De

Vereniging

Schoonmaak

Research (VSR) is het onafhankelijke platform voor professioneel schoonmaken.
Als kennisinstituut voor alle
marktpartijen op het gebied
van

schoonmaakonderhoud,

streeft VSR al 25 jaar naar objectivering en professionalisering van het schoonmaakvak
door middel van onderzoek,
voorlichting en opleiding.
De vereniging is een dwarsdoorsnede

van

de

totale

schoonmaakbranche.
Zowel opdrachtgevers (uitbesteders van schoonmaakwerkzaamheden) als schoonmaakbedrijven,

organisaties

met

een interne schoonmaakdienst,
leveranciers van schoonmaakapparatuur en -middelen, intermediairs en onderwijsinstellingen zijn participerende leden
van VSR.
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Column voorzitter

VSR in het kort

Fijn stof nader bekeken

Handreiking Inkoop & Contractbeheer

De krantenkoppen over fijn stof en met name
het schadelijke effect ervan hebben we allemaal gelezen. Zo stond er in de landelijke dagbladen te lezen dat fijn stof in Nederland jaarlijks meer slachtoffers eist dan het verkeer. In
september 2006 ging de overgrote meerderheid van het Europees Parlement akkoord met
een forse aanscherping van de normen voor
schadelijk fijn stof.
Momenteel wordt (nog maar) twintig milligram van het allerkleinste fijn stof (PM 2,5)
per kubieke meter toegestaan. Bouwprojecten worden stopgezet, de maximumsnelheid
gaat in drukbewoonde gebieden naar tachtig kilometer per uur, roetfilters voor dieselauto’s worden ingevoerd. Kortom,
fijn stof is actueel.
Opvallend is echter dat al deze
aandacht uitgaat naar het buitenmilieu. Het binnenmilieu,
iets waar wij als branche dagelijks mee bezig zijn, krijgt vrijwel geen aandacht. En dan te
bedenken dat een gemiddeld
mens een groot deel van zijn tijd
binnenshuis (thuis of op kantoor,
of in de fabriek, et cetera) doorbrengt. Begin dit jaar is er in Tilburg
een voorbeeldproject opgestart waarbij huizen worden voorzien van een zogeheten fijnstoffilter. Het gaat daarbij om
een proef die mogelijk nog navolging krijgt
in andere steden.
Er wordt daar apparatuur aangebracht in huizen die aan drukbereden, doorgaande wegen
liggen. Zij vangt de kleinste deeltjes binnendringend fijn stof op. De effecten van een
dergelijk filter zijn nog niet bekend, maar gelukkig dringt het besef door dat ook het binnenmilieu van belang is voor de gezondheid.
Het zijn kleine stapjes die worden gemaakt,
maar het is helder dat er nog veel te winnen is. Zeker met de fijnstofonderzoeken van VSR in gedachten. Theoretisch onderzoek aangevuld met
praktijkonderzoek heeft aangetoond dat met een goede schoonmaak kan worden voorkomen dat

stofdeeltjes opwervelen, waardoor er veel
minder stof in de lucht zweeft. Dit zijn bemoedigende resultaten die aantonen dat de
werkwijze die is opgetekend in de VSR-vak
nieuwsuitgave ‘Gezond schoonmaken’ een
positief effect heeft op het binnenmilieu en
op de gezondheid van mensen.
Duidelijk mag zijn dat het belang van de bestrijding van fijn stof niet meer valt te ontkennen.
Het is nu echter aan alle bij de branche betrokken partijen om ermee aan de slag te gaan.
Tammo Huizinga,
voorzitter VSR

Bij schoonmaakdienstverlening staat de mens cen
traal. Het zijn immers mensen die de schoonmaak
werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de ge
bruikers van de gebouwen. Het is derhalve van belang
om de mens ook de aandacht te geven die hij verdient.
Voor een optimale schoonmaakdienstverlening dienen alle
betrokken partijen een rol te spelen.
Dit geldt voor de opdrachtgever, de opdrachtnemer (schoonmaakbedrijf), de eindgebruiker en de schoonmaker. Hiervoor is
het noodzakelijk dat eenieder zijn rol en verantwoordelijkheden kent. Alleen met een heldere verdeling van deze zaken
kunnen synergie-effecten ontstaan die kunnen leiden tot een
optimale schoonmaakdienstverlening. Het nastreven van optimale schoonmaakdienstverlening is vanuit het oogpunt van de
mens meer dan de moeite waard, aangezien een prettige werkomgeving van invloed is op diverse zaken, zoals motivatie, gevoel, betrokkenheid, ziekteverzuim, verloop en productiviteit.

Handreiking
In de Handreiking Inkoop & Contractbeheer worden de diverse processen rondom de inkoop van schoonmaakdienstverlening tot aan contractbeheer in beeld gebracht. Daarbij is
getracht de diverse rollen en verantwoordelijkheden zichtbaar te maken. Daarnaast zijn er handvatten gegeven voor het
streven naar optimale schoonmaakdienstverlening. De Handreiking Inkoop & Contractbeheer is onlangs naar de VSR-leden gestuurd. Ze is ook als pdf-bestand op de webportal van
VSR terug te vinden.
Een webportal is een uitsluitend voor de leden bestemde website waarop een scala aan documenten is terug te vinden.

VSR-zomerborrel
Noteer 12 september 2007 in uw agenda, want dan vindt wederom de VSR-zomerborrel plaats in Kasteel Doorwerth. De borrel is bij uitstek de gelegenheid om leden te ontmoeten. Daarnaast zal het VSR-Vaknieuws nummer 4 ‘Klanttevredenheid in de
schoonmaakbranche, een quickscan’ worden gepresenteerd.

Quickscan Klanttevredenheid
Om tot een succesvolle organisatie uit te groeien en die te
blijven is het van belang ervoor te zorgen dat de klanten tevreden zijn over het geleverde product of dienst. De mate van
tevredenheid van de klant bepaalt of hij zich wederom tot de
organisatie wendt en een vaste klant wordt, of naar een concurrent gaat. De instrumenten van de Quickscan Klanttevredenheid brengen de mate waarin klanten tevreden zijn over

de dienstverlening door het schoonmaakbedrijf in kaart.
Daarvoor komen diverse facetten van de dienstverlening
(personeel, communicatie, klachtenafhandeling, kwaliteit, et
cetera) aan bod. Invulling van de quickscan door uw klanten
zal u kortom een goede inzage geven in de mate van hun tevredenheid en geeft u de handvatten om ook daadwerkelijk
iets te doen met de resultaten.
De introductie van de quickscan wordt verzorgd door Ad van
Poppel (Gom Schoonhouden B.V.) en Nico Lemmens (ISS Nederlands B.V.). Zij zullen stilstaan bij het nut en belang van
klanttevredenheidsonderzoeken.
VSR-Vaknieuws nummer 4 is (na de VSR-zomerborrel) te bestellen bij het secretariaat van VSR (vsr@wispa.nl, 0135944346). Het is ook in het Engels verkrijgbaar.

Vooraankondiging seminar
Het seminar ‘Praktijkrichtlijnen reiniging en desinfectie in
voedingsmiddelenbedrijven’ zal plaatsvinden in de periode
eind september tot begin oktober 2007.

VSR-event
Het VSR-event zal plaatsvinden op 20 november 2007. Het thema zal zijn ‘Gezondheid in gebouwen’. Voorafgaand zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. De locatie is CineMec te
Ede. In het najaar wordt u hierover nader geïnformeerd.

Internet: www.vsr-org.nl
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