adviesbureau’s Atir, HTC Advies, HTC Concepts en
Verhoeven & Partners, hebben zich verbonden onder de
noemer Question Mark Group.
Het samenwerkingsverband wil de kracht van hospitality aan facility verbinden. “Hiermee maakt u het verschil en kiezen medewerkers, klanten en gasten
voor u”, stelt Question Mark Group. “Onze overtuiging: beleving is leidend
voor dienstverlening. Mensen maken geen rekensom, maar beleven. Uw diensten hierop inrichten is daarom urgent.” De verbinding van deze thema’s is
belangrijk voor een optimaal resultaat. Door de oprichting van Question Mark
Group verbinden wij onze kennis en talenten. Het geeft ons de mogelijkheid
eerder in het klantproces betrokken te zijn, waardoor onze dienstverlening
vanuit de individuele bedrijven waardevoller is voor klanten.”
www.hospitality-advies.com

Medeoprichter
SieV stapt
uit bestuur
Sabine Aalbers heeft haar taken als secretaris van
branchevereniging SieV neergelegd.
Aalbers en de andere bestuursleden lagen al langer met elkaar overhoop.
Voorzitter Maurice Rutgrink (foto, midden) wil inhoudelijk niet reageren. Maar
in een brief van 5 maart verwijt het bestuur Aalbers (foto, rechts) in ieder geval
een gebrek aan communicatieve vaardigheden. Aalbers zegt op haar beurt dat
ze slechts reageerde op – in haar ogen – onterechte verwijten van de andere
bestuursleden. “Daar kwam inderdaad de nodige emotie bij kijken. Maar dat
lijkt me ook menselijk. SieV betekent namelijk heel veel voor mij.”
www.schoonmakeniseenvak.com
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www.servicemangement.nl
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thema: innovatie
Vraag tien schoonmaakbedrijven wat de belangrijkste innovatie is geweest en grote kans dat het
antwoord is: microvezel. Wim Dijkgraaf, tegenwoordig werkzaam voor groothandel Groveko,
stond aan de wieg van de baanbrekende innovatie. ‘Het moeilijkste is gewoontes los te laten’.
tekst: Ronald Bruins

De ontdekking van microvezel

‘Kwastjes’ zetten
schoonmaak op
zijn kop

S

erendipity oftewel toeval. Dijkgraaf wijst
op de ontdekking van penicilline. De Britse
arts annex bacterioloog Alexander Fleming ontdekte bij toeval een antibacteriële
stof die het eerste algemeen bruikbare antibioticum

opleverde. “Hij was bezig met een onderzoek naar
stafylokokken die ontstekingen kunnen veroorzaken.
Op één van zijn voedingsbodems trof hij de schimmel notatum aan. Hij merkte op dat rondom deze
schimmel alle bacteriën verdwenen. Het bleek dat
deze schimmel in staat was een bacteriedodende stof
af te scheiden: penicilline. En daardoor leven wij
vandaag de dag aanmerkelijk langer.”
Het is die toevalligheid die ook bij de ontwikkeling
van microvezel een rol heeft gespeeld, stelt Dijkgraaf.
Het Zweedse Advanced Cleaning Technics (ACT) liep
begin jaren negentig tegen de ultradunne Japanse
actex-vezel aan. “Het idee was om de ultradunne
vezel op te rekken en te weven om er uiteindelijk
beter absorberende sportkleding van te maken.”

Om de vakkennis te verruimen bezochten Pro-Ammedewerkers midden jaren negentig de ACT-fabrieken in Zweden (rechts Wim Dijkgraaf).
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Ultrageheim proces
De splitsing van die vezels is een ultrageheim
proces. Dijkgraaf: “We weten tot op de dag van
vandaag niet of die splitsing gebeurt voor of na het
breien. Dat breien was mede nodig om de microvezelstof goed absorberend te krijgen.” Na het split-

‘Een ziekenhuis is een perfecte
omgeving om de microvezelmethode
te introduceren’

sen van de vezel gaat de vezel ‘kapot’, waardoor deze
als het ware kwastjes krijgt. “Ik denk dat partijen
voor het splitsen gebruikmaken van een alkalisch
product, met een pH-waarde tussen de 7 en 14.”
Hoe het ook precies zit, de ‘kwastjes’ maken dat het
aandeel van beweging (mechanische kracht) ten
opzichte van chemie, tijd en temperatuur in de
cirkel van Sinner groter wordt (zie kader). Vanwege
de grote vochtopname, kwam ACT op het idee om
handdoeken voor de kappersbranche op de markt te
brengen. Dijkgraaf: “Maar daar kwamen al snel
klachten over binnen. De mechanische werking was
zo groot dat ook een groot deel van de kleurspoeling
verdween. In de omgeving van Boras, de bedrijfslocatie van ACT in Zweden (foto), werden vervolgens,
vanuit de wetenschap over de reinigingskracht,
kleine handdoekjes uitgezet voor testdoeleinden in
de schoonmaak.”
De methode
Daarop werd de microvezelmethode ontwikkeld.
Geen chemie, alleen water en een gevouwen doek
waarvan de acht kanten mogen worden gebruikt
totdat ze verzadigd zijn. “Waar je bij traditioneel
reinigen altijd terug moet naar de emmer met sop,
is bij microvezel de doek zelf het transportmiddel
voor vuil. Schoonmakers hoeven de doeken niet
meer te wringen, moppen uit te persen én ze hoeven niet meer te bukken.” Winst zit ook in het
kwadrant chemie van de cirkel van Sinner, legt
Dijkgraaf uit. “Microvezel vervangt dat element
bijna of helemaal.” Toch was de scepsis groot toen
Pro-Am, het toenmalige bedrijf van Dijkgraaf dat is
overgenomen door Groveko, microvezel introduceerde in Nederland. Die scepsis is nooit helemaal
verdwenen. “We zijn gewoontedieren. De weerstand

Advanced Cleaning Technics in Zweden liep tegen
de ultradunne Japanse actex-vezel aan.

was gigantisch. Dit kan niet werken. Het is niet nat
genoeg. Er zit geen geurtje meer aan. En je ziet niet,
bijvoorbeeld als patiënt in het ziekenhuis, dat er
schoongemaakt wordt. Die aspecten roepen nog
steeds vraagtekens op. Naast de logistiek die in
ziekenhuizen wordt opgetuigd om de doeken weer
te reinigen.”
Geloof
Daar staat evenwel het ontbreken van chemie en een
betere ergonomie tegenover. Dijkgraaf: “Het gaat
erom dat er geloof ontstaat bij de gebruiker. Wat dat
betreft is een ziekenhuis een perfecte omgeving om
de microvezelmethode te introduceren. Het toezicht van hygiënisten en bacteriologen waarborgt
een efficiënte kwaliteitscontrole. Maar daar kunnen
we ook nauwgezet bijvoorbeeld de afname van
rug- en polsklachten van schoonmakers, ergonomie, volgen.” Dijkgraaf weet nog dat hij bij de intro-
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EFFICIËNTER

TEKEN VOOR SCHOON
Professionals willen prettig, veilig en efficiënt werken. Dat geldt voor zakelijke professionals
én voor schoonmaakprofessionals. Die verdienen dan ook de slimste methode en het
beste materiaal. Kortom: het schoonmaakconcept Triple-T. Daarmee tekent u voor de
overtreffende trap van schoon. Dan wordt schoonmaken prettiger, veiliger en efficiënter.

Wilt u weten hoe het prettiger, veiliger en efficiënter kan?
Dat leest u op www.alpheios.nl/triple-t

In het kort:

Digitaal:

tt Toeval speelde grote rol in ontdekking

tt en.wikipedia.org/wiki/Microfiber

tt Ultradunne Japanse actex-vezel

tt www.groveko.nl

tt ‘Kwastjes’ maken aandeel beweging groter
tt Ontbreken van chemie en betere ergonomie
tt Nadelen in ontbreken geur en beleving schoonmaak

ductie in één van de ziekenhuizen, het UMC in
Utrecht, een fel tegen de methode gekante schoonmaakster trof. “Ria Nieuwenhuizen-Schiks. Zij
werkt er nog steeds, maar gaat binnenkort met
pensioen. Ze vond de microvezelmethode volkomen
onzin. Maar nu is ze onze grootste ambassadrice.
Belangrijkste uitdaging bij introductie is nog steeds
het doorbreken van gewoontes. Het veranderen van
ingesleten gedrag doe je niet één, twee, drie.”
Hunkeren
Dijkgraaf introduceerde microvezel in Nederland.
Tegelijkertijd kwam ook Rinus Buijs van het tegenwoordige Greenspeed met de methode naar Nederland. Tot een strijd wie nu eerste was, kwam het
nooit. Dijkgraaf: “Dat is niet belangrijk. We gingen
en gaan goed met elkaar om. Belangrijker is dat de
methode een succes is geworden en dat we de bood-

schap van microvezel samen uitdragen.” Dat succes
in Nederland is er ook gekomen door de adoptie en
de verdere ontwikkeling van de methode door
brancheopleider SVS, constateert Dijkgraaf. Hij stelt
dat disposables de volgende stap in de ontwikkeling
zijn. “De druk op de ontwikkeling van de disposable
is groot. Door disposable microvezeldoeken en
-moppen heb je wel meer afval, maar je bent af van
de logistieke afhandeling. Ik heb tot nu toe bij de
ontwikkeling nog wel mijn vraagtekens. Eén daarvan
is of de mechanische werking van een disposable
microvezeldoek of -mop wel net zo goed is als bij de
originele doeken en moppen. Een idee zou zijn om ze
te impregneren zodat de desinfecterende werking en
de mechanische werking worden vergroot.” Dat
neemt niet weg dat ook Dijkgraaf disposables omarmt. “We hunkeren naar disposables waarvan de
werking minstens zo goed is als het origineel.”

Reinigingsfactoren volgens Sinner
Dr. Herbert Sinner was een Duitse chemicus die bij Henkel werkte aan wasproducten. Sinner vroeg zich af hoe
hij het complexe wasproces duidelijk kon maken aan collega’s en de buitenwereld. Dat werd de cirkel van
Sinner. Bij het schoonmaken spelen volgens deze cirkel vier factoren een rol: chemie, wrijving (mechanische
kracht), tijd en temperatuur. Al deze factoren hebben invloed op elkaar. Als één factor groter wordt, worden de
andere kleiner. Bijvoorbeeld: er zit kalkaanslag op de douchekop. De schoonmaker kan dan heel hard gaan
boenen met een vochtig schuursponsje. De factor wrijving is groot. De factoren tijd, chemie en temperatuur
zijn dan kleiner.
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thema: innovatie
De vraag is volgens Roland de Korte, algemeen directeur van Cleanfix in de Benelux, niet
zozeer óf robotisering van schoonmaaktaken plaatsvindt, maar wannéér. In het verlengde
van die constatering is de leverancier bezig met de ontwikkeling van de Robo2.
tekst: Ronald Bruins

Cleanfix ontwikkelt Robo2

Robot moet mens
efficiënter maken

D

e scepsis is soms niet van
de lucht. Schoonmaken
automatiseren? Onmogelijk. Het is en blijft immers
mensenwerk. “En daar ben ik het overigens helemaal mee eens”, neemt De
Korte de munitie voor sceptici weg.
“Maar je kunt wel kijken waar je de
schoonmaker gezamenlijk kunt laten
optrekken met een machine, waardoor
je maximale efficiëntie bereikt.”
De robot vervangt de mens dus niet,
benadrukt De Korte. Die conclusie
komt ook na de lessen die het bedrijf
trok uit de lancering van de voorganger, de Robo 40. Na veel trial and error
en volop ontwikkelen in 2006 en 2007,
werd een testversie daarvan gepresenteerd op de ISSA/Interclean van 2008.
“De basis van die ontwikkeling is de
nadruk op kosten. Er is nog maar één
kostencomponent waar je nog een
kostenbesparing kunt halen, en dat is

de mens. Begrijp me niet verkeerd: we
wilden en willen de mens niet uitschakelen, maar we willen hem efficiënter
maken.”
Erfenis
Daarnaast had de eigenaar van Cleanfix
Reinigungssysteme AG in Zwitserland
een missie: de eerste, goed werkende,
robotische schrobzuigmachine realiseren. “Hij wil echt wat bijzonders in de
schoonmaakmarkt achterlaten en ziet
dit als zijn erfenis.”
Cleanfix stak 2,5 miljoen euro in de
ontwikkeling van de Robo 40 die in de
markt deuren opende. “We hebben er
500 geproduceerd en daarvan zijn er
450 verkocht. 10 procent kwam terug,
ook door bewust verkeerd gebruik door
de mens. Die zag in sommige gevallen
de robot als concurrent voor zijn uren.”
In de Benelux verkocht Cleanfix 25 machines. “En veel daarvan ‘lopen’ nog

steeds in sporthallen.” Het succes was
er, maar helemaal tevreden was Cleanfix nog niet. “We moeten verder vooruit, was de reactie van de eigenaar. Hij
had zijn vlag nog niet helemaal goed
neergezet. We gaan aan een nieuwe
robot een pakket van eisen stellen met
daarin verwerkt alle ervaringen die we
tot nu toe met klanten hebben opgedaan.”
Samen met een spin-off van de universiteit van Zürich begon Cleanfix aan de
ontwikkeling van de Robo2. De Korte:
“Dit willen wij. Hoe realistisch is dat?
Die vragen hebben we voorgelegd aan
de universiteit. Bij Cleanfix hebben we
goede vakmannen en -vrouwen die
bijvoorbeeld metaal kunnen buigen en
plastic kunnen injecteren, maar we zijn
geen softwarebedrijf. De grootste bulk
werk zit immers in de computer.”
Cleanfix liet de Robo2 al zien tijdens de
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ISSA/Interclean van 2014, maar gaf er
bewust geen al te grote ruchtbaarheid
aan. “Ook omdat we er eerst volop
mee willen testen en ontwikkelen.
We willen niet te hoog van de toren
blazen. Het belangrijkste is dat we
resultaten in de praktijk laten zien.”
Technologisch is de Robo2 volgens De
Korte compleet anders dan zijn voorganger. “We hebben er andere typen
sensoren ingezet en de navigatie
werkt ook anders. Robotnavigatie kent
drie hoofdstromen. De eerste is RFID.
Ik zend een signaal uit, ik krijg een
signaal terug en daar doe ik wat mee.
Denk aan karretjes op een stroombaan
voor de distributie in een ziekenhuis.
Die karretjes worden continu gevoed
met informatie. Linnen rechts, links
het materiaal voor de keuken.”
Flinke capaciteit
De tweede stroming is video-imaging.
De Korte: “Denk aan de Kinect voor de
Xbox, waarbij de camera aan de hand
van jouw bewegingen zaken in een spel

Bij het activeren van de robot verzorgt
een installateur het zogeheten mappen.
“Als het ware een foto van de ruimte,
waarbij hij ook bepaalde virtuele grenzen aangeeft. Bijvoorbeeld een openstaande deur waar de robot geen grens
mag overschrijden, of als ergens tapijt
ligt. Dat noemen we het statische mappen. De robot verzorgt zelf de dynamische mapping. Binnen de gedefinieerde
ruimte kijkt hij wat hij tegenkomt en
wat de meest efficiënte route is.”

Advertentie
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in beweging zet. Dat werkt tot vier à vijf
meter. Dat signaal kun je tot maximaal
acht meter versterken.” Cleanfix koos
uiteindelijk voor een 3d-laser. “Het
voordeel is dat je daarmee veel accurater bent. Het nadeel is dat je meer rekenkracht nodig hebt. Maar laser scant
exact de ruimte, op de millimeter
nauwkeurig. Al rijdend bouwt de robot
zo een heel zeker beeld op. Dat beeld is
meer bedrijfszeker dan bij video-imaging.”

|
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De productiviteit van de Robo2 wordt
ingeschat op 1000 tot 1200 vierkante
meter per uur. “Daar moet je ongeveer
mee rekenen. Dat is echt een flinke capaciteit.” Grootste obstakel is nog de
batterijvoorziening. “We hebben de
ontwikkeling gestoeld op de huidige,
conventionele batterijen die nu in de
meeste schrobzuigmachines zitten.
Maar we kunnen ons uiteindelijk de
sprong naar lithium-ionbatterijen
voorstellen. Nu rijdt de machine 3 tot
3,5 uur. Dan zou je tot 6 à 7 uur kunnen
gaan. Maar we hebben op dit moment
bewust voor de conventionele batterijen gekozen, omdat we daarmee
weten wat we in huis halen. De markt
van lithium-ionbatterijen is namelijk
nog niet uitgekristalliseerd.”
Nooit vastzitten
De Robo2 weegt 267 kilo. De vorm,
enigszins ovaal, is ongeveer hetzelfde als
bij de Robo 40. “Dat komt omdat een
ovaal voor een robot ideaal is. Daarmee
kun je uit een hoek rijden. Je komt nooit
vast te zitten.” De robot is voorzien van
mechanismen voor chemie- en watervoorziening, maar ook voor het programmeren in een ruimte. “Daarnaast
moet het intuïtief te bedienen zijn”,
aldus De Korte. Reinigingstechnisch
verandert er niet al te veel, constateert
De Korte. “Met de Robo2 verkrijgt de
gebruiker 66 centimeter schrobbreedte.
Als je gewend bent de vloer te reinigen
met borstels of pads, kun je met de robot
uit de voeten. De afzuiging heeft een
efficiëntere motor en we kennen glad-

‘De scepsis is soms niet van de lucht.
Schoonmaken automatiseren?
Onmogelijk’

dere afvoerslangen, waardoor het water
efficiënter naar de tank wordt gebracht.
Daarmee bespaar je energie.”
Cleanfix zegt officieel dat een ruimte
leeg moet zijn, wil de robot goed kunnen functioneren. De Korte: “Maar als
we bij demonstraties met vijf mensen
aanwezig zijn, zie je ook de contouren
van waar mensen hebben gestaan. Hij
houdt dus rekening met de aanwezigen.

Daarnaast kan de Robo2 een uitdraai
geven vanwaar hij zijn programma
heeft kunnen uitvoeren.”
De robot moet ongeveer 22.000 euro
kosten. “In Hamburg rijdt hij al in een
atrium en in Zürich op het vliegveld.
De Robo2 is typisch iets voor grote
ruimtes zoals sporthallen, shoppingmalls of logistieke centra. Daarnaast
gaan we ook, natuurlijk buiten kantooruren, testen bij het nieuwe kantoor

The Edge, van Deloitte in Amsterdam.”
Ondanks het enthousiasme, wil De
Korte niet een te grote broek aantrekken. “De duivel zit in de details. Robotisering is niet het Ei van Columbus,
maar zie het als een ontwikkeltraject
waar we samen met de klant in optrekken. We weten zeker dat we in de praktijk problemen tegenkomen, maar die
proberen we meteen ook gezamenlijk te
tackelen.”
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Reinigingsmiddelen op basis van probiotica zijn bezig aan een voorzichtige opmars.
Niettemin blijft het tijd voor onafhankelijk onderzoek naar de werking van het fenomeen.

tekst: Fokko Ebbens

Probiotica: voorzichtige opmars

Van boosdoener naar
geneesmiddel?

B

acteriën. Ze vormen een spannende categorie micro-organismen. Ze staan in de
volksmond vooral bekend als boosdoeners,
als veroorzakers van ziekten. Deels terecht,
natuurlijk. Maar het is onder meer deze angst die de
opmars van reinigingsmiddelen op basis van bacteriën in eerste instantie tot een moeizame heeft gemaakt. “Die onterechte angst vormt soms een obstakel”, vertelt directeur Fred Homburg van producent
Militex. “Vaak helpt het dan om te vertellen dat de
gemiddelde mens 1,5 kilo bacteriën in zijn darmen
met zich meedraagt. En die hebben we hard nodig. Ze
verteren onder meer ons voedsel en maken bepaalde
vitamines aan. Sommige marktpartijen spreken
daarom bij probiotische reinigingsmiddelen ook wel
over ‘Yakult in een zeepflesje’. Mede door dergelijke
drankjes dringt langzamerhand het besef door dat er
ook goede bacteriën bestaan.”
Marketingmanager Sander Steijn van probiotica-merk
Fairair constateert een vergelijkbare angst. “Alles
hangt af van bewustwording. Bacteriën verliezen pas
hun negatieve lading, zodra je benadrukt dat moeder
natuur ze heeft bedacht om problemen op te lossen.”
Sporen en stammen
Ondanks deze angst winnen middelen op basis van
probiotica wel degelijk terrein, stellen beide producenten. Niet in de laatste plaats dankzij de mvo-
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beweging die zich de laatste vijf jaar meester heeft
gemaakt van het Europese bedrijfsleven. “MVO is in
het begin vooral windowdressing geweest”, vertelt
Steijn. “We riepen het allemaal. Pas nu de opdrachtgevers en consumenten er ook nadrukkelijker naar
vragen, brengen bedrijven mvo ook meer en meer in
de praktijk. En probiotica is 100 procent biologisch.” Homburg voegt eraan toe dat de evolutie
van probiotica ook een rol heeft gespeeld in de
toegenomen populariteit. Want hoe revolutionair
het product misschien ook klinkt, Militex bracht
vijftien jaar geleden al het eerste testproduct op de
markt. Het aantal ‘early adopters’ is beperkt”,
verklaart Homburg. “Tegelijkertijd is duidelijk dat
niet alle laboratoriumpogingen meteen tot een
succesvol product hebben geleid. Het kost veel tijd
een succesvol product te ontwikkelen. Onderzoek in
het veld en het continu bijstellen van het product
hebben tot betere probioticamiddelen geleid. Daar
komt bij dat we nu – dankzij algemeen biologisch
onderzoek – de beschikking hebben over veel meer
soorten micro-organismen, waardoor ook de
toepassingen van probiotica zijn verbreed.” Want
probiotica was lange tijd vooral een goede oplossing voor een bekend stankprobleem. “Laten we het
beestje maar bij zijn naam noemen: het verwijderen
van de pislucht uit urinoirs”, zegt Homburg. Maar
inmiddels zijn de goede bacteriën tot veel meer in
staat, stelt hij. “Vrijwel alle organische vervuilingen

‘Meer onderzoek is een vereiste.
En dan inderdaad géén onderzoek
dat gefinancierd is door een
leverancier’

zijn middels probiotica te bestrijden. Zelfs olievlekken op zee.”
Glimmen en ruiken
Blijven over de anorganische vervuilingen. Denk aan
urinesteen en dergelijke. Homburg: “En zelfs dat soort
vervuilingen zijn in een vroeg stadium aan te pakken
met bacteriën. Men dient hierbij – bij het eerste
gebruik – rekening te houden met voldoende inwerkingstijd. Daarna is het business as usual. Probleem is
dat die tijd er in schoonmaakland soms niet is.”
De factor tijd vormt op dit moment sowieso een
nadeel van probiotica, constateert Steijn. “Behandel
je een schimmelrand in een bad met een chemische
reiniger, dan zie je het vuil voor je neus wegtrekken.
Met een puur probioticamiddel ben je enkele dagen
bezig. In die tijd moet je het middel ook nog eens
een paar keer inspuiten.” Het is de reden waarom
veel producenten van probiotica met chemische
toevoegingen werken. Steijn: “In de schoonmaaksector is bijvoorbeeld veel gericht op de geurbeleving. De consument ervaart een frisse geur immers
als schoon. Geur is daarom een element dat veel
wordt toegevoegd.” Homburg vult aan: “We moeten
rekening houden met de realiteit. We kunnen een
product maken waarvan de tranen je in de ogen
schieten, zo mooi. Maar mvo mag niks kosten. De
klant wil bovendien dat het object direct glimt en

ruikt. Daar gebruiken we aanvullende grondstoffen
voor. Veel is dat niet. Door verstandig te mixen
kunnen bovendien veel gevarentekens achterwege
blijven.”
Cost per use
De kracht van reinigingsmiddelen op basis van
goede bacteriën schuilt dan ook vooral in de lange
termijn, vertellen beide producenten. De bacteriën
moeten de gelegenheid krijgen hun werk te doen.
Steijn pleit daarom bij klanten eerst voor het uitvoeren van een ‘nulbeurt’. “Daarin gebruiken we –
vriendelijke – chemie, zodat we snel een technisch
én visueel goed schoonmaakresultaat boeken.
Vervolgens kan de probiotica zijn werk doen door
de nieuwe vervuilingen aan te pakken.”
Die werking op lange termijn heeft volgens beide
producenten een extra voordeel. Ze wijzen op de
aanschafkosten van een probioticaproduct. Die
liggen inderdaad ietwat hoger dan de prijs van een
‘regulier’ schoonmaakmiddel. Homburg: “In tegenstelling tot andere schoonmaakmiddelen vertonen
probiotische schoonmaakproducten nog twee tot
drie dagen nawerking. Hierdoor zijn vaak minder
verschillende producten noodzakelijk, volstaat
mogelijk een lagere schoonmaakfrequentie, is er
sprake van dieptewerking en is vooral minder
middel nodig. De ‘cost per use’ ligt in de praktijk
dus lager dan veel klassieke producten.”
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Digitaal:

tt 7PPS[JDIUJHFPQNBST

tt www.militex.nl

tt 0OUFSFDIUFBOHTU 

tt www.fairair.eu
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tt www.nvz.nl

tt 7FSEFSPOBGIBOLFMJKLPOEFS[PFLOPEJH
tt /7;IBOUFFSUWPPS[PSHTQSJODJQF

Heropleving
Het zijn stuk voor stuk mooie woorden. Maar het
zijn óók de woorden van twee producenten die begrijpelijkerwijs preken voor eigen parochie. Vraag is
dan ook vooral hoe een meer objectieve instantie als
de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten
(NVZ) tegen het fenomeen aankijkt. Directeur Hans
Razenberg volgt de opkomst van probiotica op de
voet. “Het middel is bezig aan een heropleving. In
eerste instantie is er veel mis gegaan. In de jaren
negentig zijn er probioticaproducten op de markt
gekomen die achteraf niet bleken te werken, onder
meer omdat de processen niet goed beheerd werden. Daar heeft men stappen in gezet. Ook zijn
producten nu in staat betere micro-organismen aan
te bieden.” Volgens de NVZ-directeur hebben
reinigingsmiddelen op basis van goede bacteriën
zich inmiddels bewezen voor verschillende toepassingen. Hij wijst op de bekende geurverdrijving,
maar ook op ontstoppingen. “En vergeet niet dat
probiotica in de industrie op grote schaal worden
ingezet voor het opruimen van olie.”
Onafhankelijk onderzoek
Razenberg vindt het verder moeilijk oordelen over
de werking van probiotica. De reden? Talloze onderzoeken wijzen op de reinigingsmogelijkheden

Advertentie

van goede bacteriën. Probleem is dat de onafhankelijkheid van enkele onderzoeken enigszins ter discussie staan. Ze zijn gefinancierd door óf uitgevoerd in opdracht van een producent of leverancier
van probiotica. “Auto’s testen producenten ook
onder ideale omstandigheden, om vervolgens te
kunnen zeggen dat het model één op zoveel rijdt”,
verklaart Razenberg. “In de praktijk ziet dat er heel
anders uit. Onder ideale omstandigheden functioneert een product altijd geweldig. Daarom is het
zaak dat er meer onafhankelijk onderzoek komt,
ook naar de veiligheid van het middel.”
Homburg en Steijn kunnen zich vinden in de conclusie dat meer onafhankelijk onderzoek een toegevoegde waarde vormt. Steijn zegt bijvoorbeeld:
“Meer onderzoek is een vereiste. En dan inderdaad
géén onderzoek dat gefinancierd is door een leverancier.” Neemt niet weg dat beide producenten
vanzelfsprekend geloven in de werking van hun
producten. Hetzelfde geldt voor de veiligheid.
Homburg: “Want geen producent wil een product
op zijn naam hebben met bacteriën die leiden tot
problemen bij de gebruiker.” Zolang onafhankelijk
onderzoek ontbreekt, trapt Razenberg in ieder geval
enigszins op de rem. “Ik geloof echt dat het merendeel van de producenten zorgvuldig kijkt naar probiotica en zich bewust is van hun verantwoordelijkheid. Maar er zijn er ook die hier wat opportunistischer mee omspringen. Uiteindelijk is het belangrijk dat de eindgebruiker op veilige wijze met het
product kan werken. Misschien creëer ik angst die
onterecht is. Maar zolang dat niet vaststaat, hanteren wij het voorzorgsprincipe.”
Dus vormen probiotica inderdaad het schoonmaakmiddel van moeder natuur? In potentie is er veel
mogelijk. Maar alleen middels meer onafhankelijk
onderzoek kunnen bacteriën definitief afrekenen
met een imago dat nu in veel gevallen nog gebaseerd is op angst.
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PLS Europe wil van het schier oneindige polymeren in de zomervakantie af. In plaats
daarvan moeten vloeren, van welke soort ook, wekelijks worden behandeld met I-wax.

tekst: Ronald Bruins

Zweden overtuigd

Af van het oneindige
polymeren

O

m het gelijk aan te tonen organiseerde
directeur Gert-Jan Derks van PLS Europe onlangs voor specialisten en de
directie van schoonmaakbedrijf Novon
een tweedaagse reis langs talloze vloeren, vloerenfabrikant Forbo en de fabriek van PLS in Zweden.
Verwondering was er niet alleen over de vloeren die
er soms al 15 tot 30 jaar lagen, maar betrof ook de
inbestede schoonmaakdiensten waar medewerkers
soms al 25 jaar voor dezelfde schoonmaakdienst
werken. We zagen vervolgens prachtig geordende
werkkasten, waarin zelfs een op en top schone
schrobzuigmachine was te bewonderen. Overigens
van hetzelfde jaartal als de indiensttreding van de
bijbehorende medewerker. “Hier is schoonmaak
nog echt een vak”, concludeert Derks dan ook.
Eerste stop op de reis is een verzorgingstehuis in
Gotheborg dat onder het facilitair beheer van de
commune (een deel van de gemeente) valt. De
schoonmaakster daar laat trots de linoleumvloeren
zien die er al 15 en in een ander geval 30 jaar liggen.
“Nergens randvergoring en opbouw van polymeer
langs de kanten”, wijst Derks op de randen. “En vuil
krijgt, omdat het wekelijkse reiniging betreft, niet
de kans om onder de I-wax laag te komen.”

Elbert-Jan Hesse (Novon), Tanja Benus (Novon ), Jan-Wouter Derks (Renhold Vloeronderhoud ), Gert-Jan Derks (PLS Europe), Pieter van der Zee
(PLS Europe ), Rob van Zanten (Novon ) en Jan de Jonge (Novon).

Besparing
Het betreffende reinigingsmiddel, I-wax genaamd,
moet wekelijks door middel van vochtwissen aangebracht worden. Volgens Derks behelst het daarmee meteen een kostenbesparing. “Je pakt de vloer
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thema: innovatie
‘Nergens randvergoring en opbouw
van polymeer langs de kanten’

actief in de schoonmaakbranche, is het roerend met
Derks eens. “In 1997 hebben we samen met Forbo
Zweden en PLS een overeenkomst getekend, waarin
zij gezamenlijk de kwaliteit van de vloeren voor
10 jaar garandeerden. In het verzorgingstehuis waar
we zojuist waren, liggen de vloeren er al veel langer.
De belofte is dus waargemaakt.”

mee in de dagelijkse schoonmaakronde en het middel kan ook gebruikt worden voor reguliere reiniging.” Vraag is wel hoeveel meer tijd dat vochtwissen met zich meebrengt. “Maar daarvoor zou een
deel van het budget, gemoeid met het polymeren,
in de zomer vrijgemaakt kunnen worden. Maar dan
nog heb je een flinke besparing te pakken.” Derks is
overtuigd van zijn gelijk en heeft bijvoorbeeld met
NedTrain en Novon Schoonmaak twee voorlopers
die met hem meegaan. Winst zit volgens hem ook
in een milieubesparing. “Want bij dit systeem hebben we geen stripper en extra chemicaliën meer
nodig. Bovendien is I-wax voorzien van het ecolabel
Nordic Swan. Daarnaast hoef je geen hele schoollokalen te ontruimen.” Facilitair manager Monica
Muth van de gemeente Gotheborg, zelf al 16 jaar
Advertentie
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Glanzend
Muth wijst daarbij op kwaliteitsniveau dat door het
jaar heen blijvend is. “Je hebt niet dat door het
geschuif met stoelen er na drie maanden alweer
krassen in de waslaag zitten.” PLS beweert dat I-wax
niet alleen goed is voor linoleum. Ook vloeren van
pvc, rubber, hout, plastic en steen zouden er wel bij
varen. Naast I-Wax adviseert Bo Jensen van PLS tijdens de rondtoer door de fabriek in Skövde, 150 km
ten noordoosten van Gotheborg, ook de ‘universele
multireiniger’ Storfix. “Na vier keer I-wax breekt
deze reiniger de waslaag weer een klein beetje af,
waarna je de bescherming weer verder kunt opbouwen. Met een altijd glanzende vloer als resultaat.”
De methode staat volgens Derks in schril contrast
met hoe er in Nederland met vloeren wordt omgesprongen. “Vaak is er geen geld om te recoaten,
waardoor polymeer op polymeer wordt gestapeld.
Met wellicht een verpoederende vloer tot gevolgd.”
Dag één van het bezoek wordt afgesloten met een
bezoek aan het grootste ziekenhuis van Zweden, in
Lindkjøping. Daar aanschouwen de specialisten en
Novon-directeur Elbert-Jan Hesse circa 500.000
vierkante meter vloeroppervlak. Complicerende
factoren daar zijn een vloerverwarmingssysteem en
het terrazzo. Ook daar slaat de methode zich volgens Derks doorheen. Hij laat en passant met I-wax
vooraf geïmpregneerde vlakmoppen zien die de
methode moeten vergemakkelijken.
Dat vooraf impregneren gebeurt in wasmachines
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In het kort:

Digitaal:

tt Tweedaagse reis naar Zweden

tt www.novon.nl

tt Af van oneindig polymeren

tt www.renhold.nl

tt 15 tot 30 jaar oude vloeren
tt Garantie vanuit Forbo Zweden
tt Vooraf geïmpregneerde vlakmoppen

die aangesloten zijn op vaten met het reinigingsmiddel. De 155 schoonmakers gebruiken in het
ziekenhuis in totaal 8000 moppen per dag.
Garantie
Jensen zit de volgende dag klaar om in zijn fabriek
meer tekst en uitleg te geven. PLS begon in 1973
vooral vanuit de gedachte dat het mogelijk moest
zijn minder chemicaliën te gebruiken voor vloeronderhoud. In 1980 kwam het bedrijf met het recept
voor wat toen nog Interwax werd genoemd. Maar
omdat Interwax niet om het etiket paste, koos PLS
voor I-wax. In 1994 ging Forbo Zweden pal achter de
methode staan. Het raadt nu klanten I-wax voor de
door hen geleverde vloeren aan, iets waar Forbo in
Nederland (nog) niet aan wil. De twee besloten in
Zweden zelfs tot het geven van garanties op door
hen ondersteunde vloeren. Jensen: “Mede daardoor
zijn we in de Scandinavische landen een van de
leidende leveranciers van reinigingsmiddelen voor
vloeronderhoud.” Dat beaamt Peter Hultin van de
vestiging van Forbo voor de Noordse landen. “De
garantie die we gezamenlijk afgeven wordt getekend door PLS, het schoonmaakbedrijf, de facility

Overeenkomst met Boma
PLS Europe is een exclusieve verkoopovereenkomst
aangegaan met Boma voor het vermarkten van de
I-waxmethode in België, Luxemburg en Frankrijk.
“In Nederland blijft Hijman schoonmaakartikelen als
partner aangesloten”, vertelt Gert-Jan Derks, directeur van PLS Europe. “Boma vormt in Nederland een
significante toevoeging aan het professioneel introduceren van dit duurzame concept. Hiermee hebben
we een tweede sterke speler aangetrokken die de
I-waxmethode een internationaal platform biedt.”
Derks reist 21 en 22 april weer naar Zweden. Dit keer
met een delegatie van Succes Volendam.

manager of opdrachtgever en ons. Dat om het
draagvlak voor de methode zo groot mogelijk te
laten zijn.” Even later kan Hultin het niet laten
reclame te maken voor de Coralentreematten,
waarmee volgens hem 90 procent van het vuil
buiten wordt gehouden. “En dus ook minder krassen, strepen en smoezelige vloeren.” Derks reageert:
“Focus op entreematten is er in Nederland te weinig. En als er al een entreemat ligt, dan is deze
nagenoeg nooit zes meter. Terwijl dat wel het
minimum is om dergelijke hoeveelheden vuil
buiten te houden.”
Instemmende geluiden
De I-waxmethode kan op instemmende geluiden
van de specialisten van Novon rekenen. Manager
specialistische reiniging Rob van Zanten: “Bij twee
scholengemeenschappen in het noorden van Nederland hebben we al gekozen voor I-wax. Op het moment dat wij deze scholen in onderhoud kregen,
was er veel randvergoring en wasopbouw in gangen
en lokalen. De opdrachtgever was op zoek naar een
duurzame en langetermijnoplossing. Met deze
methode hebben we niet alleen aan dit verzoek
voldaan, maar realiseerden wij ook een kostenbesparing voor de opdrachtgever.” Blijft alleen de
vraag over of schoonmaakbedrijven bereid zijn een
deel van hun budget van de zomer over te hevelen
naar de dagelijkse reiniging. En: proberen schoonmaakbedrijven de uren die ze in de zomer voor
vloeronderhoud maken niet angstvallig voor zich te
houden? Last but not least: incasseren opdrachtgevers en facility managers niet eenvoudigweg de
besparing van de zomer, zonder daar uren in de
dagelijkse schoonmaak voor terug te geven? Dat
gezegd hebbende, zijn Novon – maar in de praktijk
in Nederland ook een partij als Nedtrain – enthousiast. Derks tot slot: “Deze methode heeft toekomst.”

23

de praktijk
De Universiteit Maastricht schetste slechts de kaders van de schoonmaakwerkzaamheden. EW Facility Services bepaalde de invulling. Het resultaat is een uniek contract
met een potentiële looptijd van acht jaar.
tekst: Fokko Ebbens

Voorbeeldaanbesteding

Weg met
u zult en u moet...

“W

aarom gaan
jullie met EW
in zee? Die
zijn toch
helemaal niet actief in de regio Maastricht? Hebben daar toch helemaal
geen ervaring?” Key-Qualitydirecteur
Roger Daemen schetst in een notendop
de reacties op het nieuwe schoonmaakcontract van de Universiteit Maastricht. Het tekent de wijze waarop de
schoonmaaksector gewend is aanbestedingen in te vullen. Anderzijds tekent
het óók het lef van de opdrachtgever
buiten de gebaande paden te zoeken
naar oplossingen. Want het is makkelijk voor een opdrachtgever bij een
nieuw aanbestedingsproces vooral met
een beschuldigende vinger naar de
vorige schoonmaakleverancier te
wijzen. De Universiteit Maastricht keek
vooral naar zichzelf. “Onze eigen rol als
opdrachtgever was niet helemaal de
juiste”, vertelt Chris Snellen, hoofd
leveranciersmanagement van facility
services. “We wilden allerlei zaken
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controleren en rapporteren. Zaken waar
we vervolgens relatief weinig mee
deden. We schreven bovendien forse
penalty’s uit op het moment dat een
leverancier níet aan die eisen kon voldoen. Ofwel, we zaten op de stoel van de
leverancier. ‘U zult dit… U moet dat…’
Dat kwam de dienstverlening niet ten
goede.”
Expertise inschrijver
Het is een veelgehoorde klacht uit de
sector: opdrachtgevers die hun bestekken dusdanig dichttimmeren, dat het
voor inschrijvende schoonmaakbedrijven vrijwel onmogelijk is het verschil te
maken. Met als bijkomend nadeel dat
de expertise van de leverancier veelal
onbenut blijft, hetgeen de kans op een
tegenvallende dienstverlening weer
vergroot. Dat moest anders, besefte
Snellen. Met de catering had hij al een
vergelijkbare aanbesteding in de markt
gezet. Daarin stond de vrijheid van de
dienstverlener centraal en vormde
klantbeleving een belangrijke factor.

Dat beviel. Dus die aanbesteding fungeerde als het uitgangspunt voor het
bestek voor de schoonmaakdienstverlening. Daemen kreeg de taak dat proces
in goede banen te leiden. De adviseur
legt uit: “We wilden een bestek schrijven dat zoveel mogelijk ruimte bood
voor de expertise van de inschrijver.
Zodat ze naar eigen inzicht mensen,
machines en materialen konden inzetten om tot het gewenste resultaat te
komen. Maar hoe doe je dat vervolgens?
Hoe geven we het schoonmaakbedrijf
de ruimte te ondernemen binnen de
grenzen van de universiteit?”
De Universiteit Maastricht vond de
oplossing uiteindelijk in het opstellen
van een doelstelling (zie kader). Vervolgens formuleerde het in samenwerking
met Key-Quality zes ‘kritieke’ succesfactoren, die de universiteit cruciaal
achtte bij het realiseren van de doelstelling: kennis en inzicht in de specifieke
problematiek, communicatie, personeel, klantgerichtheid en flexibiliteit,

‘We zaten op de stoel van de
leverancier. Dat kwam de
dienstverlening niet ten goede’

kwaliteitsborging én – tot slot – financiën. Aan de inschrijver vervolgens zélf
de taak op basis van die succesfactoren
de kpi’s op te stellen. De invulling van
die succesfactoren vormde het kwalitatieve gedeelte van de aanbesteding.
Geen ‘business as usual’
Het bestek leidde op de burelen van EW
tot enigszins gefronste wenkbrauwen,
bekent Bas Haagen. De directeur marketing en sales van het bedrijf stuit wel
vaker op opdrachtgevers die een aanbesteding opstellen met de beste bedoelingen, als het gaat om het benutten
van de expertise van het schoonmaakbedrijf. “Maar nagenoeg alle bestekken
bestaan vervolgens alsnog uit hele
lijsten met kpi’s. Daardoor bekruipt je
na afloop vaak het gevoel: jammer dat
ze hun goede bedoelingen niet hebben
doorgezet in de uitvraag.”
Bij de Universiteit Maastricht was dat
anders, stelt Haagen. “Wij zijn best
selectief, willen niet overal op inschrij-

ven. Maar dit was absoluut geen ‘business as usual’. In zekere zin gaf dat ons
een flinke uitdaging. Aan de andere
kant voelden we in alles de ruimte om
vooral zélf invulling te geven aan de
dienstverlening. Een geweldige uitdaging. We hadden het idee dat we het
verschil konden maken.”
Kwaliteit-prijs
De verhouding kwaliteit-prijs van de
aanbesteding was tachtig om twintig
procent. Snellen: “De dienstverlening
moest vooral haalbaar zijn voor het
schoonmaakbedrijf. Daar mocht best
een bepaalde spanning op zitten, maar
het mocht niet dermate ‘krap’ zijn dat
de uitvoering eigenlijk geen haalbare
kaart zou zijn. Anders ging het namelijk ten koste van de kwaliteit óf de
medewerkers. Vandaar dat de prijs ook
maar voor twintig procent meetelde.”
Haagen: “Het gebeurt wel vaker dat we
een kwaliteit-prijsverhouding zien van
bijvoorbeeld zeventig om dertig. Maar
vervolgens biedt de invulling daarvan

Doelstelling aanbesteding
‘Door de opdrachtnemer moet een bijdrage geleverd worden aan het algemeen welbevinden van de eindgebruikers van de Universiteit Maastricht, waarmee de eindgebruikers gefaciliteerd worden in het behalen van hun afzonderlijke doelstellingen. De
technische kwaliteit vormt de basis en moet gedurende de contractperiode (op alle
momenten van de dag) minimaal voldoen aan de eisen die gesteld worden in de opleveringsstaat, en de belevingskwaliteit moet minimaal 6,8 bedragen op een 10 puntschaal. De dienstverlening moet uitgevoerd worden binnen de kaders die gesteld worden in de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en die dienstverlening mag het primaire proces van de Universiteit Maastricht niet of zo weinig mogelijk verstoren.’

Roger Daemen: “Hoe geven we het
schoonmaakbedrijf de ruimte om te
ondernemen?”

alsnog ruimte om met een lage prijs het
verschil te maken. De universiteit heeft
hier meteen aangegeven dat het geen
zin heeft met extreem lage prijzen in te
schieten. Het was enorm ‘Code-proof ’.
Een positief signaal.” Daemen: “Dat
hebben we onder meer gedaan door
plafond- en bodembedragen in te stellen. Daardoor is prijs niet langer een
bepalende factor. De universiteit heeft
heel realistisch naar haar wensen én
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Heldere kĳk

op Schoonmaak

3M™ Scotch-Brite™ Vloerpads
Verbeter de kwaliteit en verlaag uw kosten met de vloerpads van 3M.
• Elke vloerpad is specifiek ontworpen voor een bepaalde onderhoudstaak
• Optimaliseert de productiviteit
• Vermindert de arbeidskosten, gebruik van materialen en chemische stoffen
• Nieuw in het uitgebreide vloerpadassortiment: High Shine vloerpads
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Vakbeurs voor de complete facilitaire sector
Woensdag 27 en donderdag 28 mei 2015 Amsterdam RAI
www.facilitairevakbeurs.nl
Telefoon: 0548- 789238
E-mail: info@cno-expo.nl

de praktijk

In het kort:

Digitaal:

tt Rol opdrachtgever niet de juiste

tt www.maastrichtuniversity.nl

tt Controleren en rapporteren

tt www.key-quality.nl

tt Zoeken naar expertise van inschrijver

tt www.ew.nl

tt Ruimte om te ondernemen binnen grenzen
tt Klantbeleving als rode draad

Bas Haagen: “Dit was absoluut geen
business as usual.”

naar de markt gekeken. Bezuinigen was
niet het streven. En is een bepaalde
kwaliteit niet over de hele lijn haalbaar
binnen het gevraagde budget? Prima,
dan willen we alleen dat bepaalde
ruimtes aan die kwaliteit voldoen. Dat
zijn nette zaken van een opdrachtgever.
Dat betekent in dit geval onder meer
dat het sanitair en de verkeersruimtes
over een constante schoonmaakkwaliteit moeten beschikken.”

Belevingskwaliteit
Dat realisme kwam ook tot uiting in de
belevingskwaliteit. De klantbeleving
was een van de belangrijkste onderdelen van de aanbesteding. Maar tot op
dat moment had de Universiteit Maastricht de beleving van de schoonmaakdienstverlening nog nooit in kaart
gebracht. “Genoeg partijen in de sector
die klantbeleving automatisch koppelen aan een acht”, verklaart Haagen het
gevaar. “Zónder dat ze eigenlijk weten
wat klantbeleving precies inhoudt én
wat het huidige belevingscijfer is. Dan
is het vervolgens nogal wat om van een
nieuwe schoonmaakleverancier meteen
een 8 te verlangen… Met een 6,8 heeft
de universiteit een realistische vraag in
de markt gezet.” Dat cijfer vloeit voort
uit een nulmeting. Snellen: “Daar hebben we expres de tijd voor genomen.
Uiteindelijk kwamen daar twee cijfers
uit: een 6,8 en een 7,1. Een mooie benchmark. Maar dat zegt nog niets over
eventuele amplitudes en de factoren die
van invloed zijn op de beleving. Vanuit
het cateringcontract weten we dat belelingsonderzoeken behoorlijke schommelingen kunnen vertonen. Vandaar
dat we die 6,8 hebben aangehouden.”
‘Me too’
Met beleving als speerpunt van de
aanbesteding was het niet heel verrassend dat EW uiteindelijk als winnende
schoonmaakleverancier uit de bus
kwam. Het bedrijf bestaat 25 jaar en
Haagen geeft aan dat het bedrijf sinds
haar oprichting schoonmaakt met

klantbeleving als onderscheidende
factor. “Klantbeleving is de laatste jaren
een ‘me too-verhaal’ geworden. Maar
wij weten oprecht niet beter.”
Snellen vertelt dat de keuze voor EW
unaniem was. “Met een beoordelingscommissie van vijf mensen hebben we
alle inschrijvingen doorgenomen.
Blanco, dus zónder bedrijfsnaam of
prijsinformatie. Op basis van de kwaliteit kwamen we allemaal bij EW uit. Pas
later bleek dat dat niet de goedkoopste
inschrijving was.” Volgens Daemen
hanteerde het schoonmaakbedrijf als
enige ‘klantbeleving’ als rode draad in
de uitwerking van de zes kritieke succesfactoren. “Zaken die zij als organisatie hoog in het vaandel hebben – denk
aan de facility host – hebben ze uitstekend terug laten komen in het vraagstuk van de universiteit.”
En dat EW tot voor kort nog niet in
Zuid-Limburg actief was? Wat doet het
ertoe. Uiteindelijk draait alles om de
kwaliteit. Snellen besluit: “In de opstartfase zijn we door een dalletje
gegaan. Dat wisten we, dat was ook niet
te voorkomen. Het duurt even voordat
alle schoonmakers weten wat er van ze
verwacht wordt, voordat alles goed op
elkaar is afgestemd. Belangrijker voor
ons was, te constateren dat EW er alles
aan heeft gedaan heel snel op het gewenste niveau te komen. Tot nu toe met
succes. Het eerste onderzoek heeft al
geresulteerd in een stijging van het
belevingscijfer.”
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vloeronderhoud
De professionele schoonmaakmarkt is er een van tradities. Nu is er niets mis mee om
tradities in ere te houden, maar soms kan het omslaan in een conservatieve houding.

tekst: Kees van Male

Wat zijn de uitdagingen?

Tradities op de vloer
en vloerwijsheden

V

loeren zijn ondertussen een
veelbesproken onderwerp en
hebben een repeterend karakter. Zeker als we het hebben
over de uitdagingen in het schoonmaakvak. Maar wat zijn die vloeruitdagingen?
Voor mij zijn dit de speerpunten:
1. Hoe blijven we optimaal in gesprek
met fabrikanten om de laatste ontwikkelingen op de voet te volgen?
2. Hoe gaan we om met verkeerd afgegeven vloeronderhoudsadvies door
derden?
3. Gaan we de vloeren alleen schoonmaken of gaan we ze ook onderhouden?
4. Hoe kunnen we machines, middelen, materialen en mankracht optimaal op elkaar afstemmen?
Een aantal uitdagingen die bovendrijven. Waarbij het zeker is, dat ik graag
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met zowel opdrachtgevers/architecten,
maar zeker ook met schoonmaakbedrijven een stevige discussie zou willen
aangaan om alle mogelijke antwoorden
op voorgaande vragen met elkaar te delen. Immers, we zullen vooruit moeten
in een markt waarbij vloerfabrikanten
steeds grotere stappen zetten om hun
vloeren in de exploitatie zo goedkoop
mogelijk te maken.
Stellige overtuiging
Ik heb de stellige overtuiging dat er een
moment komt dat er gesproken wordt
bij de aanschaf van vloeren over total
cost of ownership. Daarbij blijft de
vloerenfabrikant eigenaar en na de levensduur van de geleverde vloer, komt
hij deze ook netjes ophalen. Maar, dan
ook niet raar opkijken als deze fabrikant gaat voorschrijven hoe zijn/haar
vloer in die situatie gereinigd en onderhouden moet worden.

Innovaties boven én op de vloer
Feit is dat boven de vloer innovaties
sneller en makkelijker geaccepteerd
worden. De microvezelmethode is daar
een prachtig voorbeeld van. Begonnen
als een wonderdoek en uitgegroeid tot
een methode met voor bijna elke situatie een oplossing. En nu gaat de microvezelmethode 2.0 zich aandienen: de
disposable versie. Deze gaat weer een
antwoord geven op de duurzaamheid
van het oude systeem en het tempo en
gemak van werken verhogen.
Op de vloer zijn de meest uiteenlopende methoden bedacht over hoe je vloeren snel en simpel kunt ontdoen van
alle vormen van beschermlagen. Ook
zijn de meest geniale methoden bedacht voor het er weer op krijgen van de
verschillende beschermlagen. Toch
hoor en lees ik nog erg weinig over het
onderhoud van vloeren. Meestal be-

perkt dit zich tot het aanbrengen van
een beschermlaag en het nadien
schoonmaken ervan. Gek genoeg komt
het begrip onderhoud van een vloer (en
daarmee een bijdrage leveren aan de
duurzaamheid) niet echt aan bij zowel
de vragende als de aanbiedende partij.
Terwijl juist op dit punt grote sprongen
en échte verschillen te maken zijn…
Vloeronderhoud
Vloeronderhoud, de naam zegt het al,
wordt doorgaans gezien als de grootste
kostenpost in het schoonmaakproces.
Je daarop focussen, genereert echter
een beeld van professionaliteit, de wil
tot innoveren en een bijdrage leveren
aan de duurzaamheid van onze vorm
van arbeid. Materialen te over om als
hulpmiddel in te zetten! Variërend van
traditionele pads tot pads voorzien van
industriële diamantjes, waarbij chemie
niet eens toegevoegd hoeft te worden.
De laatste methode, ook wel Twisterpadmethode genoemd, krijgt langzaam
Advertentie

maar zeker een podium en gehoor. Het
resultaat ervan zal u verbazen. Een aantal bijkomende voordelen:
1. Geen pieken meer in de arbeid vanwege het ontbreken van het jaarlijks
strippen en conserveren.
2. Geen extra kosten voor het onderhouden vanwege het achterwege
blijven van het voorgaande jaarlijkse ritueel.
3. Het kapitaal wordt anders ingezet.
4. Minder verstoringen voor de gebruikers.
5. Minder kans op fouten in het gehele
proces.
6. Een constante kwaliteit.
7. Efficiënter stofwissen en verwijderen van verstoringen.
8. Minder tot geen gebruik van chemie.
9. Prettigere werkomgeving.
10. Een langere levensduur van de
vloer.
Allemaal zaken waar de vloerfabrikanten al jaren naar streven en kapitalen
investeren om dit te realiseren door
middel van het afleveren van hun vloeren met de meest uiteenlopende beschermlagen. Het gevolg daarvan is dat
de markt van gebruikers en dienstverle-

ners steeds meer kennis moeten krijgen
van vloeren die geleverd worden. De zin
en onzin van de bijgeleverde verhalen
zoals onderhoudsvrije vloeren, moeten
worden weerlegd en in het juiste perspectief worden geplaatst.
Tot slot, mijn vloerwijsheden
ss Wees minder traditioneel in denken
en handelen.
ss Ga niet automatisch uit van het jaarlijkse ritueel van strippen en conserveren.
ss Zorg voor gedegen vakkennis en training.
ss Lees en wees zuinig op vloeronderhoudsadviezen. Ga niet uit van standaard werk, maar wees variabel in het
onderhoud. Een gebouw met zijn/
haar gebruikers leeft immers en
vraagt geen standaard aanpak.
ss Kies voor duurzaamheid als het gaat
om het inzetten van mensen, middelen, machines en materialen.
ss Kies voor een schoonmaakpartner
met vakmensen die de juiste adviezen kunnen geven en opvolgen.
ss Goedkoop is duurkoop als het gaat
om vloeronderhoud.
KEES VAN MALE, SENIOR ACCOUNTMANAGER
ALPHEIOS (INFO@ALPHEIOS.NL)
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Tork maakt het
leven eenvoudiger

Professionals werken
met het beste materiaal
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Handen wassen is een van de belangrijkste zaken als het om hygiëne gaat. Dankzij Tork is een gecontroleerde
dosis zeep of lotion ook binnen handbereik voor ouderen, kinderen en mensen met beperkte kracht in de
handen. Dit wordt bevestigd dankzij het ‘Easy-to-use’-certificaat van het Zweeds Rheumafonds. Daarnaast
zijn Tork-zepen zacht voor de handen en dragen ze een ecolabel voor extra zekerheid.

www.tork.nl
www.tork.be

DUURZAAM
VLOERONDERHOUD
LONGLIFEcomplete: langdurig onderhouds- en beschermingssysteem,
compleet economisch, compleet veilig en compleet duurzaam.
Weerstand tegen mechanische slijtage

Voor meer informatie, neem contact met ons op: infos@werner-mertz.com
Werner & Mertz Benelux sa | Drève Richelle 161 K | B-1410 Waterloo | www.wmprof.com
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Vertaler van wensen

W

ie zijn wij om te bepalen hoe je schoonmaak exact moet doen?
Deze vraag was in essentie de aanleiding om als advies- en ingenieursbureau Grontmij na te denken over het uitbesteden van onze facilitaire
dienstverlening en in het bijzonder de schoonmaak. Onze constatering:
facilitaire dienstverlening is niet onze expertise. Een professional die
zich focust op facilitaire dienstverlening zoals schoonmaak en catering, kan continu vooroplopen. Onze volgende vraag ging dan ook over het bepalen van het kwaliteitsniveau want daar
zouden we de externe leverancier dan op beoordelen.
Andere rol
Naast bovengenoemde professionalisering kwamen daar in ons geval de invoering van een
nieuw kantoorconcept en de wens om kosten te besparen bij. Toen ik begon als manager
facilitair bij Grontmij werkte ik met een groep van meer dan 100 mensen om de facilitaire en
secretariële ondersteuning in de volle breedte van Grontmij (een bedrijf met maar liefst 1700
medewerkers) te bieden. Nu zijn er nog 60 medewerkers in dienst van ons bedrijf, vooral in de
secretariële ondersteuning. Mijn rol als manager facilitair is daarmee ook veranderd. De
aansturing voor de facilitaire ondersteuning hebben we volledig bij een externe partij gelegd,
echter, zonder dat we de regie verliezen.
Optimaal functioneren
Deze regie ligt op het vlak van klanttevredenheid, wettelijke vereisten en kwaliteitseisen,
waarbij wij dus niet meer bepalen hoe er schoongemaakt moet worden. Allerminst. We laten
die expertise daar waar deze hoort: bij het schoonmaakbedrijf. Als facilitair manager kom je zo
in een andere rol terecht. In ons nieuwe kantoorconcept kijken we veel meer naar wat onze
medewerkers, allemaal professionals, nodig hebben om optimaal te functioneren. Aansluitend
daaraan kijken we dus ook hoe facilitaire diensten ingestoken moeten worden om bij te dragen
aan de medewerkertevredenheid op onze kantoren.

‘EEN PROFESSIONAL DIE
ZICH FOCUST
OP SCHOONMAAK EN
CATERING
KAN CONTINU
VOOROPLOPEN

Dat is wennen, ook voor mij. Waar de klassieke facilitair manager zich beroept op zijn technische kennis, gaat dit over het vertalen van de wensen van onze medewerker. Wat heeft hij/zij
nodig en waarom? Ik ben blij met die ontwikkeling. Het zet iedereen in zijn kracht. Het
schoonmaakbedrijf als professional. En de facilitair manager als vertaler van de wensen van de
klant, de medewerker op de werkvloer.

MARTINE VAN DEN HURK, MANAGER FACILITAIR BIJ GRONTMIJ NEDERLAND (MARTINE.VANDENHURK@GRONTMIJ.NL)

Meer columns lezen?
www.servicemanagement.nl/
columns
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opleiden
Nu schoonmaakbedrijven de weg naar de basisvakopleiding hebben gevonden, is het tijd
voor verbreding. In lijn met het sectorplan subsidieert de RAS daarom vijf nieuwe
opleidingen die de schoonmaker duurzamer en meer inzetbaar moeten maken. Daaronder
een opleiding tot handyman.
tekst: Fokko Ebbens

Opleiding tot handyman

Het vak schoonmaak
voorbij

J

os Kelbling is blij wanneer zijn
schoonmakers iets signaleren.
De commercieel manager techniek & technologie van het ROC
v
in Amsterdam is tevens verantwoordelijk voor de facilitaire zaken van
het opleidingscentrum. “Krijg ik een
melding van een van de schoonmakers
over een kapotte kraan, dan doet mij
dat goed. Dat betekent namelijk dat we
actie kunnen ondernemen. Maar ik ben
nóg blijer wanneer een schoonmaker
aangeeft dat een onderdeel kapot is en
dat hij het ook meteen heeft gerepareerd. Dan kun je écht spreken over het
ontzorgen van de opdrachtgever.”
Het voorbeeld van Kelbling schetst in
een notendop de mogelijkheden die de
schoonmaaksector probeert te ontluiken. Schoonmakers worstelen met hun
toekomstbestendigheid. Opdrachtgevers zoeken naar meer dan alleen vakkundige schoonmaakmedewerkers. Dáár
schuilt de toegevoegde waarde. Reden
voor de sociale partners de verbreding
van het vak op te nemen in het sectorplan. Aan de RAS nu de taak die verbre-

ding te realiseren, of in ieder geval te
stimuleren. RAS-directeur Marianne
Neuteboom: “Schoonmakers moeten de
vaardigheden krijgen beter en langduriger inzetbaar te zijn. We beschikken over
veel parttimers in de sector. Dat zijn
veelal mensen die wel degelijk meer
willen werken. En hoe meer ze kunnen,
hoe interessanter ze zijn voor opdrachtgevers.” Kelbling vult aan: “Schoonmaak
is een marginale business qua opbrengsten. Met deze opleidingen kun je een
bepaalde meerwaarde bieden.
Beperkte plaatsen
Die gezamenlijke visie van OSB, FNV en
CNV heeft geresulteerd in een vijftal
gesubsidieerde opleidingen (zie kader
op pag. 34). De verbreding tot handyman is een van die cursussen. Zoals alle
verbredingsopleidingen betreft het ook
hier een pilot. Dat betekent dat het
aantal plaatsen beperkt is: in eerste
instantie kunnen ‘slechts’ dertig
schoonmakers zich bij het ROC laten
scholen. Neuteboom: “Voor alle opleidingen geldt dat het moeilijk is het
aantal inschrijvers in te schatten. Dat

heeft ook met de subsidie te maken die
wij voor deze opleidingen ontvangen.
Daar zijn namelijk nogal strenge eisen
aan verbonden. Zitten de opleidingen
niet voor minimaal zestig procent vol,
dan vervalt de subsidie. Daarom zijn we
bescheiden geweest in het aantal
beschikbare opleidingsplaatsen. Misschien wel té bescheiden. Maar we
wilden vooral voorkomen dat we té
gretig waren. Want monden de opleidingen uit in een succes, dan wil de
RAS de opleidingen vanzelfsprekend
een vervolg geven. Neuteboom ziet dat
proces met vertrouwen tegemoet.
“Schoonmaakbedrijven doen er immers
steeds meer activiteiten bij die in het
verlengde van de schoonmaakwerkzaamheden liggen. Vandaar dat je ook
langzamerhand de vraag naar een handyman ziet opkomen.”
Eisen
Schoonmakers die zich willen laten
omscholen tot handyman, dienen aan
een drietal voorwaarden te voldoen.
Allereerst moeten ze de Nederlandse
taal machtig zijn. Daarnaast moeten ze
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opleiden

‘Schoonmaak is een marginale
business qua opbrengsten.
Met deze opleidingen kun je een
bepaalde meerwaarde bieden’

opleidingsdagen vormen onze docenten
dus een beeld of iemand voldoet of niet.”
Conciërge
Vraag is wat de mogelijkheden van de
betreffende schoonmaker vervolgens
zijn. Wat mag en kan een medewerker
met een handymancertificaat bij een
opdrachtgever allemaal uitvoeren?
Kelbling legt uit: “Het is niet de bedoeling dat de schoonmakers vervolgens
een schakeling vervangen. Daar is
simpelweg meer scholing voor nodig.
Maar denk bijvoorbeeld wel aan het
leegmaken van een sifon. Dankzij de
opleiding tot handyman weet de
schoonmaker immers hoe het water
wordt aan- en afgevoerd.”

in het bezit zijn van de basisopleiding
schoonmaken of een vergelijkbare opleiding. Tot slot heeft de RAS in eerste
instantie besloten een maximum van
twee schoonmakers per bedrijf toe te
laten tot de opleiding tot handyman.
Tijdens de pilotfase wil de stichting
namelijk alle schoonmaakbedrijven de
kans geven zich in te schrijven voor de
opleiding. Schoonmakers die slagen
voor de opleiding ontvangen een certificaat. Maar voordat het zover is, dienen
de medewerkers eerst vijf opleidings-

dagen van zes uur succesvol af te leggen. Kelbling: “Daarvan worden twee
dagen besteed aan techniek in zijn algemeenheid. Tijdens de overige uren staan
hospitality en het schoonmaakvak
centraal.” De beoordeling van de
schoonmakers heeft niet plaats in de
vorm van een examen. “Praktijkoefeningen vormen een belangrijk onderdeel
van de opleiding”, vertelt Kelbling. “Ter
plekke beoordelen onze docenten of de
medewerker een oefening op een goede
manier heeft afgerond. Gedurende de

De opleidingen
Om de duurzame inzetbaarheid van het schoonmaakvak te stimuleren heeft de RAS
gekozen voor een vijftal gesubsidieerde opleidingen. Het gaat om de opleidingen
‘handyman’, ‘lichte catering en verzorgende taken’, ‘hospitality’, de basisopleiding
direct leidinggevenden én ‘schrijven voor direct leidinggevenden’.
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Neuteboom: “Ter illustratie noemen we
dit ook wel een opleiding tot conciërge.
Een schoonmaker moet dankzij deze
opleiding uitstekend in staat zijn onder
meer kleine verhuizingen, het opstellen
van vergaderruimtes of het beheer van
de kopieerapparatuur voor zijn rekening te nemen.” Belangrijk is daarbij
wél dat opdrachtgevers schoonmakers
ook de tijd geven dergelijke werkzaamheden uit te voeren. De handymantaken mogen geen vrijblijvendheid zijn
die de opdrachtgever naar eigen inzicht
inzet, zonder ze ook daadwerkelijk op
te nemen in het contract. Anders kunnen de extra taken immers ten koste
gaan van de schoonmaakkwaliteit.
“De opdrachtgevers moeten er inderdaad extra tijd voor vrijmaken”, zegt
Neuteboom. “Dat zie je ook al in contracten terugkomen. En ik ga ervan uit
dat dat in de toekomst ook het geval is.

In het kort:

Digitaal:

tt Na basisvakopleiding nu verbreding

tt www.ras.nl/opleidingen/sectorplan/handyman/

tt Duurzame inzetbaarheid

tt www.rocva.nl

tt Vijf subsidies voor verbreding
tt Eén daarvan: handyman
tt Veel praktijkoefeningen

Dit zijn werkzaamheden die in veel
organisaties dienen te gebeuren, maar
waar soms niet genoeg mankracht of
financiën voor beschikbaar zijn. Daarin
kan de schoonmaker uitkomst bieden.
Maar uiteraard wél op basis van de
juiste afspraken.”
Financiering
Wanneer de opleiding een succes is? Allereerst moeten de medewerkers en-

thousiast zijn. Kelbling: “Maar uiteindelijk moet natuurlijk ook de markt het
principe omarmen.”
Reden voor Neuteboom direct na afloop
van de opleidingen te evalueren met
werknemers én werkgevers. De voortzetting van het verbredingstraject
hangt daarnaast ook af van de toekomstige keuzes van de sociale partners en
natuurlijk de financiën. “Want met de
subsidie die we nu hebben gekregen,

kunnen we werkgevers ruime voorwaarden bieden”, verklaart Neuteboom.
“Maar dat betekent niet dat we dat
kunnen blijven doen. We moeten de
begroting natuurlijk wel in de gaten
houden. Maar eerst willen we vooral
kijken naar de inhoud. Is de opleiding
een succes? En hoe vergaan het de
kandidaten? Vloeien daar positieve
antwoorden uit, dan vinden we vast een
oplossing voor de financiering.”

PREMIUM-afvalzakken van DEISS –
Kwaliteit met oog voor het milieu.

info@deiss.nl
www.deiss.nl
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interview
Charles Vinke en Remko Stolk, respectievelijk algemeen en commercieel directeur,
trekken sinds kort de kar bij Asito. “De kunst is om beter dan onze concurrenten te
begrijpen wat er nu precies wordt gevraagd.”
tekst: Ronald Bruins

Vinke en Stolk zetten nieuwe koers uit

Asito de boer op
met social return

V

inke en Stolk kwamen in de
plaats van Hans Kroeze en
Ron Steenkuijl die zich nu
volledig richten op de moedermaatschappij, de ADG dienstengroep. Van die dienstengroep maken
ook AAFM, Timing, TSN Thuiszorg en
het recent gelanceerde Gul deel uit.
“Eigenlijk allemaal geboren uit klantvragen”, beschouwt Vinke, die al een
heel leven bij Asito Medical achter de
rug heeft. Terwijl Vinke dus een
oudgediende is in Asitokringen, komt
Stolk van uitzender Randstad waar hij
diverse directiefuncties bekleedde.
Samen moeten ze de kar gaan trekken
in een hoog competitieve markt,
waarbij de komende decennia één ding
zeker is: de markt groeit niet. Waar
zien ze desondanks toch kansen? “De
taart wordt langzamerhand telkens
iets kleiner, dus is het heel simpel”,
aldus Vinke. “Je moet een groter deel
van de taart te pakken zien te krijgen.
Hoe? Door beter dan onze concurrenten te begrijpen wat er nu wordt
gevraagd.”
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Opleidingshuis
Als voorbeeld noemt Vinke de aanbesteding van diverse universiteiten,
megacontracten. “Daar hebben we
langs twee assen geacteerd. De eerste is
dat je begrijpt hoe je hospitality naast
je schoonmaak moet zetten. Je moet
daar oplossingen voor organiseren en
het geloof moet bestaan dat je dat
concept ook daadwerkelijk kunt neerzetten. Twee is dat we steeds sterker de
menselijke maat benadrukken. Van
daaruit wordt vakmanschap geboren.
Dat betekent het bieden van goede
opleidingen en een geborgen omgeving
die bij de persoon past.” Stolk sluit
daarbij aan. “Je wilt dat schoonmakers
en objectleiders continu bezig zijn met
de dienstverlening beter te organiseren
voor de klant. Dan moet bijvoorbeeld
een objectleider niet te veel met het invullen van formulieren bezig hoeven
zijn. Dat traject, van aannemen, verlonen, materialen bestellen, offertes maken en in en uit dienst melden, kunnen
ze vanaf de tablet verzorgen.” Via diezelfde tablet is ook een opleidingshuis

beschikbaar met modules over diverse
schoonmaaktaken.
Overdraagbaar
De twee zeggen ook het verschil te willen
maken met social return. Vinke: “We zijn
een familiebedrijf. Per definitie ben je dan
vaster verbonden met de maatschappij om
je heen. Wij willen niet, zoals andere
schoonmaakbedrijven wel doen, alleen
samenwerken met sociale werkvoorzieningen, maar juist mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in ons midden
opnemen.” Asito denkt daarmee ook een
gat in de markt te vinden. Als de participatiewet een quotum stelt aan het aantal
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in een bedrijf, moet het schoonmaakbedrijf daarvan kunnen profiteren.
Vinke: “We werken eraan om de rechten
overdraagbaar te laten zijn. Dat je dus voor
bijvoorbeeld een klant als een advocatenkantoor als schoonmaakbedrijf het quotum mag invullen.”
De lobby voor dat mechanisme bij
staatssecretaris Jetta Kleinsma van

‘Je moet een groter deel
van de taart te pakken
zien te krijgen’

Digitaal:
tt www.asito.nl
tt nl.linkedin.com/in/charlesvinke
tt nl.linkedin.com/pub/remko-stolk/1/315/974

vijftien jaar voor je klaar heeft gestaan
afgedankt wordt omdat je iemand een
kans wilt geven. We zeggen niet dat je
iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt geen kans moet geven. Maar we
zeggen wel dat je eigenlijk een vreemde
keuze maakt. Jouw twintig mensen
kunnen de WW in, want we zetten daar
vijfentwintig andere mensen voor terug. Arbitrair.” Stolk: “Creëer een gelijk
speelveld rondom social return, waarbij
je niet meer doelgroepen aantreft die te
zwaar worden gesubsidieerd. Zij zijn in
de praktijk altijd goedkoper. Dat is ook
geen eerlijke concurrentie.”

Remko Stolk en Charles Vinke: “We zeggen niet dat je iemand met een afstand tot de
arbeidsmarkt geen kans moet geven. Maar we zeggen wel dat je eigenlijk een vreemde
keuze maakt want jouw twintig mensen kunnen de WW in.”

Sociale Zaken is volgens Vinke in volle
gang. “In anticipatie daarop nemen wij
deel aan het TNO-project van de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Daarmee heb je eigenlijke een objectieve
maatstaf om social return vast te stellen en overdraagbaar te maken.” Asito
heeft ook doelstellingen aan de prestatieladder gehangen. Vinke: “Dit jaar
moet de helft van ons bedrijf het certificaat PSO-erkend hebben. En volgend
jaar moet het hele bedrijf door de

mallemolen zijn gehaald. Dat geeft wel
aan dat we erin geloven.”
Verdringing
Zijn Vinke en Stolk niet bang voor verdringing waarbij reguliere schoonmakers worden verdrongen door schoonmakers uit de ‘kaartenbakken’ van sociale werkvoorzieningen en gemeenten? Vinke: “Bij de gemeente Ede hebben we daar een punt van gemaakt.
Realiseer je dat je een man of vrouw die

Energie op richten
De beide mannen zeggen graag de
social-returndoelgroep binnen het
bedrijf op te nemen. Stolk: “Het is ook
een logische ontwikkeling, gezien het
feit dat het werkzame deel van de bevolking de komende jaren alleen maar
afneemt.” Eisen aan werkgeverschap in
de Code Verantwoordelijk Marktgedrag
zouden in dat licht volgens Vinke best
aangescherpt kunnen worden. “Ik denk
dat de cao al veel afdicht, maar ook in
een code mag je wat mij betreft best
strenge eisen aan werkgeverschap
stellen.” Het woord cao is gevallen. Hoe
kijken de mannen tegen de recente
discussie aan om de cao te splitsen? Eén
voor het midden- en kleinbedrijf en één
voor de grote schoonmaakbedrijven...
Vinke: “Ik begrijp de vraag... Echter, de
sector is gebaat bij een sterke branchevereniging voor alle schoonmaakbedrijven. Precies daar moeten we onze
energie op richten.”
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evenement
Het jaarlijkse Facto Congres vindt op dinsdag 16 juni plaats, met dit jaar als thema:
Future FM. Meer dan 25 deskundige sprekers, een inspirerende keynote, 12 workshops en een spetterende afsluiting door cabaretiers Joep van Deudekom en
Rob Urgert zijn de ingrediënten van de dag. Een overzicht van het programma.

Dinsdag 16 juni, Veenendaal

Facto Congres
Thema: Future FM
Na de thema’s Totale uitbesteding
(2007), FM in control (2008), Regie
(2009), Alles draait om klanten! (2010),
Samenwerking (2011), De meerwaarde
van FM (2012) , Alles verandert, ook FM
(2013) en Innoveer nu! (2014) is Facto
Magazine er weer in geslaagd een aansprekend onderwerp te kiezen voor haar
jaarlijkse congres, namelijk: ‘Future FM’.
In een wereld van voortdurende verandering is stilstaan geen optie. Dat geldt
ook voor de manier waarop facilitaire
organisaties producten en diensten
aanbieden, processen inrichten en de
samenwerking met dienstverleners
organiseren. Maar wat brengt de nabije
toekomst en hoe beïnvloedt die toekomst Facility Management en facilitaire organisaties c.q. dienstverleners?
Alle reden voor een congres met als
titel: ‘Future FM’.
Het Facto Magazine Congres 2015 (een
inhoudelijke samenwerking met Twynstra Gudde) vindt plaats op dinsdag
16 juni. Voor de eerste maal wordt het
congres in Veenendaal gehouden, in het
gloednieuwe Hotel Van der Valk, vlakbij
de A12 en op 5 minuten lopen van NS
Station Veenendaal-De Klomp.
Het dagprogramma ziet er als volgt uit:
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De toekomst van werken in
10 vragen
Na de opening door dagvoorzitter Jaap
Kloos, docent-teamleider van de HBOopleiding FM aan de Haagse Hogeschool, is de plenaire keynote in handen van Marcel Bullinga, futurist &
trendwatcher en veelgevraagd spreker
op tal van bijeenkomsten in binnen- en
buitenland. In zijn presentatie behandelt hij in sneltreinvaart en met gevoel
voor humor 10 prangende vragen over
de toekomst van werken.
Is de toekomst wel te voorspellen?
Gaan robots er met onze banen vandoor? Gaan onze kinderen nog wel naar
kantoor en doen ze dat dan nog met de
auto? Kennen robots woon-werkverkeer? Is ons huis een pretpark of een
privékliniek? Is de toekomst duur?
Printen we alles of delen we alles?
Worden we steeds dommer of ontwikkelen we ons tot superprofessionals?
Krijgen gebouwen een eigen leven?
En wordt de stad straks eindelijk slim
en hoe slim is dat dan?
The Manipulation Game
De afsluitende presentatie belooft iets
bijzonders te worden. Rob Urgert en
Joep van Deudekom sloten in 2013

respectievelijk 2014 het Facto Congres
af met een spetterende presentatie en
quiz. Reden genoeg om beide cabaretiers nog een keer het podium te bieden
voor hun splinternieuwe programma
‘The Manipulation Game’. Hoe kun je
alles uit de ander halen, zonder dat die
ander dat ook doorheeft? En hoe kun je
ervoor zorgen dat niet iemand anders
jóu alle hoeken van de kamer laat zien?
Een interactief en humoristisch programma over manipuleren.
12 WORKSHOPS IN 3 RONDES
Om 11.30, 13.30 en 15.00 uur vinden (in
drie rondes van 60 minuten) twaalf
workshops plaats, waarbij bezoekers
aan drie workshops naar keuze kunnen
deelnemen:
1. Van Vakmanschap naar Meesterschap (met ultieme regie naar Excellent Customer Experience)
Door: Bart Voortman (directeur bij
Achmea Facilitair Bedrijf ) en Annette
Sibma (programmamanager bij Achmea
Facilitair Bedrijf )
2. Klantgericht Samenwerken
(case FMHaaglanden)
Door: Daphne van der Kleij (account-

manager bij FMHaaglanden), Lee-Anne
Jacobson (accountmanager bij FMHaaglanden) en Renate Rijbroek (afdelingshoofd Accountmanagement bij FMHaaglanden)
3. De weg naar duurzame IFMsamenwerking (case: Vodafone)
Door: Nataschja Zaal (Head of Property
bij Vodafone Nederland) en Paul van der
Heijden (businessunitdirecteur IFM bij
Facilicom Facility Solutions)
4. FM en de echte toegevoegde waarde voor de business
(case Nationaal Militair Museum)
Door: Paul van Vlijmen (directeur Stichting Defensiemusea) en Jeroen Boslooper
(accountdirecteur bij AAFM Facility
Management)
5. De kracht van engagement
(sterke betrokkenheid, de sleutel voor
werken van morgen?)
Door: Henk Visser (algemeen directeur
Hospitality Group) en Inge de Bekker
(directeur businessdevelopment Hospitality Group)
6. Aanbesteding multiservices
volgens Best Value
(case provincie Noord-Holland)
Door: Anne-Marie van Diepen-van Overbeek (beleidsmedewerker Facilitaire
Dienstverlening bij Provincie NoordHolland), Miranda van Leeuwen-Cottaar
(contractmanager Inkoop bij Provincie
Noord-Holland) en Jeroen van de Rijt
(senior consultant bij Scenter, Zeist)

25 deskundige sprekers, 12 workshops en een spetterende afsluiting
door cabaretiers Joep van Deudekom en Rob Urgert
7. Asset sharing, ook voor FM van
belang
Royan van Velse (manager Inkoop bij
ziekenhuis Rijnstate) en Lieke van
Kerkhoven (manager businessdevelopment healthcare bij FLOOW2)

10. Innovatie in dienstverlening
komt uit verrassende hoek
Door: Danielle Overweg (algemeen
directeur MasterKey Group) en Linda de
Borst (Marketing Leader Analytics bij
IBM Benelux)

8. Verbeteren van FM met Lean
Door: Brigitte de Haan-Ketelaars (FMprofessional bij Porthos Facility Management) en Peggy Cecilia-Spong (Lean
Six Sigma Black Belt, trainer bij Lean
Facility Management)

11. De omgeving verandert:
flexibel FM gevraagd
Door: Koen Pijnenburg (hoofd Facility
Management bij De Nederlandsche
Bank) en Chellie van den Bergh (senior
adviseur bij Twynstra Gudde en consulent Coaching & loopbaanbegeleiding
bij van Ede & Partners)

9. Integrated FM is teamwork
Door: Esther Borsboom (Service Delivery
Manager Benelux, Unilever), Oskar
Zijlstra (Operations Director bij
Sodexo) en Jacqueline Bakker (Senior
Vice President Business Development
bij Sodexo)

12. Innovatief gebouwbeheer met
big data
Door: Erik Ubels (directeur IT en Workplace Services bij Deloitte Nederland)

Informatie en aanmelden
Congres

: Facto Magazine Congres 2015

Datum

: dinsdag 16 juni

Thema

: Future FM

Locatie

: Hotel Van der Valk, Veenendaal

Informatie

: www.facto.nl/congres
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evenement
Wat de doorslag geeft om Schoonmaker van het Jaar te worden? “Vakkennis,
vakmanschap, maar vooral ook, voor het extra beetje meer, communicatie”, aldus één
van de juryleden.
tekst: Ronald Bruins

De jury:

‘Kennis en communicatie
geven doorslag’

N

a inschrijven (dat kan tot
en met 1 juli 2015 via www.
goldenserviceawards.nl)
buigt de deskundige en
onafhankelijke jury zich over de formulieren met daarop de details van de
kandidaten. “Dan kiezen we maximaal
vijftien kandidaten per land”, aldus de
jury. “Daarbij kijken we naar inzet,
betrokkenheid, motivatie, opleiding,
ervaring, vaardigheden en de relatie
met de opdrachtgever en het eigen
team. Hoe beter de omschrijving, hoe
meer kans.” De jury benadrukt dat de
genoemde eigenschappen criteria zijn
en geen vereisten. “Anders zou je als
een soort superman aan alle punten
moeten voldoen. Onmogelijk.”
Uitvoerig overleg
Na de ‘papieren’ selectie bezoekt de
jury alle kandidaten. Alle dossiers zijn
dan al door meerdere juryleden gele-
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zen en beoordeeld. In geval van twijfel
is er uitvoerig overleg geweest: gaat
deze kandidaat wel of niet een ronde
verder? Jury: “Gezien het hoge aantal
inzendingen moeten we streng zijn”.
“Incomplete dossiers worden terzijde
gelegd en ook inzendingen met een
magere klantverklaring maken weinig
kans. We kunnen dat niet genoeg
benadrukken: betrek de klant erbij! Of
beter nog: meerdere klanten die de
kandidaat kennen. Hoe meer zij hun
betrokkenheid tonen, hoe groter de
kans dat een kandidaat een ronde
verder gaat.”
Apetrots
De jury maakt de halve finalisten
(maximaal dus 15 kandidaten per land)
16 juli a.s. bekend. De daaropvolgende
bezoeken in België en Nederland
vinden plaats op de meest uiteenlopende locaties. “De variëteit maakt het

verschrikkelijk leuk om te doen.
Ministeries, kantoorgebouwen, scholen, hotels, cleanrooms… De mensen
zijn mogelijk nog gevarieerder. Maar
één factor is steeds dezelfde: ze zijn
allemaal apetrots op ‘hun’ gebouw, en
op het feit dat ze bij de laatste vijftien
zitten. Tijdens het bezoek spreken we
niet alleen met de halve finalist zelf,
maar ook met zijn of haar leidinggevende en met de opdrachtgever, waarbij de laatste erg belangrijk is. De klant
beoordeelt tenslotte de dienstverlening”, aldus de jury.
Geen monopolie
Communicatie is een sleutelbegrip,
stelt de jury. “We zijn op zoek naar díe
medewerker die uitstekend presteert
in het spanningsveld tussen collega’s,
leidinggevende en opdrachtgever. We
zoeken dus niet iemand met zoveel
mogelijk diploma’s of iemand die

Fans ondersteunen tijdens de verkiezing van Schoonmaker van het Jaar (m/v) hun kandidaat.

Innovatiebijeenkomst bijwonen?
werkt in het schoonste gebouw, maar
iemand die communiceert. Het hoeft
ook beslist geen medewerker van een
groot bedrijf te zijn, want grote bedrijven hebben zéker geen monopolie op
de beste medewerkers. Sterker nog, de
geschiedenis toont aan dat de winnaars óók afkomstig zijn uit het mkb.
En kleinere schoonmaakbedrijven
komen opvallend vaak met verrassend
Advertentie

Naast de verkiezing van Schoonmaker van het jaar, bestaan de Golden Service Awards
dit jaar ook uit een Innovatie Award en een MVO Award. Voor de eerste (innovatie)
kunnen tot en met 22 april samenwerkingsverbanden op het gebied van innovatie
worden ingediend. Rondom de uitreiking van de Innovatie Award op 21 mei a.s. vindt
een compleet programma over innovatie plaats. Dagvoorzitter is Jacco Vonhof, voorzitter van de Vereniging Schoonmaak Research. De beste cases op het gebied van
innovatie presenteren zich. Daarnaast vertelt Anouska Dillema over de introductie van
microvezel in Nederland. En innovatiepromotor Herman Poos geeft een workshop
over hoe u tot innovatie komt. De innovatiebijeenkomst bijwonen? Meld u aan via
www.goldenserviceawards.nl

veel en originele ondersteuningen van
klanten, en dat neemt gelukkig alleen
maar toe.”
Verstand gebruiken
Schoonmakers in België en Nederland
die kans willen maken op de titel,
moeten niet alleen hun handen laten
wapperen, maar ook hun verstand
gebruiken. De jury: “We hebben er niets
aan dat een schoonmaker klakkeloos
zijn werkprogramma volgt. Want dat

programma is een leidraad, meer niet.
Belangrijker dan dat is dat hij of zij zijn
of haar verstand gebruikt. We proberen
tijdens de bezoeken precies dat in het
taakgebied van de schoonmaker te
doorgronden.” Per land komen uiteindelijk vijf kandidaten voor de titel
Schoonmaker van het Jaar 2015 in
aanmerking. Die zijn dus ook bij de
uitreiking op 18 november 2015 aanwezig. Uiteindelijk gaat er per land één
persoon met de titel vandoor!”
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De was doen in gratis
machines van Electrolux
Geen investering, maar een vast bedrag
per was. Desgewenst inclusief onderhoud,
installatie en service!
Uw instelling vraagt om een eﬃciënte en betaalbare oplossing
als het gaat om het dagelijks verschonen en drogen van
uw beddengoed, microvezeldoeken en werkkleding.
Electrolux Professional brengt u daarom ‘PayperWash’.
Geen investering in apparatuur, maar betalen per wasbeurt.

www.electrolux-professional.nl mail: professional@electrolux.nl
Telefoon (0172) 468 468 Fax (0172) 468 533
ElectroluxProfessionalNL
ElectroluxProNL

www.payperwash.nl

focus: microvezel
De disposable of single use-microvezelmoppen zijn aan een voorzichtige opmars bezig ten
opzichte van de wasbare microvezelmoppen, vooral in de zorgsector. De producenten Vileda
Professional en Wecoline zetten aan de hand van vier thema’s beide varianten tegen elkaar af.
tekst: Fokko Ebbens

Microvezelmoppen

Wasbaar versus
single use

1.

Het gebruik
Derik Landman, marketing- & salesdirector Wecoline: “Het grote verschil schuilt
logischerwijs in het gebruik van de twee
moppen: disposables gebruik je één keer, gewone
microvezelmoppen meerdere keren. Het andere
verschil is dat je met een gewone microvezelmop in de
praktijk wat meer vierkante meters schoonmaakt. Dat
heeft vooral te maken met het materiaal van beide
varianten. De structuur van een disposable microvezelmop is veel lichter.
Dat heeft onder meer tot gevolg dat het met een
gewone microvezelmop eenvoudiger is een heel
oneffen vloer te reinigen. Dat is met dunner materiaal
wat lastiger. Verder betekent dit ook dat het lastiger is
met een disposable bijvoorbeeld een milkshake op te
moppen. Maar gelet op de gebruikers van disposable
microvezelmoppen – voornamelijk de zorg – zijn
dergelijke problemen vaak niet aan de orde.”
Chiel op de Beek, countrymanager Vileda Professional: “Allebei de microvezelmoppen zorgen vanzelfsprekend voor een goed mopresultaat, laat dat
helder zijn. Maar een wasbaar product wordt nu
eenmaal veel duurzamer gemaakt, omdat het
honderden wasbeurten mee moet gaan. Gelet op de
prijs van een disposable is het daarom onmogelijk
géén concessies te doen aan het materiaal.”
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focus: microvezel
‘Het proces met wasbare
mircovezelmoppen kent simpelweg
meer kwetsbaarheden en
onzekerheden’

2.

Hygiënisten hebben een steeds grotere invloed op
het dagelijkse schoonmaakproces en de protocollen
in de zorginstellingen. Dat resulteert in een meer en
meer wetenschappelijke blik op de schoonmaak. En
dan is het uitsluiten van risico’s met disposables
altijd de beste optie. Het proces met wasbare mircovezelmoppen kent simpelweg meer kwetsbaarheden
en onzekerheden. De vuile moppen moeten worden
afgevoerd, gewassen worden en vervolgens opnieuw
gedistribueerd worden. In hoeverre heb je vervolgens
de zekerheid dat de mop op de juiste manier gewassen wordt? Een single use-microvezelmop gebruik je
in één kamer en gooi je weg. Klaar.

Op de Beek: “De vraag uit de zorg vloeit voort uit de
hang naar zekerheid en het uitsluiten van risico’s.

Landman: “Verder zien we mogelijkheden voor
disposables in sleutelpandjes. Daar komt een
schoonmaker nu pakweg drie keer in de week langs.
Veelal is daar geen sprake van een wasvoorziening.
Dat betekent dat ze de microvezelmoppen na gebruik alleen uitspoelen. Daar wordt het allemaal
niet hygiënischer van. Daar kunnen disposables dus
toegevoegde waarde bieden.”

“Overigens spreken wij liever over ‘single use’ in
plaats van disposables. Single use kun je vervolgens
weer op twee manieren interpreteren. One application use: bijvoorbeeld het schoonmaken van één
ziekenhuiskamer, om de microvezelmop vervolgens
weg te gooien. En one day use: hetgeen staat voor
het één dag gebruiken van de microvezelmop.”
De gebruiker
Landman: “De vraag naar disposables
komt vooral uit de zorg. Microvezelsystemen reinigen hartstikke goed. Toch is
er blijkbaar behoefte aan singl-use oplossingen. Dat
heeft vooral met de hygiëne te maken. Steeds meer
zorginstellingen willen alle risico’s op kruisbesmetting uitsluiten. Wasbare microvezelmoppen zijn
schoon, maar een honderdprocentgarantie heb je
nooit. Vandaar dat zorginstellingen het zekere voor
het onzekere nemen en kiezen voor disposables.”
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In het kort:

Digitaal:
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tt www.wecovi.com
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tt www.vileda-professional.com
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tt 8BTTFONPQQFOEVVS[BNFS

3.

De kosten
Op de Beek: “Een echte kostencalculatie
is op dit moment niet voorhanden. Dat
is iets waar iedereen in de branche mee
worstelt. Waar ligt immers het omslagpunt? Het is
niet moeilijk de productkosten in kaart te brengen.
Maar het wasproces brengt de nodige verborgen
kosten met zich mee, die op dit moment niet goed
genoeg inzichtelijk zijn. Denk aan het logistieke
proces van verzamelen en terugbrengen, maar ook
op de inzet van manuren die in dit proces een rol
spelen.”
Landman: “Op dit moment verwacht ik dat gewone
microvezelmoppen voordeliger zijn, ook als we
daarin het wasproces meerekenen. Maar ook hier
geldt: wat neem je allemaal mee in die berekening?
Milieukosten? Energiekosten?”
Op de Beek: “Dat kostenplaatje is een van de redenen dat single use-microvezelmoppen nu nog
vooral ingezet worden in de zorg. Grotere schoonmaakbedrijven kijken toch meer met een ‘kostenbril’ naar het geheel. Facilitaire managers in de zorg
hebben daarentegen primair een ander belang: de
kans op infecties en besmettingen minimaliseren.”

Advertentie

4.

De mvo-component
Landman: “Ook hier geldt dat verschillende variabelen een rol spelen. Waar
komt bijvoorbeeld de stroom vandaan
die gebruikt voor het wassen van de microvezelmoppen? Aan de andere kant resulteren disposable microvezelmoppen vanzelfsprekend in veel
meer afval. En op dit moment is er van een een
recylingsysteem geen sprake. Het bedrijf dat dat
belangrijk vindt, kiest daarom waarschijnlijk voor
de traditionele microvezelmop.”
Op de Beek: “Het wassen van microvezelmoppen is
op dit moment het meest duurzaam, denk ik.
Single use-producten krijgen pas een duurzamere
component, op het moment dat ze gerecycled
worden. Maar de volumes zijn nu nog dusdanig
klein, dat het nog niet interessant is naar dergelijke
oplossingen te zoeken.”
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column

Luister naar schoonmaakbedrijven

D

e schoonmaaksector toont aan dat het in staat is maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Dat doet de branche onder meer door al op grote schaal
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te geven. En dat is niet
altijd even eenvoudig. Het is een vorm van sociale innovatie die Nederland
enigszins vreemd is. In Nederland hebben we namelijk een beperkte definitie
van de term ‘sociale innovatie’. We hebben het dan over het vernieuwen van werkprocessen,
over slimmer werken met als doel het realiseren van een hogere productiviteit.
De rest van Europa hanteert een veel bredere definitie. Sociale innovatie is daar vooral een
verzamelbegrip voor initiatieven van mensen en bedrijven die maatschappelijke vraagstukken
oplossen. Zo kijkt ook de Europese Unie naar het begrip. En de EU ontwikkelt ook beleid op dat
vlak. In Nederland ontbreekt het aan stimulerende strategie voor sociale innovatie in de brede,
Europese, betekenis van het woord. Terwijl dat wel hartstikke belangrijk is.
Natuurlijk is de Nederlandse overheid wel degelijk actief om maatschappelijke problemen op
te lossen, zoals bijvoorbeeld de werkloosheid onder mensen met een arbeidsbeperking. Maar
dit is een top-downbenadering, gebaseerd op verplichtingen en boetes voor werkgevers. De
overheid gaat hierbij in zekere zin voorbij aan de bedrijven die zich al onderscheiden als een
‘inclusieve werkgever’.

‘TOCH KUNNEN SCHOONMAAKBEDRIJVEN NOG
MEER DOEN’

Bij uitstek in staat...
De schoonmaaksector is een van de branches die bij uitstek in staat is werk te bieden aan
kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Daar liggen kansen voor sociale innovatie. En die
kansen grijpt de schoonmaaksector ook. Toch kunnen schoonmaakbedrijven nog meer doen.
Veelal willen ze dit ook. Probleem is dat de overheid dit nog te weinig faciliteert. Wie nu mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst wil nemen, loopt tegen complexe en bureaucratische regelgeving aan. Ook bij opdrachtverstrekking door de overheid hebben deze bedrijven geen streepje voor. Waarom geeft de overheid niet meer ruimte aan bedrijven die het
achterliggende probleem van de Participatiewet deels kunnen oplossen? Neem de belemmerende regels weg. Durf te experimenteren. Laat een werkgever bijvoorbeeld aangeven wat hij
nodig heeft voor het in dienst nemen van een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Beloon inclusieve werkgevers door als opdrachtgever creatiever en socialer te opereren.
De overheid doet er goed aan te luisteren naar bedrijven die al op grote schaal bijdragen aan
een inclusieve arbeidsmarkt. Alleen zo kan de overheid het ook leuker en makkelijker maken
om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.
AUKJE SMIT IS ADVISEUR EN ONDERZOEKER VOOR DE INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT (INFO@AUKJESMIT.NL)

Meer columns lezen?
www.servicemanagement.nl/
columns
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de baas

HENK
HOOYER
Ongeveer halverwege het nu 25-jarig
bestaan wijzigde M&R Bedrijfsdiensten
in Amsterdam zijn naam in
Schoonkantoor.nl. Die nieuwe naam
dekt volledig de lading. ‘We branden
ons niet aan zorg en ziekenhuizen’.

tekst: Dick van Zomeren foto: Hendrik Jan Smit

GOED WERK

WERKT
OVERAL
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D

e onderneming richt zich
vooral op schoonmaak
van kantoren en een aantal onderwijsinstellingen.
Henk Hooyer (60) werkt
pas sinds 2010 bij
Schoonkantoor.nl maar is
al 40 jaar actief in de schoonmaaksector. Hij
begon ooit als uitvoerend schoonmaker, in
1975, bij ISS Mercurius in Harderwijk, het
(Deense) ISS dat zich later in Amersfoort vestigde. Hooyer vertrok daar in 1988 in de functie
van rayonleider.
Vervolgens werkte hij tot 2010 bij het niet meer
bestaande schoonmaakbedrijf H. van Dijck in
Amsterdam, totdat Schoonkantoor.nl hem benaderde voor de functie van commercieel manager en relatiebeheerder. Uniek is dat zijn
vrouw Josephine hem al die jaren bij de drie bedrijven in administratieve functies volgde:
ze is nu officemanager en zien elkaar dus 24 uur
per dag.

‘Beter twee ton omzet met winst dan
vier ton met verlies’

Het hoofdkantoor van Schoonkantoor.nl is nu gevestigd in de Rijnstraat in Amsterdam, maar begon
ooit als M&R bedrijfsdiensten, in 1990 opgericht door
twee in de schoonmaak bijverdienende studenten. Dat
waren Marcel Massar en Roland Boetes. De twee begonnen vanuit een woonhuis in Amsterdam-Zuid, tot ze
in 1995 naar een bedrijfspand in de Rijnstraat verhuisden van waaruit ze nu nog werken. In 1997 openden ze
een vestiging op het bedrijventerrein Spaanse Polder in
de regio Rotterdam. Oprichter Massar woont al geruime tijd in de regio Arnhem en door een overname
van een schoonmaakbedrijf aldaar is Schoonkantoor.nl
in Arnhem sindsdien ook een feit.
Officiële titels
Massar (47) is algemeen en commercieel directeur en
werkt drie dagen per week in Amsterdam en twee dagen in de vestiging Arnhem. Medeoprichter Boetes
(51) is operationeel directeur. Ze zijn echter niet zo gek
op die officiële titels, want volgens Hooyer kenmerkt
Schoonkantoor.nl zich door een hele platte organisatie, waarbij onder de directie een tiental medewerkers
functioneren, waaronder zeven rayonleiders. Hooyer:
“We denken niet zo in functies en zien iedereen intern
als collega.” Bij het bedrijf werken ongeveer 300 personen, verdeeld over drie vestigingen.

Hooyer: “In de regio Rotterdam wil ik nog groei en
we verwachten daar behoorlijk te scoren. Dat we
met Amsterdam worden geassocieerd is in mijn
ogen geen probleem. Goed werk werkt overal.” Hoe
lever je als schoonmaakbedrijf goed werk? “Alles
staat of valt met motiveren én communiceren en
wekelijkse controle op kwaliteit.”
Gevraagd naar de primaire doelgroep zegt Hooyer
in eerste instantie ‘alles’, maar dat antwoord behoeft wat correctie. “We blijven weg bij de zorg en
ziekenhuizen. Daar branden we ons niet aan. Ik
denk dat je als schoonmaakbedrijf bij de overheid
geen euro kunt verdienen en ook in de industrie
vind je ons niet. De enige non-profitsector waarin
we actief zijn, is het onderwijs. Ons klantenbestand
bestaat dus vooral uit kantoren, kinderdagverblijven en een aantal scholen.”
Risicospreiding
Tien jaar geleden verklaarde oprichter Massar dat
het bedrijf zich mede door risicospreiding vooral
op de kleine kantorenmarkt richtte, waarbij één
opdrachtgever niet meer dan 6 procent van de totale
omzet mocht vertegenwoordigen. Dat uitgangspunt is ten dele losgelaten. Hooyer: “Schoonkan-

Het dienstenpakket omvat voornamelijk schoonmaakactiviteiten, aangevuld met groenvoorziening
(samen met een partner) en het uitzenden van cateJubileum
ringmedewerkers. Het klantenbestand van SchoonOktober 1990 werd de onderneming als M&R
kantoor.nl telt bijna 350 opdrachtgevers, waarvan
Bedrijfsdiensten in Amsterdam ingeschreven bij de
60 procent is gevestigd in Amsterdam, de HaarlemKamer van Koophandel, nog in het pre-internettijdmermeer, Hoofddorp en ’t Gooi. De regio Arnhem
perk. Dit jaar viert het bedrijf zijn 25-jarig bestaan,
telt 25 procent van de opdrachtgevers en Rotterdam
maar nu dus onder de naam Schoonkantoor.nl.
15 procent. Het schoonmaakbedrijf werkt vanuit
Wat gaat de buitenwereld merken van dat jubileum?
Arnhem wel in plaatsen als Ede en Zwolle, maar het
Hooyer: “Niets. We gaan dit voorjaar met de directie
noorden en Brabant en Limburg vormen nog witte
HENK en het middenkader een paar dagen naar Barcelona
plekken op de kaart.
en dan gauw weer aan het werk.”
HOOYER
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DAG OVER PREVENTIE

16 JUNI 2015 DE REEHORST IN EDE

Tussen Wet en
Werkelijkheid
Korting voor abonnees
en bij inschrijving met
meerdere personen

Preventie is een zaak van werkgever én werknemer.
Bedrijven zien het nut er wel van in, maar investeren er
nog niet genoeg tijd en geld in. Dit terwijl de Arbowet een
aantal zaken verplicht stelt. Ervaar tijdens deze dag hoe je
preventie beter kan. Zijn wetgeving en procedures hierbij
de belangrijkste richtingbepalende factoren?
   
    
    
  
  
  
SKO punten
zijn aangevraagd

WWW.DAGOVERPREVENTIE.NL
  

#overpreventie
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toor.nl heeft nog veel kleinere opdrachtgevers, want
tien kleine vormen bij elkaar één grote. We hebben nu echter ook grote opdrachtgevers als de Rembrandttoren in Amsterdam en kantoren in Pernis.
Een klant van een tot anderhalve ton per jaar is voor
ons een grote klant. De recessie is wel voelbaar,
maar niet terug te zien in de cijfers. Ook met een
portefeuilleverlies van 2 tot 3 procent per jaar is onze nettogroei nog altijd 7 procent. Geruststellend is
dat als je geen opdrachten van drie tot vier ton per
jaar in portefeuille hebt, er ook geen sprake is van
confrontaties met de echt grote collega’s.”
Hooyer begon in 2010 bij Schoonkantoor.nl net toen
de bezuinigingen bij opdrachtgevers voelbaar wer-

Advertentie

den in de sector schoonmaakbedrijven. Dat mag je een
ongelukkige start noemen. “Maar dat speelde al langer. Twintig jaar geleden was er nog sprake van een
heel goede markt met redelijke en soms goede marges.
Eind jaren negentig is door de frequentieverlaging de
neergang begonnen tot het minimum van nu. Een
deel van de markt is voorgoed verdwenen, maar ik
denk dat we het dieptepunt wel hebben gehad. Wij
liften alweer mee met de loyaal gebleven klanten die
het beter gaat en willen betalen voor kwaliteit.”
Schoonkantoor.nl opereert wat onopvallend. Aan
adverteren en direct mail doet het bedrijf niet en het
speelt ook geen rol binnen de werkgeversvereniging
of brancheorganisaties. Wat doet Hooyer wel om
nieuw werk binnen te halen? “Binnen bestaande
contracten doe ik dat. Voor nieuw werk hebben we
die taak uitbesteed. Een extern bureau maakt voor
ons afspraken met facility managers en dat verloopt
heel goed. Daar rollen zeker twee afspraken per dag
uit, die ik vervolgens invul.”
Salesmanager of niet; Hooyer zegt nadrukkelijk niet
voortdurend bezig te zijn met de omzetontwikkeling van het bedrijf. Die bedroeg tijdens het interview van tien jaar geleden 3,5 miljoen euro per jaar
en beweegt zich nu tussen de 5 en 6 miljoen euro.
“Dat we er niet zo de nadruk op leggen is omdat we
niet de onrust willen binnenhalen die bij de grote
collega’s ontstaat als de omzet een paar miljoen
onder het budget eindigt. Waar we voor gaan is rust
in de tent en goed omgaan met de eigen medewerkers. We hebben het hier altijd over gezonde klanten. Dat wil zeggen: renderende opdrachten. Beter
twee ton omzet met winst dan vier ton met verlies.
Natuurlijk denken we ook wel eens na over de groei.
Ik heb er 40 jaar op zitten in de schoonmaak en
moet nog vijf jaar. Ik hoop dat de omzet tegen die
HENK tijd in de buurt van de tien miljoen komt. Maar een
goed rendement lijkt me belangrijker.”
HOOYER
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Microvezeldoek nodig?
Een nieuwe mop?
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osb-nieuws
Maandelijks in Service Management: OSB-nieuws, een pagina met actuele branche- en verenigingsinformatie

Verantwoord inkopen van
glasbewassing
Bij inkoop van glasbewassing is het zaak rekening te houden met specifieke
kenmerken van dit specialisme, zodat ook de glasbewassing conform de Code
Verantwoordelijk Marktgedrag kan worden uitgevoerd. In dit artikel enkele tips
en adviezen.

Om veilig op hoogte te kunnen werken dienen glasbewassingsbedrijven
zich aan strenge voorschriften te houden (www.osb.nl/platforms/osbsegment-awog/veiligwerken). Dit betekent dat bedrijven ook flink moeten investeren in opleidingen en arbeidsmiddelen zoals hoogwerkers.
De glazenwasser kan en mag zijn werk niet doen als het vriest of hard
waait. Dit vereist een flexibele planning van de werkzaamheden. De
glazenwassers werken meestal fulltime en zijn goed opgeleid in het veilig
werken op hoogte en wassen het glas van vele panden.
Gespecialiseerd
Glasbewassing wordt veelal uitgevoerd door kleinere gespecialiseerde
bedrijven. Ook grote schoonmaakbedrijven zetten de glasbewassing vaak
in onderaanneming weg bij deze gespecialiseerde bedrijven. Glasbewassingsbedrijven hebben dus een andere bedrijfsvoering, personeelsopbouw en kostenstructuur dan reguliere schoonmaakbedrijven. Het is
raadzaam om hier bij de inkoop/aanbesteding van glasbewassing rekening mee te houden. Het beste is om glasbewassing apart aan te besteden
of anders als apart perceel binnen een groter schoonmaakbestek. In alle
gevallen is het goed om rekening te houden met de volgende adviezen:
Waarop selecteert u een glasbewassingsbedrijf ?
(selectiecriteria in een aanbesteding)
ss Voert het bedrijf een volledige en betrouwbare administratie?
ss Worden belastingen en premies volledig en op tijd afgedragen?
ss Zijn de medewerkers gerechtigd om in Nederland te werken?

ss

ss

ss

ss

Dit is het geval bij bedrijven die beschikken over
het OSB-Keurmerk.
Heeft het bedrijf veilig werken in de bedrijfsvoering
geïntegreerd?
Dit is in ieder geval gewaarborgd als bedrijven
beschikken over bijvoorbeeld het OSB-Keurmerk
Glas & Gevel of een VCA-certificaat.
Past het bedrijf de CAO voor het Schoonmaak- en
Glazenwassersbedrijf toe?
Dit is het geval bij bedrijven die beschikken over
het OSB-Keurmerk.
Beschikt het bedrijf over vakgeschoolde medewerkers?
Dit is het geval bij bedrijven met een opleidingsbeleid/plan, waaruit blijkt dat glazenwassers
worden opgeleid en bijgeschoold in het veilig
werken op hoogte volgens de actuele richtlijnen.
Werkt het bedrijf conform de RI&E Glas- en Gevelreiniging?
Ook glasbewassingsbedrijven bieden kansen aan
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en
geven daarmee invulling aan social return.
Gezien de aard en organisatie van de werkzaamheden zijn de mogelijkheden voor mensen met
een fysieke beperking gering.
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materialen en middelen
Grofvuil uit gebouwen weren
Emco introduceert een nieuwe serie entreematten. De Senator Outdoor is speciaal
ontwikkeld voor niet overdekt buitengebruik. “De borstelinlagen laten water zeer goed
door en zorgen ervoor dat grofvuil goed wordt opgevangen”, vertelt de producent. “De
borstels zorgen voor een goede opvang van grofvuil. Het vuil verzamelt zich niet in de
inlagen, maar valt in de ruimte tussen de profielen. Bovendien zorgt dit ervoor dat de
mat langer mooi blijft en een langere levensduur krijgt.” www.emco.de/nl/home.html

HygieneConnect
verbetert
handhygiëne
Initial heeft HygieneConnect geïntroduceerd: een oplossing die het mogelijk
moet maken met sensortechnologie te
meten hoeveel mensen hun handen
wassen na het toiletbezoek óf voor het
betreden van een productieomgeving.
De sensoren van HygieneConnect
meten het aantal mensen dat een toilet
of centrale wasruimte binnengaat, en
het aantal personen dat zeep gebruikt
om de handen te wassen. Deling van
deze meetgetallen geeft een gerealiseerde handhygiënestatus weer. “Een
objectief getal met een nauwkeurigheid
van 99,7 procent”, vertelt de producent.
“Deze informatie is online te raadplegen en te analyseren.”
www.initial.nl

‘VLOEISTOFFEN EN STOF OPZUIGEN’
Armada Reinigingssystemen uit
Voorburg heeft met de FV30,
FV60 en FV80 drie nieuwe stofwaterzuigers geïntroduceerd. De
machines worden volgens het
bedrijf gekenmerkt door krachtige
1600 watt zuigmotoren, ergonomische vormgeving en de toepassing
van nieuwe technologieën die de
prestaties en productiviteit verho-

gen. De nieuwe wet or drytechnologie maakt het mogelijk
gelijktijdig vloeistoffen en droog
stof op te zuigen, zonder dat er
een filter verwisseld hoeft te
worden. “De ‘auto-cleantechnologie’ verbetert de prestaties, doordat altijd met een schoon stoffilter
gewerkt wordt.”
www.armada.nl

Sanet Natural moet
kalkaanslag bestrijden
Werner & Mertz Professional heeft Green Care Professional Sanet Natural
geïntroduceerd: een zuurreiniger voor professioneel gebruik op basis van azijn.
Het schoonmaakmiddel is vooral effectief tegen kalkaanslag, watervlekken
en zeepresten in zowel keukens als sanitaire ruimtes, stelt de producent.
Wener & Mertz: “Sanet Natural is een zure onderhoudsreiniger die dankzij
de natuurlijke kracht van azijn alle zuurbestendige oppervlakken in sanitaire ruimtes en keukens schoonmaakt zonder sporen of aanslag.” Het
product wordt vervaardigd uit hernieuwbare grondstoffen en is vrij van
petroleumderivaten, vervolgt het bedrijf. “Daardoor levert het een positieve
bijdrage aan de klimaatbalans.” www.wmprof.com
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Introductie Modular
Forbo Flooring heeft Marmoleum Modular geïntroduceerd.
Dit nieuwe product moet linoleum nieuw leven inblazen. Volgens de producent kent Marmoleum Modular dezelfde duurzame eigenschappen als
andere linoleumproducten. “Maar nu kunnen gebruikers ook eindeloos
spelen met kleur, formaat en sfeer. Een vloer dus die je ook kan gebruiken
om sfeer te creëren.” www.forbo.nl

TASKI SWINGO XP IN
TWEE VARIANTEN

Diversey Care heeft twee nieuwe modellen van de Taski Swingo XP schrobzuigmachine gelanceerd. De Swingo XP-R en
Swingo XP-M zijn volgens de producent
onder meer uitstekend geschikt voor
dagschoonmaak. De Taski Swingo XP
moet voor ‘geweldige reinigingsresultaten en perfect droge vloeren’ zorgen, zegt
de producent. “Een nieuwe generatie
electronica en software levert de allerbeste ‘rijervaring’. Deze combineert uitstekende manoeuvreerbaarheid met
snelheid, waardoor een hoger werktempo
mogelijk is.” Deze schrobzuigmachine is
nu dus verkrijgbaar in twee modellen. De
XP-R heeft een ronde borstel. “Ideaal voor
‘heavy-dutyschoonmaak.” De XP-M heeft
microroterende borstels. “Speciaal ontworpen voor een langere werktijd.”
www.diversey.com/nl
Advertentie

IT-PROEF MET SCHOONMAAKMODULE
Gom ZorgSupport is in het Westfriesgasthuis in Hoorn gestart met een
proef van de schoonmaakmodule voor
de Pieca-applicatie van het bedrijf
BeagleBoxx. Pieca is een mobiele appli-

catie voor iOS en Android. Voor deze
pilot wordt een schoonmaakmodule
toegevoegd aan de app, die patiënten in
staat stelt met één druk op de knop een
melding betreffende de schoonmaak
van bijvoorbeeld de kamer of het sanitair door te geven aan Gom ZorgSupport. “Het kan zijn dat de patiënt tevreden is over de schoonmaak. Maar ook
dat de patiënt niet tevreden is. Wij
kunnen met deze nieuwe toepassing
nog sneller reageren op signalen.”
www.gom.nl

Ella HandWas-app succesvol
“Want uit Europees onderzoek van ons
blijkt dat 77 procent van de ouders hun
kinderen er steeds opnieuw aan moet
herinneren de handen te wassen. Zij
geven aan hier wel hulp bij te kunnen
gebruiken.” www.tork.nl

Miele houdt
WasTRIatlon
De Ella HandWas-app is een positief
hulpmiddel voor kinderen bij het leren
over handhygiëne. Dat stelt ontwikkelaar Tork op basis van eigen onderzoek.
Tork lanceerde daarom de Ella HandWas-app: een tool die ouders en medewerkers van kinderdagverblijven moet
helpen om kinderen handhygiëne aan te
leren. De verantwoorde en educatieve
applicatie is inmiddels liefst 43.000 keer
gedownload. “Niet zo gek”, stelt Tork.

Miele Professsional komt met de bonusactie WasTRIatlon. Wim Zwartkruis: “Deze biedt professionele wasautomaten met een vulgewicht van 6,5
tot 32 kg, bijpassende wasdrogers en
professionele mangels met aantrekkelijke TRI-bonussen voor ieder afzonderlijk apparaat en extra kortingen bij
aankoop van twee of drie apparaten.”
De bonusactie loopt tot en met 26 juni.
www.miele-professional.nl/TRIatlon
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contacten en contracten
GVB en ISS werken weer samen
ISS is weer verantwoordelijk voor de reiniging van de Amsterdamse GVB-bussen. Hiermee
blazen het schoonmaakbedrijf en het GVB hun samenwerking definitief nieuw leven in.
Tot 1 januari 2014 was ISS al verantwoordelijk voor de schoonmaak van de GVB-bussen en
-metro’s in Amsterdam. Een Europese tender maakte een einde aan deze samenwerking.
Op 1 september 2014 mocht het schoonmaakbedrijf de schoonmaak van de metro’s weer
oppakken. Daar zijn nu dus ook de bussen weer bij gekomen. www.nl.issworld.com

CONTRACT VOOR ZEVEN LOCATIES
Linde Gas en Eurest Services
hebben een contract getekend
voor drie jaar. De facilitaire dienstverlener verzorgt op zeven locaties diverse services bij het bedrijf,
waaronder de schoonmaak. “Behalve op prijs-kwaliteitverhouding
werden wij gekozen vanwege het
gecombineerd aanbieden van
verschillende diensten en het

maximaal benutten van synergievoordelen. Daarnaast was de
bewezen jarenlange ervaring
binnen alle te leveren servicelijnen
een belangrijk criterium. Het voorkomen van verrassingen, transparantie en wederzijds vertrouwen
zijn de belangrijkste items binnen
de samenwerkingsovereenkomst.”
www.eurestservices.nl

Verlenging contract
Succes Schoonmaak
Het St. Michaël College (SMC) in Zaandam heeft de samenwerking met Succes
Schoonmaak verlengd. Dit is de uitkomst van de Europese aanbesteding die door
Inkada uit Almelo is begeleid. Vanaf 2007 verzorgt Succes de schoonmaak bij het
SMC. De nieuwe overeenkomst betekent dat samenwerking wordt gecontinueerd tot
2023. Het SMC is een streekschool met een eigen en zelfstandige identiteit. De
school wil zich onderscheiden door het geven van hoogwaardig onderwijs. Succes
wil hieraan meewerken door dagelijks de leer- en werkplek schoon en netjes te
houden. “Door een proactieve houding spelen wij in op de dagelijkse schoonmaakbehoefte van het SMC”, vertelt het schoonmaakbedrijf.
www.succesvolendam.nl
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Focus EW op
zorgmarkt
Marije Wildenborg (32) versterkt het
salesteam van EW Facility Services in
de rol van salesmanager zorg.
De facilitair dienstverlener wil hiermee
haar focus op de zorgmarkt versterken.
Vol enthousiasme start Wildenborg in
haar nieuwe rol. “De gastvrije, klantgerichte aanpak van EW spreekt me aan,
net als de ambitie om ook in de zorgmarkt een stevige positie als facilitair
partner te verkrijgen.”
Opdrachtgevers als het Diakonessenhuis in Utrecht en Alrijne Zorggroep in
Leiderdorp – waar het bedrijf met een
multiservicedienstverlening naar eigen
zeggen positief bijdraagt aan de beleving van patiënten, bewoners, bezoekers en medewerkers – vormen volgens
Wildenborg een goede basis om deze
ambitie waar te maken. Voor de overstap naar EW vervulde Wildenborg
binnen foodserviceorganisatie Albron
ruim zeven jaar diverse commerciële
functies in marketing, communicatie
en sales.
www.ew.nl

ALPHEIOS MIKT MET OVERNAME OP VERSNELDE GROEI
Alpheios is de nieuwe eigenaar van Axamed:
de Belgische leverancier van medical supplies.
Het bedrijf ziet ‘grote synergie tussen de facilitaire markt en
de markt van medical supplies’. De dochterorganisatie van
Vebego verwierf in 2013 al vijftig procent van de aandelen.
Vanwege het perspectief heeft Alpheios nu besloten de volledige zeggenschap te verwerven. Alpheiosdirecteur Roger van
Wersch: “We zien onze visie bevestigd dat er grote synergie is
tussen de facilitaire markt en de markt van medical supplies.
Door het grote gezamenlijke netwerk van Vebegobedrijven in

de Belgische zorgmarkt zie ik dat we versneld groeien en onze
klanten echt toegevoegde waarde kunnen bieden.” Axamed is
een groothandel op een breed gebied van medische artikelen:
van medische hulpmiddelen en disposables tot stoma-artikelen en revalidatiehulpmiddelen. Ook in de toekomst blijft het
bedrijf zelfstandig voortbestaan. Chris de Vuyst, directeur
van Axamed: “We groeien met ieder van onze bedrijven en
verwachten enkel nog onze diensten en producten verder uit
te breiden. Een stevig, zelfstandig bedrijf binnen Vebego is
een solide fundament om onze expertise verder uit te bouwen.” www.alpheios.nl

Dros schoonmaak neemt
Felua-groep over
Dros Schoonmaakdiensten heeft de schoonmaakdienst van Felua-groep overgenomen, inclusief zeventien medewerkers. Dit betekent dat het schoonmaakbedrijf
voortaan de panden van de groep schoonmaakt. Directeur Ronald Dros (foto): “Bij
ons werkten al mensen van Felua-groep. Daar komen deze zeventien bij. Wij nemen
al jaren social return serieus. Daarom werken we al sinds 2009 samen met mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt.” www.dros.nl

Contract CSU en GGZ
Advertentie

GGZ Rivierduinen en CSU hebben
een overeenkomst gesloten voor
de schoonmaak in de regio’s Rijnstreek, Midden-Holland, Haagstreek, Zoetermeer, Duin- en Bollenstreek en Leiden.
Het contract heeft een looptijd
van drie jaar, met twee optiejaren.
Businessunitdirecteur Serge de
Brouwer: “We zijn blij dat we de
komende jaren het partnership bij
deze mooie zorgklant mogen
uitbouwen.” www.csu.nl
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