LEDEN IN DE SCHIJNWERPER

De Lelie Schoonmaakdiensten

‘Honderd jaar
ervaring en
barstensvol
vitaliteit’
Een bedrijf dat 100 jaar bestaat, maar waar de
passie en vitaliteit nog van afstraalt. Dat voel je
bij binnenkomst op het kantoor van De Lelie in
’s-Hertogenbosch. Je voelt je als bezoeker direct
welkom en we ontmoeten de vierde generaties
schoonmaakondernemers. ‘We zijn trots op ons vak
en met onze medewerkers staan we voor liefde en
aandacht voor het ambacht. Dat maakt dat we naast
een mooi verleden, zeker ook een gezonde toekomst
hebben.’
‘Een goede sfeer, elkaar respecteren en vrijlaten is
misschien wel het geheim van ons 100-jarig bestaan
als familiebedrijf,’ vertellen huidige eigenaren William
en Antoine de Haas. ‘We zijn een dienstverlener die
eigenlijk ambachtelijk werkt. Dat wordt geborgd door
onze certificaten, maar uitgedragen door de vakmensen
van De Lelie. Zij maken het waar, op de werkvloer bij
onze klanten.’
Het begin
Huidige eigenaar - sinds 2012 - William de Haas
studeerde bestuurlijke informatica terwijl zijn vader ‘altijd
aan het werk was in de schoonmaak.’ William kon overal
geld verdienen als vakantiekracht maar begon in 1991
bij zijn vader in de schoonmaak omdat het ‘zo lekker
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verdient.’ Uiteindelijk is hij nooit meer weggegaan: ‘Begin
jaren ’90 kregen de diverse afdelingen vorm en ik was
de enige die met een computer kon werken. Ik vond het
direct leuk en heb het nooit meer losgelaten.’

‘medewerkers en klanten
zijn de basis en die moet
je koesteren’
Tweelingbroers
De tweelingbroers verschillen, maar William en Antoine
vullen elkaar zakelijk perfect aan. Naast William, in de
binnendienst onder meer bezig met visie en beleid, is
Antoine sinds 2004 in de buitendienst actief. ‘Mij moet
je niet achter een bureau zetten.’ Werkzaam in de
buitendienst krijgt Antoine direct zeventig mensen onder
zich. ‘Dat was best wennen, voor de medewerkers, maar
ook voor mij. Door mijn directheid richting medewerkers
en klanten heb ik een goede relatie met hen. Zij zijn de
basis en die moet je koesteren.’
Respect
De samenwerking tussen de tweelingbroers zorgt
voor heldere klantafspraken. Het gehele proces - van
offerte tot facturatie - is gestroomlijnd. ‘Binnendienst

Echt gebeurd
● In de jaren negentig reed William - in
zijn begintijd - naar de boekhouder in
de Peperstraat, de duurste straat in Den
Bosch. Hij had de administratie bij zich. In
boodschappentassen…
● Opa, Wim de Haas, hoorde je altijd
aankomen. Het muntgeld rammelde in zijn
zak. De klanten kenden hem. Het was contant
afrekenen!
● Drie generaties lang werd de planning
handgeschreven op gele memobriefjes. Niet
meer dan straatnamen met tijden te werken.
Zo uit het hoofd.
● ‘Blauw en rood’. Antoine bevestigt deze
eeuwige termen voor productbestellingen in
plaats van ‘interieurverzorging en sanitair’.
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en buitendienst weten precies van elkaar wat we doen.
Bovendien hebben we respect voor elkaar en zijn
kritisch. Bij elke nieuwe opdracht kijken we eerst of het
bij ons past. Elkaar daarin loslaten binnen de grenzen
van het ondernemerschap is onze kracht. Dat zorgt voor
duidelijkheid en rendement, ook richting de toekomst.’
Toekomstvisie
Het schoonmaakpalet breidt zich uit, klanten hebben
anno 2019 andere behoeftes en zijn op zoek naar een
totaal servicepakket. De schoonmaker maakt niet alleen
maar schoon, het gaat om ontzorgen in een steeds
breder spectrum. ‘Natuurlijk bewegen wij mee met
onze diensten en specialisaties. Alle expertise in eigen
huis werkt het beste. We innoveren vanuit de kennis
er ervaring die we in al die jaren hebben opgebouwd.
Zo zijn we nu ook gespecialiseerd in het reinigen van
zonnepanelen. Toch blijven we dicht bij onszelf, dat is
onze kracht. Met honderd jaar ervaring barsten we van
de vitaliteit.’ En de vijfde generatie? ‘Die laten we los in
de keuzes die ze willen maken. Het is te vroeg daar wat
over te kunnen zeggen.’

Historie
In het jaar 1919 werden de eerste
schoonmaakactiviteiten verricht onder leiding van
A. van Lieshout, overgrootvader van de huidige
directie, de vierde generatie dus.
Glasbewassing was toen de hoofdactiviteit. In
de jaren daarna werd het bedrijf voortgezet door
Wim de Haas, grootvader van de directeuren
van de derde generatie. De activiteiten
werden uitgebreid waardoor het accent ook op
schoonmaakonderhoud kwam te liggen.
Wim de Haas bleef tot zijn overlijden in april
1992 zeer nauw betrokken bij De Lelie. Het
bedrijf bereikte een mijlpaal met de verhuizing
naar het bedrijfspand aan de Randstraat in
‘s-Hertogenbosch.

In 1979 kreeg de onderneming haar huidige
juridische rechtsvorm met als bestuurders de
beide directeuren W.J.A. de Haas en zijn broer
A. de Haas. Deze directie heeft decennialang het
gehele traject, van uitvoering op de werkvloer
tot het besturen van de organisatie en de
directievoering, doorlopen.
Ondertussen verhuisde het bedrijf enkele keren.
Van 22 april 2003 tot 1 januari 2014 verbleef
De Lelie aan De Grote Elst te Rosmalen, om
uiteindelijk weer terug te keren
in ’s-Hertogenbosch aan
de Jagersheuvelstraat.
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