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controle van de 
geleverde diensten

“is ‘t proper?” de vraag 
mag dan eenvoudig lijken, 
toch is het niet gemakkelijk 
om hier objectief op te 
antwoorden. tenzij u 
gebruik maakt van een 
kwaliteitscontrolesysteem 
dat een neutraal en 
beargumenteerd antwoord 
kan geven… 

n  Pascal Binon  

Tegenwoordig roepen vele bedrij-
ven de hulp van een schoonmaak-
bedrijf in om hun kantoren schoon 

te houden. “We stellen vast dat bedrij-
ven maar al te vaak dienstverleners kie-
zen om budgettaire redenen of op basis 
van zeer subjectieve criteria”, zegt Pa-
trick Verlaet, Business Support Manager 
bij ISS. “De vertegenwoordiger van de 
onderneming gaat echter een verbinte-
nis aan in naam van het bedrijf dat hij 
vertegenwoordigt. ”Het is dus belangrijk 
om een vertrouwensdienstverlener te 
kiezen, die de beste prijs-kwaliteitver-
houding biedt en die in de eerste plaats 
de mogelijkheden en vaardigheden heeft 
om te voldoen aan de verwachtingen 
van de klant. Een dienstverlener waarop 
de klant kan ‘vertrouwen’ en die zich als 
partner profileert.” Aangezien alle sec-
toren momenteel besparingen doorvoe-
ren op het gebied van werkingskosten, 
komt het erop aan geen enkel aspect te 
verwaarlozen en alle kaarten in handen 
te hebben om steeds snel en efficiënt te 
kunnen reageren. Time is money…

sla
Een Service Level Agreement is de for-
malisering van een overeenkomst tus-
sen twee partijen. SLA’s werden voor 
het eerst gebruikt in de jaren ’80 door de 
telefoonoperatoren maar tegenwoordig 
verspreidt de trend zich over een groei-
end aantal activiteitensectoren.
In een SLA worden de verwachtingen 
van de partijen genoteerd op het gebied 
van diensten, prioriteiten, verantwoor-
delijkheden, garanties, kortom, alles wat 
we zouden kunnen definiëren als het ser-
viceniveau. “Ter aanvulling kunnen ook 
voor specifieke punten SLA’s opgesteld 

worden”, zegt Patrick Verlaet. “SLA’s lig-
gen niet vast en kunnen gewijzigd wor-
den bij elke herziening van het contract. 
Daarnaast moeten er controlemodalitei-
ten bepaald worden zodat de naleving 
van een SLA regelmatig gecontroleerd 
kan worden. Deze modaliteiten worden 
het best vastgelegd in onderlinge over-
eenstemming tussen de contractanten. 
Een SLA mag immers niet enkel door de 
onderneming opgemaakt worden op ba-
sis van een bestek of waargenomen ele-
menten tijdens een bezoek. In een SLA 
moeten tevens boetes opgenomen wor-
den. Een SLA vormt een garantie voor de 
onderneming en moet de dienstverlener 
stimuleren om de verbintenissen na te le-
ven. De boetes mogen geen middelen zijn 
om deze dienstverlener te onderdrukken 
en mogen evenmin gebruikt worden uit 
winstbejag. Er mag de leverancier enkel 
een boete opgelegd worden als hij de 
overeengekomen verbintenissen niet na-
komt. Bovendien moet de boete verant-
woord en realistisch zijn. Als de boete 
te laag is, zal de (weinig gewetensvolle) 
leverancier liever het risico lopen om 
de boete te betalen, dan de verbintenis-
sen naleven. Een te hoge boete riskeert 
daarentegen op elk ogenblik betwist te 
worden bij een geschil. In dat geval en 
als de boetes opgelegd worden uit winst-
bejag, zal de relatie tussen beide partijen 
gespannen en waarschijnlijk van korte 
duur zijn.” Met andere woorden, een 
SLA moet opgesteld worden met het oog 
op een partnerschap.
Idealiter wordt een bonus-malussysteem 
toegepast om de leverancier te stimule-
ren. Het voordeel van dit systeem voor 
de klant is dat hij een ‘spontaan’ proac-
tieve partner zal hebben.

SLA
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overname van arcadis 
Belgium door Mcs

in het kader van de continue uitbrei-
ding van zijn consultancyafdeling heeft 
MCS op 1 september 2008 de consul-
tancyactiviteiten inzake schoonmaak 
overgenomen van het bedrijf Arcadis 
Belgium. De focus van deze nieuwe 
activiteit ligt op de optimalisering van 
de schoonmaakactiviteiten met een 
correct evenwicht tussen kwaliteit en 
kosten. Enkele voorbeelden van dien-
sten zijn inventarisering, de audit van 
bestaande schoonmaakprogramma’s, 
kostenberekening, begeleiding bij 
aanbestedingen, ondersteuning bij 
onderhandelingen, advies omtrent 
het schoonmaakintelligent ontwerpen 
of renoveren van gebouwen, de 
follow-up van de kwaliteit (VSR) en 
opleiding in schoonmaakmethodiek 
en -processen.

schoonmaken is een vak

net als in elk beroep moeten de 
schoonmakers een goede opleiding 
en efficiënte begeleiding krijgen. 
De voortdurende verandering van 
de regelgeving in de sector en de 
alsmaar gevarieerdere producten 
die regelmatig hun intrede doen op 
de markt, maken een betrouwbare 
en objectieve voorlichting onont-
beerlijk. De ABSU (de enige erkende 
beroepsvereniging in de Belgische 
schoonmaaksector) investeert 
jaarlijks op alle werkingsniveaus 
grote bedragen in de opleiding en 
begeleiding van de werknemers in de 
sector. De schoonmaakbedrijven die 
lid zijn van deze vereniging, hebben 
samen bijna 47.000 werknemers in 
dienst, wat overeenkomt met 75% 
van de tewerkstelling in de sector. De 
ABSU behoort eveneens tot de FEni, 
de Europese federatie van industriële 
schoonmaakbedrijven.
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Kwaliteitscontrole van de 
schoonmaakdiensten
In de schoonmaaksector is het begrip 
‘kwaliteit’ subjectief. Desondanks kan 
de subjectiviteit beperkt worden door 
met referenties op dat gebied te werken. 
Twee mogelijkheden zijn de normen 
EN 13549 en NEN 2075. De EN 13549 
bepaalt de voorwaarden en belangrijk-
ste aanbevelingen voor systemen voor 
de kwaliteitsmeting van schoonmaak-
diensten. De NEN 2075 is een genorma-
liseerd systeem voor het meten van de 
schoonmaakprestaties. “Deze laatste is 
van Nederlandse afkomst, stond aan de 
wieg van de Europese norm EN 13549 en 
vormt de basis van het controlesysteem 
VSR (Vereniging voor Schoonmaakre-
search)”, zegt Els Nys, zaakvoerder van 
ATIR België, een bedrijf dat ze oprichtte 
in 2006. Els Nys kent de VSR op haar 
duimpje want ze geeft er een basisoplei-
ding voor toekomstige inspecteurs. “Van 
alle kwaliteitscontrolesystemen in de 
schoonmaaksector is de VSR de enige met 
legale waarde”, voegt Els Nys eraan toe.
Wat de kwaliteitscontrole van schoon-
maakdiensten betreft, is de VSR eveneens 
het stokpaardje van het bedrijf MCS (een 
software- en consultancybedrijf dat ac-
tief is in facility management, vastgoed, 
risk management, aankoop en schoon-
maak). “Alle voorwerpen die gereinigd 
moeten worden, moeten vastgelegd zijn 
in het schoonmaakprogramma, inclusief 
de gewenste resultaten. Op basis van 
deze objectieve beschrijving kunnen de 
schoonmaakactiviteiten gecontroleerd 
worden”, zegt Günter Bauwmans, Ma-
nager Cleaning and Technical Mainte-
nance bij MCS. Op dat gebied merken 
we op dat de onderneming Alpro bij de 
uitvoering van het project ‘General Im-
provement’ een nieuw bestek opgesteld 
heeft, waarin de oppervlakte van de 
ruimten en hun bestemming nauwkeu-
rig opgenomen werden. “Alle controles 
worden uitgevoerd door een gecertifi -
ceerde VSR-inspecteur van de afdeling 
‘MCS Cleaning Consultancy’. De inspec-
ties vinden altijd plaats op onverwachte 
momenten en in aanwezigheid van de 
klant en het schoonmaakbedrijf”, ver-
duidelijkt Günter Bauwmans.
Bij ISS worden deze normen toegepast 
met behulp van twee kwaliteitsme-
tingsystemen, namelijk de VSR en de 
Aqual’ISS (Agreed Quality Level - ISS). 
“Deze laatste werd gecertifi ceerd in 
overeenstemming met de Europese 
norm EN 13549”, benadrukt Patrick 
Verlaet. n
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Els Nys (atir België): “Van alle kwaliteits-
controlesystemen in de schoonmaaksector 
is de Vsr de enige met legale waarde.”

günter Bauwmans (Mcs): “alle voorwerpen die 
gereinigd moeten worden, moeten vastgelegd 
zijn in het schoonmaakprogramma, inclusief de 
gewenste resultaten.”

Patrick Verlaet (iss): “de bedrijven kiezen te 
vaak hun dienstverleners om budgettaire of 
subjectieve redenen.”
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