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v anuit een dal kan alleen nog 

maar geklommen worden naar 

een beter, casu quo hoger ni-

veau, zowel letterlijk als figuurlijk. Duur-

zaamheid in relatie tot schoonmaak-

contracten geeft voldoende mogelijk-

heden om in deze minder goede tijd 

de zon toch te laten schijnen, want we 

kunnen ons niet en nooit meer permit-

teren om het standpunt van de com-

missie Brundtland te negeren:

Het voldoen aan de behoeften van van-

daag zonder toekomstige generaties te 

beroven van de mogelijkheid om aan 

hun eigen behoefte te voldoen! (Uit: 

Our common future uit 1987. Dit rap-

port is geschreven door de World Com-

mission on Environment and Develop-

ment (WCED). De populaire naam ver-

wijst naar de voorzitster van de com-

missie, de toenmalige Noorse premier 

Gro Harlem Brundtland, red.)

Veel verder
Binnen de schoonmaakbranche denken 

we bij ‘duurzaamheid in relatie tot con-

tractvorming’ al snel aan ‘inzet en ge-

bruik van minder milieubelastende 

materialen en middelen’ bij het uitvoe-

ren van schoonmaakonderhoud. 

Duurzaam ondernemen gaat echter 

veel verder. Bovendien staan we nog 

maar aan de basis van alle mogelijkhe-

den die zich in de toekomst nog zullen 

voordoen omdat het innovatief denken 

in deze richting nog maar nèt van start 

is gegaan. 

Op belangrijke websites, zoals die van 

SenterNovem, staan heel voorzichtig 

enkele uitgangspunten geformuleerd 

over maatschappelijk verantwoord en 

duurzaam ondernemen binnen de dien-

stensector.

Uitgaande van de onlosmakelijk verbon-

den drie-eenheid (People, Planet, Profit) 

dienen veel meer aspecten te worden 

betrokken bij maatschappelijk  verant-

woord en duurzaam ondernemen. Voor 

de schoonmaaksector zijn ondermeer 

de volgende aspecten van belang:

People:
Schoonmakers moeten geïnstrueerd •	

en begeleid worden om prestaties te 

leveren waarbij zij een inspanning 

verrichten die dag in dag uit geleverd 

kan worden zonder bovenmatig ver-

moeid te worden. Zij moeten daarbij 

voorzien worden van ergonomisch 

optimale hulpmiddelen. Dat daar ‘mi-

nimale milieubelasting’ (liefst geen) 

bij hoort van de te gebruiken chemi-

caliën, spreekt voor zich.

Evenwichtige en realistische taakcre-•	

atie voor direct leidinggevend, aan-

sturend en controlerend personeel. 

Er moet voldoende tijd beschikbaar 

worden gesteld, om opgedragen taken goed uit te kunnen voe-

ren tegen een passende vergoeding.

Naast taaktechnisch begeleiden speelt optimale sociale bege-•	

leiding een steeds grotere rol. Directe gevolgen daarvan zijn 

ondermeer lager verloop en minder ziekteverzuim onder het 

uitvoerende schoonmaakpersoneel..   

Vervolgens heeft dit weer gevolgen voor een betere gezondheid •	

en betere levensverloop van het schoonmaakpersoneel, maar 

het bevordert ook de continuïteit en kwaliteit van de schoon-

maakdienst.

Planet:
We hebben allemaal de plicht om milieuaantasting door schoon-•	

maakactiviteiten tot nul, of in ieder geval tot een absoluut mini-

mum te reduceren. 

Inzet van gebruiks- en verbruiksmateriaal dat (het liefst voor •	

honderd procent) herbruikbaar is, of op zijn minst recyclebaar.

Toepassing van afwerkmaterialen, zowel voor opstal als interieur, •	

die (hoegenaamd) niet worden aangetast door reinigingsactivi-

teiten en daardoor na een eerste toepassing wederom gebruikt 

kunnen worden voor een volgende toepassing. 

Profit:
Via rekenmodellen is aan te tonen dat het profijt van een contract 

(zowel voor opdrachtgever als opdrachtnemer) voortkomt uit effecten 

zoals eerder in dit artikel beschreven. Enkele voorbeelden zijn:

Het voorkomen van verloop en ziekteverzuim bij het uitvoerend •	

personeel bespaart veel organisatie- en personeelskosten.

Door het beschikbaar stellen van voldoende tijd door direct •	

aansturend, begeleidend en controlerend kader, ontstaan, met 

name door het directe en veelvuldige contact met de opdracht-

gever, veel extra opdrachten die omzet en rendement aanzien-

lijk kunnen verbeteren.

Zorgvuldig afvalbeheer, want afval levert geld op in plaats van •	

kosten.

Effectiever en efficiënter gebruik maken van producten (inclusief •	

verpakkingen) met als gevolg minder opslag, minder afval en 

minder (verwerkings) kosten.

 Lagere afschrijving door toepassing van duurzame materialen •	

voor opstal- en interieurdetails.

Duurzaamheid 
in relatie tot  
contractvorming 

De gehele maatschappij is in de ban van de huidige economische crisis. Ook binnen de 

schoonmaakcontracten worden acties zichtbaar die direct of indirect te maken hebben 

met deze crisis. Kan in het kader daarvan de aandacht van afnemer en leverancier nog 

gericht worden op maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen? Of richten we 

ons alleen maar op het ‘ouderwetse’ kosten denken?
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Rendement vanuit maatschappelijk •	

gewin. Vereist aanvankelijk enige in-

vestering, maar levert op termijn veel 

geld op. De aantoonbaar sociaal-

maatschappelijke rol die een bedrijf 

in de maatschappij vervult levert bij 

gunningvraagstukken een voordeel-

positie op.

Rust binnen een organisatie. Een sta-•	

biel personeelsbeleid, minder ziek-

teverzuim, minder verloop, et cetera, 

dragen bij aan de rust in een organi-

satie met als gevolg dat geen tijd 

besteed hoeft te worden aan extra 

personeelszorg, instructie aan het 

personeel dat het verloop opvangt, 

enzovoorts.

Men kan verantwoording afleggen •	

over de wijze waarop de organisatie 

functioneert, zowel naar binnen als 

naar buiten toe. Denk hierbij aan het 

14001-certificaat. Dit milieucertifi-

caat zorgt er voor dat er over een 

aantal aspecten binnen het bedrijf 

extra wordt nagedacht en zorgt voor 

meer efficiency.

Effectieve veiligheid, afgedwongen •	

middels bijvoorbeeld het in opkomst 

zijnde OHSAS 18001 arbomanage-

mentsys-teem, voorkomt ziekte- en 

afwezigheidskosten (zie artikel PS 

nummer 12, 2008).

Langdurige contracten (liefst onbe-•	

paalde tijd, doch minimaal vijf jaar). 

Dit voorkomt de hoge kosten die ge-

maakt moeten worden bij een her- 

aanbesteding en daaruit voortko-

mende interne begeleidingstijd.

Er wordt bij langdurige contractter-•	

mijnen geïnvesteerd, zowel door op-

drachtgever als opdrachtnemer, in 

de relatie in en met het schoonmaak-

personeel dat binnen de opdracht 

werkt. Niet alleen de kwantiteit van 

een relatie is van belang, maar ook 

de kwaliteit van de relatie. Maat-

schappelijk verantwoord en duur-

zaam ondernemen kenmerkt zich 

bovendien door een hoge mate van 

transparantie waardoor wordt vomen 

dat er een spanningsveld ontstaat 

tussen belangengroepen binnen een 

organisatie (bijvoorbeeld inkoop ver-

sus facility management versus 

dienstverlener).

Deze opsomming is slechts een klein 

deel van alle mogelijkheden die zich 

ten aanzien van maatschappelijk ver-

antwoord en duurzaam ondernemen 

kunnen voordoen. Een schoonmaakor-

ganisatie heeft de unieke positie dat zij 

op twee manieren een bijdrage aan 

duurzaam ondernemen kan leveren:

Intern:1.  Het eigen beleid en hande-

len van het schoonmaakbedrijf en 

haar medewerkers; 

Extern:2.  Laat het contract van u als 

leverancier aansluiten op de door 

de opdrachtgever geformuleerde 

doelstelling ten aanzien van de 

maatschappelijk verantwoorde en 

duurzame contractvorming.

Aanpassen of veranderen
Stel u tot doel om in 2009 verder na te 

denken over duurzaam ondernemen 

en inventariseer welke activiteiten u 

wilt aanpassen of veranderen in het 

kader van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Wees doordrongen van 

het feit dat u nog veel meer kunt doen 

op dit terrein! 

Enkele voorbeelden van activiteiten  

die door een schoonmaakorganisatie  

intern kunnen worden ondernomen zijn:

 Uitvoerende medewerkers, die sta-a. 

tionair op een locatie werkzaam zijn, 

gebruik te laten maken van openbaar 

vervoer.

 Stimuleer (of beloon) gebruik van b. 

‘groen’ vervoer (fiets, elektrische 

scooter, enzovoort).

Laat collega’s, indien geen gebruik c. 

gemaakt kan worden van openbaar 

of groen vervoer, carpoolen.

Thuiswerken stimuleren bij direct d. 

toezichthoudend kader om onnodige 

reiskilometers (van en naar het 

schoonmaakbedrijf ) te voorkomen 

(het moge duidelijk zijn dat toezicht, 

instructie en controle van de activi-

teiten op de werkvloer niet door mid-

del van thuiswerken kan).

Digitalisering: alle documenten die e. 

voorheen in geprinte versie werden 

gehanteerd zijn nu gedigitaliseerd. 

Het midden- en hoger kader kan met 

behulp van een toegangscode alle 

noodzakelijke informatie inzien, be-

werken en eventueel downloaden. 

Breng het aantal printers en kopieerap-f. 

paraten in een kantooromgeving terug 

zonder dat de efficiency en effectiviteit 

daardoor worden aangetast.

Koop op uw beurt duurzaam in. Bouw g. 

daarvoor langdurige relaties op met 

leveranciers die maatschappelijk hun 

verantwoordelijkheid nemen.

Stel een projectgroep samen die zich h. 

buigt over verdere maatregelen die  

bijdrage leveren aan duurzaam on-

dernemen. 

Ga afval bewust scheiden. Glas, pa-i. 

pier, textiel en klein chemisch afval 

worden separaat afgevoerd.

Ga bewust om met verlichting, verwar-j. 

ming, water en elektriciteit. Alleen in 

de kantoren waar mensen werken 

wordt energie verbruikt. Verlichting niet 

centraal regelen maar per ruimte.

Win-win situatie
Goed opgestelde programma’s van eisen 

(bestekdocumenten) worden doorgaans 

door de opdrachtgever, al dan niet in 

samenwerking met een intermediair, op-

gesteld. Vragen over duurzaam onder-

nemen vormen daarbij een steeds vaker 

voorkomend onderwerp. Centraal dient 

als basis dat contracten voor een realis-

tische periode worden gesloten (onbe-

paalde tijd of in ieder geval minimaal vijf 

jaar). Het PVE/Bestek dient helder voor 

te schrijven wat er verwacht wordt van 

de leverancier en van de opdrachtgever. 

Gezamenlijke activiteiten, gericht op het 

maatschappelijk verantwoord en duur-

zaam gesloten schoonmaakcontract 

zorgen voor een lonende ‘win-win’ situ-

atie voor alle betrokken partijen. 
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VSR-KMS metingen
kwaliteitsmetingen schoonmaak

Seiso kan u niet alleen helpen met 
uw VSR kwaliteitsmetingen. 
Ook voor een snelle rapportage, 
een deskundig advies en een 
blijvende kwaliteitsverbetering 
moet u bij Seiso zijn!

Snel en betrouwbaar

Goud in handen
op het gebied van handhygiëne. Dat predikaat kan u nauwelijks meer ontgaan.
Bij een nadere kennismaking met Katrin. Want alle handen houden van de zachtheid van onze tissue papieren. En dan 
hebben we het nog niet eens over de uiterst prettige effecten op uw budget, waardoor men u op handen zal dragen.

Nadere info: www.katrin.com of per email aan: katrin.benelux@metsatissue.com


