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/ INTERVIE W

‘Schoonmaak in huis,  
twintig procent goedkoper uit’

Beeld: Paula BoonTekst: Ton Brands

et Europese aanbestedingscontract van elderveste bij SS 
leaning Service liep in 2  a  m te kunnen verlengen 

moesten we 2  procent meer gaan betalen  e zijn gaan 
rekenen en besloten om de schoonmaak in eigen beheer onder te 
brengen  vertelt ob asman  ij werkt als acilitair manager bij 
Stichting Scholengroep elderveste  dat bestaat uit twintig christelijke  
basisscholen in ost elderland  uim 2  kinderen bezoeken  
dagelijks een van deze scholen  ij hebben de schoonmaak ‘in huis’ 
gehaald en 22 schoonmakers in dienst genomen  e zijn daarbij  
bovendien een stap verder gegaan dan in de oude situatie  e 
hebben gekozen om niet meer met een vast programma te werken  
maar met een vast bedrag per maand  oor dat bedrag moeten ze de 
school schoonmaken  oe ze dat doen  maakt mij eigenlijk niet uit  
Als de school maar als schoon wordt ervaren door de gebruikers   
De resultaten van het project bevallen uitstekend tot nu toe  De 
contracten zijn op  april 2  ingegaan en lopen nog tot  januari 
2  nze intentie is om de schoonmakers die goed unctioneren   
in vaste dienst te nemen

Rob Pasman, facilitair manager bij Scholengroep 
Gelderveste: “Zolang de kwaliteit en het  
rendement op de uitgaven goed zijn, is er hier  
veel mogelijk.”

Na jarenlange uitbesteding heeft 

Stichting Scholengroep Gelderveste 

ervoor gekozen de schoonmaakdienst in 

huis te halen. Het in dienst nemen van 

22 schoonmakers is geen marktconforme 

handeling. “Ten opzichte van het oude 

model is dit twintig procent goedkoper, 

terwijl de schoonmakers twintig procent 

meer verdienen.” 

Dertiende maand
asman gee t aan twintig procent goedkoper uit 

te zijn dan voorheen  terwijl de schoonmakers 
twintig procent meer verdienen  e hoeven 
onszel  geen btw te betalen  dus daar winnen we 
al 2  procent mee  legt hij uit  En voor de 
schoonmakers pakt de nieuwe situatie eveneens 
beter uit  e zijn in dienst van de Stichting 
Scholengroep elderveste en vallen onder onze 

A  Dat is voor hen voordeliger  ze krijgen nu 
bijvoorbeeld een dertiende maand
Een aanvullende besparing is verder dat er de 
eerste negen jaar zogenoemde  
‘inverdiene ecten’ optreden  De schoonmakers 
beginnen in loonschaal  en groeien in negen 
jaar door naar de hoogste loonschaal  Elk jaar 
verdienen ze dus iets meer  maar wij zitten pas 
na negen jaar op het volledige berekende 
bedrag  

Spilfunctie 
n de nieuwe aanpak van Scholengroep  
elderveste vervult elke individuele school een 

duidelijke spil unctie  De school stuurt zel  op 
de kwaliteit van het schoonmaakwerk  De direct 
betrokkenen spreken de schoonmakers aan als 
zaken niet lopen zoals ze zouden moeten   
andersom  Natuurlijk controleer ik ook  
regelmatig  maar alleen bij e cessen treed ik naar 
voren  aldus asman  die een nuancering 
aanbrengt in de eerder genoemde bedragen  n 
de eerste editie van Duurzame Scholen  

agazine  die in april van dit jaar verscheen  ga  
asman nog aan dat elderveste met een 

originele taakomschrijving  e tra  
verantwoordelijkheden voor de schoonmakers en 
een concept ‘schoonmaken is beleving’ jaarlijks 

 2  kwijt is aan schoonmaakkosten en 
voorheen  2  et bezuinigde bedrag kan 
worden gebruikt voor andere doeleinden
Een klein hal jaar later zegt hij: Die besparing 
was misschien wat te rooskleurig ingeschat   

e zijn weliswaar minder kwijt dan we eerder 
betaalden  maar de besparing is niet zo hoog als 
ik eerder noemde  et is sowieso opmerkelijk dat 
we geld besparen  n het bedrag zijn namelijk 
ook al de investeringen in nieuwe  
onderhoudsmaterialen en machines verrekend  

verigens was besparing ook geen eerste 
doelstelling van de ollege van estuur  et 

ollege van estuur wilde minstens dezel de 
kwaliteit en meer rendement op de uitgaven   
Aan die doelstelling is ruimschoots voldaan  

Vloerbedekking in plaats van linoleum 
asman schrij t voor schoonmaak en onderhoud een standaard 
rogramma van Eisen voor nieuwbouw en renovatie voor  n dat kader 

adviseert hij bijvoorbeeld om de bestaande linoleumvloeren van de 
scholen te vervangen door vloerbedekking  Dat hee t invloed op 
schoonmaak en onderhoud en ook op de akoestische kwaliteit van de 
vloeren  et gevoel bij de meeste mensen is dat linoleum schoner en 
h gi nischer is  Nieuwe soorten vloerbedekking zijn echter minstens 
zo goed en zorgen voor een betere akoestiek  k moest praten als 

rugman om mensen te overtuigen  maar nu ervaren ze het als een 
enorme verbetering voor het werkklimaat  De daling van het 
geluidsniveau is bovendien eenvoudig te meten Niet alleen de 
betrokken scholen ervaren een prettig werkklimaat  ook asman is 
tevreden over hoe hij unctioneert binnen de onderwijsorganisatie   

et ollege van estuur van Stichting Scholengroep elderveste 
dur t gekke dingen te doen  e zijn momenteel bezig met twee 
ontwerpers om een eigen lijn schoolmeubilair te maken  ij zijn niet 
tevreden over het huidige aanbod meubilair op de markt en nemen zel  
het he t in handen  olang de kwaliteit minimaal hetzel de is en het 
rendement op de uitgaven verbetert  is hier veel mogelijk

Op welke basisschool heb je gezeten (en waar)?  
Schilderspoort school te Zelhem.

Wat was je favoriete vak?  
Geschiedenis.

Wat wilde je later worden?   
Kok of minister-president.

Wat is het leukste moment dat je je nog kunt herinneren 
uit de basisschool tijd?   
Dat mijn CITO-score veel hoger was dan de 
leerkracht dacht dat ik zou kunnen halen.

Waarvoor heb jij weleens in de hoek moeten staan?  
Het niet eens zijn met de leerkracht.

Het in dienst nemen van 22 schoonmakers is bepaald geen  
marktconforme handeling. Scholengroep Gelderveste deed het en is 

tevreden over hoe dit uitpakte

Rob Pasman, Scholengroep Gelderveste


