
SCHOONMAAK GAAT STEEDS MEER VOOR OUTSOURCING
‘Schoonmaak’ is één van de grootste FM-kostenposten in 
zowel publieke als privéorganisaties. Om de kosten en 
prestaties te optimaliseren, biedt JETTE CLEAN een flexibele 
en progressieve formule aan zodat elke klant van de beste 
oplossing kan genieten.  

Volgens de meeste onderzoeken is schoonmaak een van de drie 
grootste kostenposten die niet tot de kerntaken behoren binnen 
bedrijven. Toch is het onderhoud van de gebouwen cruciaal    
voor de organisaties. Het is een investering waarvan ze dagelijks 
de vruchten plukken, want de properheid van de werkplekken 
heeft een bijzonder grote invloed op het welzijn en de productiviteit 
van de werknemers. Ook voor de eerste indruk op de klanten is 
het essentieel dat de werkruimten er verzorgd uitzien.
Helaas heeft de schoonmaaksector te lijden onder een grote 
mate van absenteïsme door de vele werkongevallen en een sterk 
personeelsverloop. 
Door hun schoonmaakactiviteiten uit te besteden aan een 
gespecialiseerde dienstverlener, genieten bedrijven niet alleen 
van een betere efficiëntie en meer flexibiliteit, maar kunnen zij   
ook fors besparen. De meeste Belgische bedrijven beseffen dit nu 
ook duidelijk, want ongeveer 55% van de bedrijven heeft ervoor 
gekozen om de schoonmaakactiviteiten uit te besteden.

Voordelen van outsourcing
“Sommige organisaties zijn bang dat ze te maken zullen krijgen 
met sociale bewegingen als ze kiezen voor outsourcing” aldus 
Burak Sezer, COO van JETTE CLEAN. “Maar we kunnen hen 
geruststellen: we voerden diverse werkmodaliteiten in om dit te 
voorkomen en deze belangrijke verandering vlotjes te laten 
plaatsvinden. In ons dienstenpakket is de volledige begeleiding 
van onze klanten inbegrepen, voor zowel tijdelijke vervangingen 
als lang termijn samenwerkingen. We kunnen bijvoorbeeld een 
plan overeenkomen voor de vervanging van schoonmaakperso-
neel wanneer iemand met pensioen gaat. Maar we kunnen ook 

het schoonmaakpersoneel van het bedrijf overnemen. Voor der-
gelijke contractuele overdrachten houden we ons aan CAO nr. 
32bis. Het enige dat voor de werknemers verandert, is hun 
werkgever. Er zijn dus heel wat oplossingen mogelijk, die indi-
vidueel aangepast kunnen worden aan elke klant”.

Naast de praktische voordelen kunnen de bedrijven ook flink 
besparen. Burak Sezer: “Een bedrijf dat zijn schoonmaakactivi-
teiten uitbesteedt, zal gegarandeerd 20 tot 45% kunnen besparen”.
JETTE CLEAN beschikt over een uitgebreid portfolio van goed 
opgeleide medewerkers om te kunnen inspelen op noodgevallen. 
“In een eerste fase kunnen we het afwezige personeel heel snel 
vervangen, zodat de resterende medewerkers hulp krijgen voor 
hun dagelijkse activiteiten” legt de COO van JETTE CLEAN uit.  
“In een tweede fase bespreken we samen met de klant hoe we de 
schoonmaak van zijn gebouwen het best kunnen organiseren op 
lange termijn”.

Een ander voordeel van de door JETTE CLEAN aangeboden 
ondersteuning bij het dagelijkse beheer bestaat erin dat de klant 
alleen de productieve uren betaalt, dus de uren die werkelijk in 
zijn bedrijf gepresteerd zijn. Op die manier begeleiden wij bedrijven 
stap voor stap naar een volledige outsourcing en kunnen zij op 
deze gevoelige posten aanzienlijk besparen. Voor wat de 
prestaties met betrekking tot het personeelsbeheer betreft 
(begeleiding, opleiding, uitbetaling van de lonen, ...), worden deze 
door JETTE CLEAN verzekerd. 

Mooie argumenten, nietwaar?
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Burak Sezer, COO van JETTE CLEAN: 
« Sommige organisaties zijn bang dat ze te maken 

zullen krijgen met sociale bewegingen als ze 
kiezen voor outsourcing. Een oplossing op maat 

kan worden overwogen. »


