nieuws

Opstelten bezoekt Mommers Schoonmaakservice

Duitsland: 2% beroepsbevolking schoonmaker
Duitse schoonmaakbedrijven
noteren een totale jaarlijkse omzet van ongeveer € 11,5 miljard.
Dat is naar schatting het viervoudige van de totale jaarlijkse
omzet die hun Nederlandse collega’s behalen.

Burgemeester Opstelten (midden) geflankeerd door Marjo en Mark Mommers

VVD-partijvoorzitter en tijdelijke
burgemeester van Tilburg Ivo
Opstelten bracht onlangs een
werkbezoek aan Mommers Schoonmaakservice in Nieuwerkerk aan
den IJssel. Het bezoek vond plaats
in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente
Zuidplas, waartoe Nieuwerkerk
aan den IJssel behoort.
Tijdens zijn bezoek aan Mommers
Schoonmaakservice bekeek Opstelten
de presentatie over het nu 60-jarige
bedrijf en zag hij hoe dit schoonmaakbedrijf in deze economisch moeilijke

tijden een prima resultaat weet te behouden met gemotiveerde medewerkers en tevreden klanten. Daarnaast
werd specifiek ingegaan op de problematiek rondom de Europese aanbestedingsregels en het sociale verzekeringsstelsel in Nederland.
Opstelten was zeer onder de indruk
van de gehouden presentatie. Met een
groeicijfer van 15% in 2009 en een
ziekteverzuim van 2,4% noemde hij
Mommers Schoonmaakservice een
parel in de branche.
Meer informatie: www.mommers.nl

VSR zet kennisdatabank op
De Vereniging Schoonmaak
Research (VSR) heeft voor haar
leden een kennisbank ontwikkeld.
Deze digitale bibliotheek bevat onder meer dossiers over professio
nele schoonmaakonderwerpen in
de vorm van onderzoeken, presentaties en publicaties, en informatie
over kwaliteitsmeetsystemen,
schoonmaakmethoden en -technieken, vergaderingen en bijeenkomsten.
Het kennisinstituut VSR streeft al meer
dan dertig jaar naar objectivering en
professionalisering van het schoonmaakvak door middel van onderzoek,
opleiding en voorlichting. Met de kennisdatabank geeft VSR verdere invulling aan haar functie van kennisplatform door alle onderzoeken die in de
loop der jaren onder auspiciën van
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VSR zijn verricht, online beschikbaar te
stellen, evenals de VSR-publicaties en
zo veel mogelijk relevante artikelen uit
de vakbladen.
De kennisdatabank is opgemaakt in de
herkenbare VSR-huisstijl en is ingedeeld in drie hoofdstukken:
» Dossiers, onderverdeeld in
Kwaliteitszorg, Mens, Schoonmaak
management en Schoonmaak
techniek;
» Wiki, met zoekmogelijkheden op
(schoonmaak)onderwerpen;
» Vergadergroepen, met informatie over
bijeenkomsten en vergaderingen.
In het eerste kwartaal gaat de databank
live en kunnen de 270 VSR-leden onbeperkt gebruikmaken van deze digitale bibliotheek.
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De Duitse werkgeversorganisatie
BIV, het Bundesinnungsverband, telt
2504 leden/bedrijven die een omzet
noteren van € 9,1 miljard, wat
neerkomt op ongeveer 80% van de
uitbestede schoonmaak- en bedrijfsdiensten.
Net als de Nederlandse bedrijven
die bij OSB zijn aangesloten, vormen de bij het BIV aangesloten bedrijven een minderheid. Het totale
aantal schoonmaakbedrijven in
Duitsland is namelijk 31.230. Nog
een parallel: zowel de leden van
OSB als die van het BIV vertegenwoordigen 80% van de nationale
schoonmaakomzetten.
Het aantal personen dat in Duitsland in de professionele schoonmaakbranche werkt, ligt rond de
700.000, wat neerkomt op 2% van
de beroepsbevolking. Van die
700.000 personen is nog geen 10%
lid van een vakbond. In Nederland
schommelt dat rond de 7%.
Meer informatie:
www.gebaeudereiniger.de

Asito genomineerd
voor Top 100 Groene
Ondernemingen
Dagblad De Telegraaf heeft Asito
genomineerd voor de Top 100
Groene Ondernemingen van
Nederland.
Reden is dat Asito als reactie op de
mislukte klimaattop in Kopenhagen
zelf het heft in handen heeft genomen. Asito werkt namelijk vanaf
januari 2010 klimaatneutraal.

