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Wat is de waarde van schoon? Die vraag probeerden de deelnemers aan de
rondetafelbijeenkomst van Service Management te beantwoorden. Dat bleek lastig
genoeg. Duidelijk was in elk geval dat leveranciers en schoonmaakbedrijven nauwer
moeten samenwerken om het belang over de bühne te krijgen.
tekst: Ronald Bruins foto’s: Fotobureau Roel Dijkstra

Rondetafelbijeenkomst

Ondersteunend of
onderscheidend?

E

Oosterloo: “Hospitality helpt ons
meerwaarde voor voetlicht te krijgen.”
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en dalend aantal vierkante
meters aan kantoren, nog altijd de grootste tak van sport
in de schoonmaakbranche.
Opdrachtgevers van schoonmaakbedrijven, waaronder zelfs zorginstellingen, die bezuinigen. Een branche die
nog altijd ondergewaardeerd wordt,
waarin personeel nog altijd de grootste
‘kostenpost’ is. Is er in dat speelveld
nog wel noodzaak om te innoveren in
middelen en materialen? “Dit zijn wel
geluiden die je hoort in de markt”, reageert Rogier Moorman van Numatic als
eerste op de inleiding. “Vaak wordt wel
de waarde van schoon beaamd, maar
vindt er onderaan de streep beknibbeling plaats. En dat is zonde. Dat neemt
niet weg dat er wel innovatie is. We zijn
steeds op zoek naar effectiviteit of het
bieden van meerwaarde in de schoonmaak.” Dat is al moeilijk genoeg, stelt
Bert Schreuder van 3M. “Want hoe bereik je als leverancier en schoonmaakbedrijf de uiteindelijke eindklant, de

afnemer van schoon. En is hem of haar
ook de meerwaarde van schoon duidelijk?” Pieter Oosterloo van HECTAS Facility Services: “Het hospitalityverhaal
kan ons helpen die meerwaarde duidelijker voor het voetlicht te krijgen.”
Zichtbaarder
Oosterloo ziet daarbij kansen voor
dagschoonmaak, waarbij het schoonmaakbedrijf het verlengstuk is van de
facilitaire afdeling. “Schoonmaak en de
mens erachter zijn zo veel zichtbaarder
en we kunnen onszelf als schoonmaakbedrijf opnieuw uitvinden door extra
taken van de facilitaire afdeling op ons
te nemen. Bijvoorbeeld door ook gastvrouw te zijn op een locatie of door
carpoolauto’s te reinigen.” Antoine de
Haas van De Lelie: “In het mkb kiezen
opdrachtgevers vaak nog voor schoonmaak buiten kantooruren, omdat het
overdag volgens hen te druk is om
schoon te maken. De vraag is niet wie
schoonmaakt of wat we nu precies
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doen. Als het ‘s ochtends om halfnegen
– als ze het pand betreden – maar
schoon is...” Voor het aanbieden van
aanpalende diensten is niet altijd
ruimte, beschouwt De Haas.
“We hebben de diensten wel, zoals het
wassen van gordijnen en handdoeken,
post halen, planten bewateren en
handyman- en andere servicediensten.
Maar er moet budget voor zijn. De
laatste jaren zijn de budgetten teruggeschroefd en is er dus minder ruimte.
Neemt niet weg dat we beter in beeld
zijn bij opdrachtgevers en ons bij hen
kunnen onderscheiden met dergelijke
diensten. Ik kan leveranciers die met
ons meedenken bij het vormen van die
aanpalende diensten goed gebruiken.”

Van Burgsteden: “Hoe kunnen we van ondersteunend naar strategisch?”

Tweerichtingsverkeer
Dat beaamt Oosterloo. “Een scholengemeenschap, een klant van ons, kreeg er
280 leerlingen bij. Dan kun je stoïcijns
je reguliere schoonmaakprogramma
blijven lopen, maar eigenlijk moet je
aansluiten op die ontwikkeling. Hoe
kunnen we die ontwikkeling oppakken?
Welk programma moet er komen?
Bij dat soort zich ontwikkelende vraagstukken moeten leveranciers en
schoonmaakbedrijven meer samenwer-

Schreuder: “Hoe bereik je de afnemer van schoon?”

ken. Daar moeten we het met elkaar
beter willen doen.” Wilco van Burgsteden van Diversey Care vat samen: “Hoe
kunnen we gezamenlijk van ondersteunend naar strategisch, ofwel onderscheidend?” Die samenwerking moet
tweerichtingsverkeer zijn, stelt Schreuder. “Vaak worden we er als specialist in
vloerpads pas bijgehaald als het probleem levensgroot is en niet meer te
verhelpen is door het schoonmaakbedrijf zelf. Dan moet je al paardenmiddelen inzetten waar je eigenlijk had
gewild dat men eerder de kennis over
de betreffende vloer had gehad.”
Van Burgsteden: “Dat is herkenbaar. We
moeten veel meer gezamenlijk optrekken, gezamenlijk naar de eindklant, de
uiteindelijke gebruiker toe. Ik geloof
heilig dat beleving – kijk naar de foodmarkt of de hotellerie – het onderscheid
kan maken.”
Kostendruk
In de kantorenmarkt valt minstens zoveel
eer te behalen als in de hotellerie, constateert Van Burgsteden. “In de hotelbranche speelt net als in de kantorenmarkt
ook kostendruk. Wat kunnen we van die
branche leren? Om een voorbeeld te
geven: als Diversey Care hebben we
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ronde tafel
‘Ik kan leveranciers die met ons
meedenken bij het vormen van die
aanpalende diensten goed
gebruiken’

maximale aantal efficiënt schoon te
maken vierkante meters al berekend.
Daar onderscheid je je niet in. Maar
wellicht wel met oplossingen die buiten
de gebaande paden liggen. Tenminste,
aan dat soort oplossingen heb ik behoefte. De Haas: “De berekening van de tijd en
de vierkante meters blijft inderdaad
ongeveer hetzelfde als de concurrent. Dus
moet je opdrachten met een goed verhaal
binnenslepen.” Als voorbeeld noemt De
Haas de gedragscode schoonmaakbranche sinds 2011 en het OSB-keurmerk per
2013. “Daar hebben we echt iets mee
kunnen bereiken. Prachtige oplossingen
waarmee we ook richting opdrachtgever
het verschil kunnen maken.”

Moorman: “Ben je bereid op voorhand te investeren?”

onlangs een nieuw kantoor in gebruik
genomen. Elk schoonmaakbedrijf heeft
bij een dergelijke wijziging een kans om
een regierol te pakken om op basis van
kennis uit het netwerk te ondersteunen
om de beleving en de waarde van schoon
mede te bepalen.” Oosterloo: “Dat soort
creatieve ideeën moeten uit je eigen
gedrevenheid komen.” Moorman: “Helemaal mee eens, maar je ziet in omgevingen als een bakkerij of een fabriek de
vraagstukken over schoon eerder opborrelen dan in een kantooromgeving. Daar
is schoon gerelateerd aan de vraag of het
zichtbaar schoon is. Nog lang niet altijd
aan het feit of het daadwerkelijk schoon
is.” Perceptie speelt een belangrijke rol,
aldus Van Burgsteden. “Als ik de schoonmaker zie, krijg ik in elk geval het idee
dat er schoongemaakt wordt. En dan heb
ik in die medemens vertrouwen. Nog
meer dan in prachtige machines of
materialen die voor de gebruiker van een
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pand onzichtbaar zijn. Het verschil in
dienstverlening wordt gemaakt door de
mens die met de juiste attitude de uitdaging aangaat om excellent te presteren.”
After sales
Volgens Oosterloo, betrokken bij de
materiaalcommissie van HECTAS Facility Services, moeten leveranciers actiever zijn in hun after sales. “Nu is het vaak
een kop koffie, een verhaal over een
nieuw product en de brochure achterlaten... ‘We hebben het er nog wel eens
over.’ Dat komt niet aan. Ik moet enthousiast worden. Ik moet resultaat kunnen
zien. Ik moet anderen enthousiast krijgen. Ik moet testen. Eigenlijk moeten
onze schoonmakers en ik het helemaal
omarmen. Met een dagje meekijken na
implementatie ben je er niet.” Ook
richting opdrachtgevers is het bieden van
meerwaarde belangrijk, stelt Oosterloo.
“De concurrent op een object heeft het

Cradle-to-cradle
Schoonmaakbedrijven moeten de
werking van nieuwe producten zelf
ondervinden, sluit Schreuder daarop
aan. “Distributeurs zijn vaak generalisten. Dat kun je ze vanuit hun groothandelsfunctie niet kwalijk nemen. Je kunt
niet alles van alles weten. Daarom ben ik
blij wanneer we gevraagd worden
trainingen te geven in vloeronderhoud
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of advies te geven.” “De meerwaarde kan
ook in duurzaamheid zitten”, zegt
Oosterloo. “Zo is een drinkwaterleverancier waar wij voor werken terecht bijzonder geïnteresseerd in wat er door het
putje gaat.” “Cradle-to-cradle gaat
verder dan uitsluitend het logo op de
verpakking”, zegt Van Burgsteden.
“Interne logistiek bij klanten is hier vaak
niet op ingericht. De fles met het logo
verdwijnt dan gewoon in de afvalstroom. Daar hebben de leverancier, de
opdrachtgever en het schoonmaakbedrijf een gezamenlijke ‘aftersales’ verantwoordelijkheid.” Schreuder: “Maar
dat gaat ook over vrachtwagens die niet
halfvol van hot naar her rijden.” Moorman: “Duurzaamheid is in tenders vaak
een verplichte paragraaf. Het is dus
eerder regel dan uitzondering in de
offerte.” “Ook in het mkb vragen opdrachtgevers volop naar ‘groen’ ondernemen”, aldus De Haas. “Ook op dat vlak
vraagt de opdrachtgever van je dat je
meedenkt en meedoet. Of dat nu een
ontharder voor water, een ecolabel of
een afvoerplan voor gescheiden afval
is...” Duurzaamheid zit ook in het wel
oppakken van dagelijkse schoonmaak
taken, stelt hij aansluitend.

De Haas: “Ook in het mkb vragen opdrachtgevers volop naar ‘groen’ ondernemen.”

“Als je ruimtes dagelijks kunt bijhouden, hoef je niet naar paardenmiddelen
te grijpen die vaak meer belastend voor
het milieu zijn.”
Het gesprek komt tot slot op beloftes
van leveranciers. Moorman legt een
stelling voor: “Wij verkopen weinig
moppen, maar toch leg ik graag een
vraag voor: als je een mop in plaats van
duizend, tweeduizend keer kunt wassen,
ben je dan bereid daar op voorhand in te
investeren?” De Haas beantwoordt de

De deelnemers
In alfabetische volgorde...
Ronald Bruins, hoofdredacteur Service Management
Wilco van Burgsteden, marketingdirecteur Benelux bij Diversey Care
Antoine de Haas, technisch/operationeel directeur schoonmaakbedrijf De Lelie
Rogier Moorman, managing director bij Numatic International
Pieter Oosterloo, senior manager bij schoonmaakbedrijf HECTAS Facility Services
Bert Schreuder, keyaccountmanager Cleaning & Workplace Safety Division bij 3M

vraag volmondig met ‘ja’. “Maar het
moet logistiek gezien wel passen.” Van
Burgsteden: “Zo’n drieduizend keer
wassen is snel beloofd, maar er zitten
nogal wat randvoorwaarden aan vast.
De temperatuur van het water, het
reinigingsmiddel, de vervuilingsgraad,
enzovoort.” Oosterloo: “Nog meer dan
om de kostprijs van de doek, gaat het om
hoe je de doek naar het pand krijgt. Als
je tien keer terug moet rijden naar
bijvoorbeeld een sleutelpand omdat de
doek uit elkaar valt, dan hebben we een
probleem in de logistiek.” Innoveren is
geen doel op zich, is dan ook zijn conclusie. “Wie wil je zijn? Welke knowhow
uit de markt heb je daarvoor nodig?
En: waar loop je tegenaan?” Om antwoorden te krijgen op die vragen moeten leveranciers en schoonmaakbedrijven veel beter samenwerken. Om in
plaats van ondersteunend, samen
onderscheidend te zijn...
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