
De Vereniging Schoonmaak 

Research (VSR) is het onafhan-

kelijke platform voor professio-

neel schoonmaken. 

Als kennisinstituut voor alle 

marktpartijen op het gebied 

van schoonmaakonderhoud, 

streeft VSR al 25 jaar naar ob-

jectivering en professionalise-

ring van het schoonmaakvak 

door middel van onderzoek, 

voorlichting en opleiding.

De vereniging is een dwars-

doorsnede van de totale 

schoonmaakbranche. 

Zowel opdrachtgevers (uitbe-

steders van schoonmaakwerk-

zaamheden) als schoonmaak-

bedrijven, organisaties met 

een interne schoonmaakdienst, 

leveranciers van schoonmaak-

apparatuur en -middelen, inter-

mediairs en onderwijsinstellin-

gen zijn participerende leden 

van VSR.

Lid worden van VSR?

VSR

Postbus 90154

5000 LG  Tilburg

Telefoon: (013) 594 43 46

Fax: (013)  594 47 48

E-mail: vsr@wispa.nl

Internet: www.vsr-org.nl
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mijlpalen
Een mijlpaal is volgens de Van Dale een ‘belangrijke gebeurtenis in een mensenleven, in de 

geschiedenis’. Iedereen kent mijlpalen. Er zijn algemene mijlpalen die de meeste mensen wel 

bewust kennen: voor het eerst naar school, je rijbewijs halen, je eerste vriend of vriendin, trou-

wen (en wellicht ook scheiden), je eerste huis en hypotheek, enzovoort. Daarnaast heeft ieder-

een specifieke mijlpalen. Mijlpalen die in het bijzonder bij die persoon horen, die in zijn of haar 

ogen uniek voor hem of haar zijn. Mijlpalen hebben vaak te maken met iets een eerste  keer 

doen of een eerste belangrijke gebeurtenis.

De oprichting van VSR is zo’n mijlpaal. Eind jaren ‘70 vond een aantal visionairs uit de schoon-

maakbranche dat er behoefte was aan een onafhankelijk kennisinstituut dat het kwaliteitsniveau 

voor en de professionaliteit van alle partijen in de schoonmaak zou moeten verbeteren door 

onderzoek, opleiding, voorlichting en het organiseren van bijeenkomsten.

Na een start met hobbels – het voorlopige bestuur werd door de twintig aanwezige leden tijdens 

de eerste vergadering terug naar huis gestuurd om haar doelstellingen beter te formuleren – 

was de oprichting van de Research Vereniging Schoonmaak RVS een feit. Vrij kort na de op-

richting werd RVS door een verzekeraar met dezelfde afkorting gesommeerd om haar naam te 

veranderen. De Vereniging Schoonmaak Research was geboren. Weer een mijlpaal.

De introductie van VSR-KMS in 1982 was ook een belangrijke gebeurtenis in de geschiede-

nis van VSR. Wellicht voor VSR tot op heden zelfs wel de ‘mijlpaal der mijlpalen’. Andere 

belangrijke zaken die ik hier kort wil noemen zijn: het vastleggen van VSR-KMS in de NEN 

2075 in 1995, het onderzoek naar gezondheidsrisico’s bij reiniging na brand waar VSR in 

1997 veel publiciteit mee kreeg, de onderzoeken naar fijnstof en de werking van stofzuigers. 

Enfin, als u interesse heeft in nog meer historische gebeurtenissen van belang voor VSR, 

dan staan er op deze VSR-pagina’s in PS (sinds 2002 het Huisorgaan van VSR: ook weer een 

mijlpaal) nog meer vermeld.

In 2009 bestaat VSR 30 jaar. Ook dat is een 

mijlpaal, zij het een kleinere. Het is geen 

echt jubileum, zoals in 2004 bij het 25-ja-

rig bestaan van VSR. Daarom maken we 

er geen groots spektakel van, maar 

vieren we het met gepaste VSR-be-

scheidenheid. In 2004 verscheen het 

VSR Vaknieuws Extra waarin een over-

zicht van alle onderzoeken in de afge-

lopen 25 jaar was opgenomen. In 2009 

willen we datzelfde overzicht actualiseren 

met de onderzoeken die we de laatste vijf 

jaar het licht hebben doen zien. 

Naast de bestaande evenementen als het VSR 

Event en de Zomerborrel, organiseert VSR in 2009 

voor het eerst de VSR Kennisdag. Die dag zal in het 

teken staan van kennisoverdracht en kennisontwikkeling 

aan de hand van actuele VSR-onderzoeken. 

Ik hoop dat dit initiatief succesvol wordt en in 

de komende jaren navolging krijgt. Op die 

manier creëren we voor VSR weer een 

nieuwe mijlpaal.

Naast microvezelmaterialen zijn er nieuwe materialen op de 

markt gekomen, maar van deze nieuwe materialen is weinig 

bekend. Ook is aan het licht gekomen dat er (te) weinig rele-

vante gegevens bestaan over moderne microvezelvlakmoppen. 

Daarom heeft VSR besloten om onderzoek te laten verrichten 

dat een deel van deze leemten zou moeten invullen.

In het onderzoek zijn de reinigende werking, de wrijvingsweer-

stand en de vuilretentie onderzocht van een zestal microvezel-

vlakmoppen en een katoenen strengenmop. Hierbij is eveneens 

onderzocht wat de invloed is van de variabelen vloertype, het te 

verwijderen vuil, de kracht waarmee de reiniging wordt uitgevoerd 

en het gebruik van reinigingsmiddelen. Het onderzoek is uitge-

voerd met vlakmoppen die zijn bedoeld voor vloerreiniging. 

Reinigingsproeven
Bij de uitvoering van het onderzoek is er naar gestreefd om de 

proeven zo praktijkrelevant als mogelijk uit te voeren. In een 

vooronderzoek zijn praktijkwaarden bepaald voor de reinigingsdruk 

en de snelheid van de wisbeweging. Voor de reinigingsdruk is een 

waarde bepaald voor normaal/licht reinigen, normaal/intensief 

reinigen en grondig/plaatselijk reinigen. De conclusies en bevin-

dingen van het onderzoek hebben steeds betrekking op vlakmop-

pen die zijn gebruikt conform de leveranciersinstructie. Omdat 

de verschillende leveranciers voor hun vlakmoppen een verschil-

lend vochtgehalte voorschrijven, hebben de resultaten dus betrek-

king op vlakmoppen met de aanbevolen vochtigheid.

Bij de reinigingsproeven zijn vlekken van verschillende vuil-

Binnen de institutionele reiniging wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van 

microvezelmaterialen. In eerder onderzoek van VSR zijn enkele eigenschappen van 

microvezelmaterialen onderzocht. Sinds dit onderzoek is een aantal nieuwe systemen en 

materialen op de markt gekomen. VSR realiseert zich dat er over de reinigende werking, 

het vuilopnemend vermogen (vuilretentie), de toepassing en de gebruikscondities van 

deze nieuwe materialen weinig bekend is. Daarnaast is ook bij de initiatieven om het 

Microvezel ABC van VSR te updaten, aan het licht gekomen dat er (te) weinig relevante 

gegevens bestaan over moderne microvezelvlakmoppen.

Onderzoek naar werking 
microvezelvlakmoppen

1979 
•  Formele oprichting 

RVS met 25 leden
•  Voorzitter: de heer 

Huysman

1982 
•  Het VSR-Kwaliteits-

meetsysteem voor 
kantoorgebouwen (KMS)

1983
•  RVS heeft 100 leden
•  Het schoonmaakon-

derhoud van sanitaire 
ruimten op scholen

1984
•  Uitreiking 100ste 

diploma VSR-Kwali-
teitsinspecteur

•  Verandering naam in VSR
•  Voorzitter: de heer 

Theo Stuyvers

1987
•  De mogelijkheden tot 

het opzetten van een 
schoonmaakbarometer

1988
•  Dagelijks Kontrole 

Systeem (DKS)

1989
•  De effectiviteit van 

schoonloopmatten
•  Schoonmaakonder-

houd en stof

1990
•  Het reinigingseffect 

van stofzuigen met 
combi natiezuigmond 
op laagpolig bouclé 
tapijt

•  Onderzoek naar de 
effectiviteit van de 
stofzuiger

•  VSR heeft 199 leden

1991
•  Vervolgonderzoeken 

stofzuigen

1992
•  VSR Richtlijn milieube-

wust schoonmaken
•  Voorzitter: L. Vermeulen

1993
•  Verschijnen 1e 

nummer van VSR-Vizier

1994 
•  15 jarig bestaan van 

VSR in het Philips 
Stadion in Eindhoven

•  Onderzoek sproeirei-
nigen en klamvochtig 
reinigen

1995
•  1e beleidsplan van VSR
•  VSR-KMS vastgelegd 

als NEN 2075
•  Eerste uitgifte 

legitimatiepasjes aan 
Kwaliteitsinspecteurs

•  Licentieovereenkomst 
VSR-KMS met 
Duitsland

vsr Highlights
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1996 
•  Henk Otto voorzitter 

VSR
•  Kwaliteitsbelevingssy-

steem voor kantoren 
VSR-KBS-K

•  Onderzoek Effectivi-
teit 7 methoden van 
natreinigen

1997 
•  Microvezelonderzoe-

ken
•  Onderzoek risico’s bij 

reiniging na brand. 
Een onderzoek 

waarmee VSR 
uitvoerig de pers heeft 
gehaald.

•  Onderzoek Procesge-
richte schoonmaak-
dienstverlening

1998 
•  Vervolg microvezelon-

derzoek
•  Onderzoek stof en 

stofbestrijding
• 1e website van VSR

1999 
•  20-jarig bestaan
•  VSR bij Karel van de 

Graaf
•  Bert van Bommel 

voorzitter VSR.
•  Onderzoek vloerreini-

ging met microvezels
•  Onderzoek zelfstu-

rende teams

2000
•  Nieuwe versie NEN 

2075 versie 
•  Licentie-overeen-

komst met Japan

•  Onderzoek relationele 
kwaliteitszorg

•  Onderzoek klanttevre-
denheid in de 
schoonmaakbranche

2001
•  de eerste VSR-Vier-

kamp in het Evoluon, 
met onder meer 
Lodewijk de Waal en 
Victor de Koning

•  Licentie-overeen-
komst met Singapore

•  Fijn stof onderzoeken

2002 
•  Indicatief meetsy-

steem voor het primair 
onderwijs

•  De eerste VSR-Zomer-
borrel in Slot Zeist met 
Arnold Vanderlyde.

•  1e uitgave Professio-
neel Schoonmaken, 
huisorgaan VSR

•  presentatie van de 
eerste twee uitgaven 
VSR-Vaknieuws

•  Onderzoek schoon-
heid openbare 
toiletten

vsr Highlights
2003
•  VSR-KBS Gezond-

heidszorg, presentatie 
in België samen met 
MIG-VKFD en VSDV

•  Start Deskundigenfo-
rum (SSK)

•  Periodiek werkzaam-
heden onderdeel van 
VSR-KMS

•  ALV in DeFabrique in 
Utrecht, met een race 
met schrobmachines.

•  Quickscan klanttevre-
denheid

2004 
•  Vaknieuws Gezond 

Schoonmaken
•  25 jarig bestaan VSR 

met ALV en congres 
Gezond Schoonmaken 
op een boot.

•  Uitgifte VSR-Vaknieuws 
Extra (25 jaar VSR).

•  Onderzoek toiletten 
primair onderwijs

•  Beleidsplan 2005 
– 2007

2005 
•  Ontvangst OSB-trofee
•  Nieuwe versie 

Schoonmaakbewust 
Ontwerpen (uitgave 
van VSR en OSB),

•  Workshop Gezond 
Schoonmaken in 
Zwolle (Vakbeurs FD)

•  Start nieuw modulair 
systeem voor 
VSR-KMS

•  voorzitter VSR Tammo 
Huizinga

2006
•  Presentatie Microvezel 

ABC tijdens VSR-Zo-
merborrel

•  Eerste VSR-Event 
•  VSR-Webportal

2007
•  Vaknieuws Klanttevre-

denheid in NL en ENG
•  Drie Praktijkrichtlijnen 

Food
•  Handreiking Inkoop- 

en contractbeheer
•  Beleidsplan 2008 

– 2010

2008
•  Praktijkrichtlijn 

Gezond Schoonmaken
•  Vaknieuws Meettech-

nieken in NL en ENG
•  Vaknieuws Tapijtreini-

ging
•  Publicatie Duurzaam-

heid

soorten - chocolademelk, koffie en sebum (huidvet) - aange-

bracht op linoleum, PVC en tegels (Ultragres). Na veroudering 

zijn deze vlekken vervolgens bij een reinigingsdruk voor gron-

dig plaatselijk reinigen met de verschillende vlakmoppen ver-

wijderd. De proeven zijn uitgevoerd met water en met een 

reinigingsmiddeloplossing. Het aantal wisbewegingen dat no-

dig was om een vlek te verwijderen is een maat voor de reini-

gende werking. Een statistische analyse over alle data maakt 

duidelijk dat er met betrekking tot de reinigende werking ver-

schillen zijn tussen de vlakmoppen. En verder dat de vloerma-

terialen, het vlektype en het al of niet toepassen van reinigings-

middel, invloed hebben op de reinigende werking. 

Opvallend is dat sebum (hydrofoob) het best wordt gereinigd 

door de twee ‘drogere’ vlakmoppen. Koffie en chocolademelk 

(hydrofiel) worden het beste gereinigd door de ‘nattere’ vlakmop-

pen. In vergelijking tot de twee andere vuilsoorten duurt het lang 

(veel wisbewegingen) voordat een sebumvlek verwijderd is.

Chocolademelk- en koffievlekken laten zich met de microve-

zelvlakmoppen het snelst verwijderen van tegels en het minst 

snel van PVC. Met de sebumbevuiling is de tegelvloer, anders 

dan bij chocolademelk- en koffiebevuiling, niet de snelst te 

reinigen vloer.

Enkele vlakmoppen laten, doordat het vuil onvoldoende wordt 

opgenomen, een vuilstreep achter op het gereinigde oppervlak. 

De katoenen vlakmop is alleen getest met reinigingmiddel. Hoewel 

deze mop nergens met de minste wisbewegingen reinigt, reinigt 

hij niet zonder meer slechter dan microvezelvlakmoppen.

Wrijvingsweerstand
De wrijvingsweerstand is een maat voor de inspanning van een 

schoonmaker die nodig is voor een wisbeweging. Bij de wrij-

vingsproeven is de wrijvingsweerstand gemeten die optreedt 

bij normaal/licht reinigen, normaal/intensief reinigen en gron-

dig/plaatselijk reinigen. Er is hierbij met en zonder reinigings-

middel gemeten op linoleum, PVC en tegels.

De wrijvingsweerstand van de vlakmoppen blijkt significant te 

verschillen. 

Op enkele uitzonderingen na levert gebruik van een reinigings-

middel op linoleum en PVC een hogere wrijvingsweerstand op. 

Voor tegels is geen eenduidige relatie gevonden.

De wrijvingsweerstand is significant gerelateerd aan de reini-

gingsdruk: een hogere reinigingsdruk geeft een hogere wrij-

vingsweerstand. Globaal genomen mag worden gesteld dat 

een tweemaal hogere reinigingsdruk resulteert in een wrij-

vingsweerstand die ook twee maal zo hoog is. Voor alle geme-

ten situaties is de wrijvingsweerstand van de katoenen vlakmop 

minder dan van de microvezelvlakmoppen.

Vuilretentie
De vuilretentie is het vermogen van een vlakmop om verwijderd 

vuil vast te houden. Bij de meting is een bevuild oppervlak met 

een met water bevochtigde vlakmop gereinigd en is met de-

zelfde vlakmop vervolgens een wisbeweging over een glazen 

plaat gemaakt. De vuilheid van de glazen plaat wordt gezien 

als een maat voor de vuilretentie. De reiniging is uitgevoerd bij 

een reinigingsdruk voor normaal/licht reinigen.

Het is gebleken dat alle vlakmoppen al na het reiniging van de 

eerste vlek (twintig procent van de voor deze test geplande vuil-

last) vuil op de glasplaat afgeven. Het uiterlijk van de terugbevui-

ling op de glasplaat verschilt bij de verschillende moppen. Bij dit 

laatste lijkt het vochtgehalte van de vlakmoppen een belangrijke 

factor te zijn. De vlakmoppen kunnen op basis het uiterlijk van 

de herbevuiling in twee groepen verdeeld worden.

De twee droogste microvezelvlakmoppen bevuilen de glasplaat 

gelijkmatig in een egaal streeppatroon. Bij de andere vlakmop-

pen wordt het vuil-vocht mengsel er bij het beginpunt van de 

wisbeweging uitgeperst waardoor de structuur van de vlakmop 

in de herbevuiling zichtbaar wordt, vervolgens wordt het res-

terende vuil-vocht mengsel in een egaal streeppatroon over 

de rest van de glasplaat uitgesmeerd.

Discussie
De bevinding dat vlakmoppen vuilspecifiek zijn betekent voor 

de dagelijkse praktijk dat afhankelijk van het te verwijderen 

vuiltype voor een andere vlakmop moet worden gekozen om 

een optimaal reinigingsresultaat te verkrijgen. De resultaten 

lijken erop te wijzen dat kan worden volstaan met een indeling 

in hydrofiele en hydrofobe vlekken. Uit de resultaten kan niet 

worden geconcludeerd of de constructie van de mop of het 

vochtgehalte oorzaak is voor de vuilspecifieke eigenschap. 

Voor de reiniging van verschillende vloertypen geldt dat be-

paalde vlakmoppen beter presteren op de ene vloer en an-

dere moppen op een ander vloertype. Een vlakmop dient 

daarom te worden afgestemd op het te reinigen vloertype.

Voor de dagelijkse praktijk levert het onderzoek enkele ver-

nieuwde inzichten op:

1.  Een juist gekozen microvezelvlakmop reinigt in minder wis-

bewegingen dan een katoenen vlakmop;

2.  Voor alle onderzochte microvezelvlakmoppen is de reini-

gingsinspanning (wrijvingsweerstand) groter dan van een 

katoenen vlakmop. De onderlinge variatie in de reinigings-

inspanning bij de microvezelvlakmoppen ligt in de orde van 

vijftig procent;

3.  De reinigende werking van microvezelvlakmoppen is met 

reinigingsmiddel beter dan met water;

4.  Er kan niet een ‘beste microvezelvlakmop voor alle toepas-

singen” worden aangewezen; 

5.  Verschillende microvezelvlakmoppen hebben allen sterke 

en zwakke punten, zodat voor een specifiek reinigings-

probleem de meest geëigende microvezelvlakmop dient 

te worden geselecteerd; 

6.  Voor een optimaal reinigingsresultaat dient de keuze voor 

een bepaald type vlakmop te worden afgestemd op zowel 

het vuil- als het vloertype;

7.  Meer vocht lijkt voor wateroplosbaar (hydrofiel) vuil een 

betere reiniging mogelijk te maken, maar voor vettig (hydro-

foob) vuil juist niet; 

8.  Herbevuiling is sterker naarmate het vochtgehalte hoger is.

De laatste twee bevindingen impliceren dat er afhankelijk van 

de situatie een optimum bestaat voor het vochtgehalte van de 

verschillende mopsystemen. Het onderzoek was niet opgezet 

om de prestaties van de individuele microvezelvlakmoppen te 

vergelijken. Het is daarom niet mogelijk om op basis van de 

resultaten van dit onderzoek uitspraken te doen over de kwa-

liteit van de individuele vlakmoppen in dit onderzoek.

Nawoord
De microvezelvlakmoppen in het onderzoek verschillen op 

punten als gehalte microvezels, materiaalsamenstelling, structuur 

en vochtgehalte. Omdat de microvezelvlakmoppen elk in één 

uitvoering zijn onderzocht, is over de invloed van deze afzon-

derlijke eigenschappen geen uitspraak te doen. In het onderzoek 

is het vochtgehalte van de microvezelvlakmoppen niet als apar-

te variabele opgenomen. De resultaten van het onderzoek van 

zowel de vuilverwijdering als de vuilretentie lijken erop te wijzen 

dat het vochtgehalte een belangrijke variabele is. Het lijkt aan-

nemelijk dat vlakmoppen voor verschillende reinigingstaken ook 

een verschillend optimaal vochtgehalte hebben. VSR heeft dan 

ook besloten om nader onderzoek te laten uitvoeren om meer 

duidelijkheid hierover te kunnen verschaffen.

Zodra het vervolgonderzoek is afgerond, zal het door VSR 

worden gepubliceerd.

De resultaten van beide onderzoeken worden ook gebruikt ter 

actualisering van het Microvezel-ABC van VSR.
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VSR heeft de volgende bijeenkomsten in 2009 onder 
voorbehoud in de planning staan:

VSR KENNISDAG

Woensdag 22 april - locatie ntb

ZOMERBORREL

Woensdag 9 september - locatie ntb

ALGEMENE LEDENVERGADERING/EVENT

Dinsdag 17 november– locatie ntb

De VSR Kennisdag wordt in 2009 voor de eerste maal geor-

ganiseerd. Doel van de bijeenkomst is om gezamenlijk in 

workshops een aantal actuele onderwerpen toe te lichten en 

uit te diepen waar VSR zich mee bezig houdt.

Daarbij kan worden gedacht aan de onderwerpen:

•  economie versus ecologie (duurzaamheid)

•  vloeronderhoud (naar aanleiding van het binnenkort te ver-

schijnen Vaknieuws Tapijtreiniging en de onderzoeken naar 

de werking van microvezelvlakmoppen) en 

•  hygiëne (o.a. hygiënenorm onderwijs waaraan VSR momen-

teel werkt).

agenda 2009


