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Gom ZorgSupport was sinds 2005 verantwoordelijk voor een 

deel van het schoonmaakonderhoud van Daelzicht. Medewerkers 

van de eigen dienst van Daelzicht voerden op de zorgafdelingen, 

onder leiding van teamleiders uit de zorg, het andere deel van 

het schoonmaakonderhoud uit. Deze teamleiders voerden dus 

activiteiten uit waarin zij niet gespecialiseerd waren en die niet 

tot hun kernverantwoordelijkheid behoorden. Een situatie die niet 

bevorderlijk is voor operational excellence.

Efficiency verhogen
Om de efficiency te verhogen heeft Daelzicht eerst de aan

sturing van de huishoudelijk medewerkers met o.a. een schoon

maaktaak onder gebracht bij één afdeling. Vervolgens heeft 

er een inventarisatie plaatsgevonden van de taken van deze 

medewerkers. Het zwaartepunt van de activiteiten lag voor iedere 

medewerker anders. Daarom is de persoonlijke werksituatie van 

elke medewerker in kaart gebracht. Hoeveel uur werkte iemand? 

Hoe werden die uren ingezet? Op welke momenten kon iemand 

niet komen werken vanwege andere verplichtingen? Wat waren de 

persoonlijke wensen en voorkeuren en is de medewerker mobiel? 

Daarnaast is uiteengezet op welke momenten schoonmaak in 

de woningen wenselijk was en werden de medewerkers onder 

aansturing van rayonleiding van Gom Zorgsupport opgeleid. 

Daelzicht noemde dit traject revitaliseren met als uiteindelijk doel 

te onderzoeken of uitbesteding van de schoonmaak kon leiden 

tot meer efficiency en besparingen. 

Steeds meer zorginstellingen hebben te maken met bezuinigingen en krappere budgetten. 

Ook Daelzicht, een instelling voor verstandelijk gehandicapten in Limburg, ontkomt daar niet 

aan. De Raad van Bestuur besloot daarom in 2011 dat Daelzicht zich meer moet gaan richten 

op haar kernactiviteit; het verlenen van zorg. Dat betekende dat een aantal ondersteunende 

activiteiten, waaronder de eigen huishoudelijke dienst, anders moesten worden ingericht. 

Gom ZorgSupport schreef vervolgens een plan om de volledige uitbesteding van de 

schoon maakactiviteiten te realiseren. Een traject dat Gom ZorgSupport zeer zorgvuldig 

aanpakt. Overigens niet alleen bij Daelzicht, maar bij meerdere opdrachtgevers.



Under management-constructie
In het plan dat Gom ZorgSupport schreef, hebben we een 

tussenfase voorgesteld van een under managementconstructie. 

Hierbij hebben we de medewerkers van de eigen dienst van 

Daelzicht opgeleid volgens de Gom ZorgSupportwerkwijze. Zo 

konden zij wennen aan de werkmethodiek en de normen van Gom 

ZorgSupport. In het geval dat Daelzicht definitief zou kiezen voor 

uitbesteding van de schoonmaak, waren de medewerkers in ieder 

geval voldoende opgeleid voor de eventuele nieuwe taak. 

De under managementconstructie moet de volgende 

baten opleveren:

•   een structurele verbetering van de technische 

schoonmaakkwaliteit, zodat een AQL van 3% voor het 

sanitair, 4% voor de bewonerskamers en 7% voor de 

overige ruimten wordt behaald; 

•   een structurele verbetering van de beleving van 

de schoonmaakkwaliteit, zodat er gemiddeld 

een 7 wordt gescoord bij de evaluaties met de 

locatieverantwoordelijken;

•   ontzorging van het zorgpersoneel, door het overnemen 

van de verantwoordelijkheid voor aansturing en 

begeleiding van de schoonmaakmedewerkers en door 

het structureel controleren van de schoonmaaktaken 

die de medewerkers uitvoeren; 

•    een constante schoonmaakkwaliteit waarbij ook bij 

afwezigheid van de vaste medewerker de kwaliteit op 

niveau blijft;

•   uniforme schoonmaakprogramma’s en uniforme 

werkorganisatie.

Opleiding
In maart 2013 zijn we gestart met dit under managementtraject en 

daarmee met de revitalisering van de medewerkers van de eigen 

dienst van Daelzicht. Als eerste hebben we nieuwe materialen 

en middelen aangeschaft. Zo maakten we een frisse start en 

beschikten alle locaties over dezelfde middelen en materialen. 

Om de Daelzichtmedewerkers zo goed mogelijk op te leiden 

hebben we een aangepaste en uitgebreidere Gom Instructie bij 

Introductie (GIBI) ontwikkeld. Medewerkers werden begeleid door 

de Daelzicht Academie door inzet van de Theorie U. Tijdens die 

revitalisering zijn medewerkers gedurende maximaal een half jaar 

begeleid door rayonleiding van Gom ZorgSupport.

Het Gom ZorgSupportrayonmanagement heeft de medewerkers op 

de werkplek begeleid bij het werken met de themakaart, het gebruik 

van uniforme materialen en middelen, het doelmatig vloeronderhoud, 

het gebruik van het logboek, het veilig en gezond werken en met 

andere protocollen. Om de twee weken keken we per medewerker 

of het programma volgens plan verliep. Op deze manier was goed te 

monitoren of er bijgestuurd moest worden en door wie. Vooral in het 

begin was er nogal wat weerstand bij de Daelzichtmedewerkers. 

Zij moesten bijvoorbeeld werken met de microvezeldoek, terwijl zij 

gewend waren aan de traditionele ‘natte’ methode.

Wennen
De overgang naar de Gom ZorgSupportmethodiek en normen 

verliep dan ook niet helemaal geruisloos. De kwaliteit die we 

meten met DKS en VSRcontroles kwam onder druk te staan. 

Ook moesten de medewerkers eraan wennen dat zij zich 

uitsluitend moesten beperken tot schoonmaakwerkzaamheden. 

Het wennen aan de nieuwe situatie gold overigens niet alleen 

voor Daelzichtmedewerkers; maar ook voor Daelzichtcliënten 

én voor medewerkers van Gom ZorgSupport. Doordat de 

Daelzichtmedewerkers efficiënter gingen werken en zodoende 

meer panden konden schoonmaken, nam de Daelzichtdienst 

geleidelijk aan steeds meer panden over die eerst door Gom 

ZorgSupport werden schoongemaakt. 

Motivatie
Gedurende het GIBIopleidingstraject hebben we samen met de 

Daelzicht Academie bedacht dat de medewerkers van de eigen 

dienst niet alleen het traject moeten volgen en moeten aantonen 

dat ze de methode onder de knie hebben. De medewerkers 

moesten ook kunnen laten zien dat ze gemotiveerd zijn. Sommige 

medewerkers van de Daelzichtdienst lukte dit op dat moment 

nog onvoldoende. Omdat we de mensen die wel goed meededen 

in het traject wilden belonen, hebben we gezamenlijk het 

‘Revitalisering Certificaat’ opgesteld. De feestelijke uitreiking van 

deze certificaten aan de eerste groep medewerkers – met vlaai, 

bloemen en een mooie foto – bleek een zeer motiverende werking 

te hebben op de rest van de medewerkers van de eigen dienst.

Vervolgens hebben we de begeleiding en de controles 

geïntensiveerd en Daelzicht nog meer betrokken bij de beoordeling 

van de medewerkers van de eigen dienst. Het resultaat 

daarvan was dat na zeven maanden bijna alle medewerkers 

het Revitalisering Certificaat hadden behaald en ze optimaal 

toegerust waren op een toekomst in de schoonmaakbranche.

Evaluatie / volgformulier 

     

In te vullen door de nieuwe medewerker: 
 

 
Naam:    __________________________________________________________________________ 
Afdeling:               __________________________________________________________________________ 
Personeelsnummer:   __________________________________________________________________________ 
 
Ik heb de Gom Instructie bij Introductie gevolgd op:  
 
Dag:  Datum:  Van:   Tot: 
 
__________ ____________ ___________ ___________ 

 
Datum:      Handtekening: 
 
________________                           ______________________ 

 
 
In te vullen door de instructeur/instructrice 

 
 

 
Naam:    __________________________________________________________________________ 
Rayon:    __________________________________________________________________________ 
 
Datum:      Handtekening: 
 
________________                           ______________________ 
 



Planning van de werkzaamheden
Gedurende de periode van under management, waarbij er 

fei te lijk nog steeds sprake was van twee teams, vroeg de 

afstemming van de planning van de schoonmaakwerkzaamheden 

nogal wat aandacht. Daarom vulden we de planning van de 

schoon maakwerkzaamheden gezamenlijk in. Daelzicht gaf de 

basisplanning aan en Gom ZorgSupport vulde aan. Om goed met 

elkaar te communiceren maakten we gebruik van  Dropbox, een 

online tool waarmee je bestanden kunt downloaden, aanpassen 

en vervolgens weer kunt uploaden. Met deze tool konden we 

precies zien wie er voor het laatst de planning had aangepast. 

Geen overbodige luxe want mensen worden ziek, willen een dag 

vrij of ruilen onderling. Met de Dropboxtool zijn dubbelingen van 

oude en nieuwere versies voorkomen en was de planning altijd 

uptodate.

Uitbesteden
Nadat alle medewerkers met succes waren opgeleid en gewend 

waren aan de nieuwe manier van werken, was het tijd voor de 

volgende fase: de beslissing over de feitelijke uitbesteding van de 

schoonmaak aan Gom ZorgSupport.

In de voorbereiding hebben we in gezamenlijk overleg bepaald 

welke medewerksters er voor overgang naar Gom Zorgsupport 

in aanmerking kwamen op basis van de Wet Overgang van 

Onderneming. Voor de overige boventallige medewerksters heeft 

Daelzicht een andere oplossing gezocht. Een aantal mensen ging 

met (vervroegd) pensioen, een aantal medewerkers vond een 

andere functie buiten Daelzicht en voor een groep medewerksters 

is het sociaal plan in werking gesteld.

Per 2 januari 2015 zijn 16 Daelzichtmedewerkers overgegaan 

naar Gom ZorgSupport. Vanzelfsprekend behielden de betrokken 

medewerkers hun arbeidsvoorwaarden en is voor hen, door middel 

van suppletie, het verschil tussen de cao Gehandicaptenzorg en 

de cao Schoonmaak gecompenseerd. In totaal zijn er nu zeventig 

medewerkers betrokken bij de schoonmaak voor Daelzicht.

Teamgeest
Om de teamgeest tussen de oude en nieuwe Gom Zorg  Support 

medewerkers te bevorderen, hebben we een nieuwjaars  

bijeen  komst georganiseerd, zowel voor de oude en nieuwe 

medewerkers van Gom ZorgSupport. Vanzelfsprekend lag de 

Gom ZorgSupportbedrijfskleding voor de nieuwe medewerkers 

klaar, wat een bijdrage leverde aan het teamgevoel.

Projectorganisatie
Een dergelijk omvangrijk traject vergt veel inspanning en een 

nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen. Vanuit 

Daelzicht waren betrokken: de Raad van Bestuur, de project

leider, de Teamleider Huishouding en Kleding en Linnenservice, 

 medewerkers van de Facilitaire Dienst, de afdelingen P&O en 

 Financiën, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Vanuit 

Gom ZorgSupport  waren betrokken: de directie, de operationeel 

manager, de objectleiding, de rayonmanager en de afdelingen 

KwaliteitsZorg & Innovatie, HR en Sales.

Vanzelfsprekend was er frequent overleg tussen de betrokken 

partijen op diverse niveaus. Vertegenwoordigers van Daelzicht 

en Gom ZorgSupport overlegden minimaal maandelijks over de 

voortgang van het project; in de eindfase zelfs iedere twee weken. 

De projectleden wisten elkaar dankzij de korte communicatielijnen 

makkelijk te vinden.



De contacten met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad onder

hield Daelzicht zelf. Gom ZorgSupport leverde voor deze contacten 

de noodzakelijke input aan. We hebben de ondernemingsraad 

uitgenodigd om aanwezig te zijn op de kickoff in maart 2013, 

waarbij de beoogde overgang van under management naar  

uit besteding werd aangekondigd.

Communicatie
Reeds vanaf 2012 zijn de medewerkers op de hoogte gehouden 

van de intentie om de taken van de huishoudelijke dienst anders 

in te vullen. Vanaf de start van het project in januari 2013 heeft 

Daelzicht altijd helder gecommuniceerd naar de medewerkers 

dat het uitbesteden van alle schoonmaaktaken de mogelijke 

consequentie kon zijn.

Gedurende het traject, dat twee jaar duurde, zijn de betrokken 

medewerkers voortdurend geïnformeerd over de voortgang.  

De besprekingsverslagen van de projectorganisatie zijn verspreid 

en er is regelmatig een nieuwsbrief uitgegaan naar de betrokken 

schoonmakers. De afdeling Informatisering en Automatisering 

heeft ervoor gezorgd dat de medewerksters opgeleid werden in 

het werken met Outlook en het uren registratie systeem DRP.

Besparingen 
Hoewel het besparen op de schoonmaakkosten voor Daelzicht 

niet het primaire doel was van de gehele uitbesteding, heeft het 

traject een besparingspotentieel op de langere termijn opgeleverd 

van 30%. Dit is vooral gerealiseerd doordat de kosten voor het 

ziekteverzuim voor Daelzicht zijn weggevallen én door de veel 

efficiëntere schoonmaak, op basis van operational excellence. 

In 2015 vindt een evaluatie plaats waarbij we alle betrokken 

medewerkers vragen hoe zij het gehele proces hebben ervaren en 

wat hun eerste indrukken zijn van de nieuwe situatie.

Meer weten?
Bovenstaande geeft een goed beeld van wat Gom ZorgSupport 

voor Daelzicht heeft betekend. Vanzelf sprekend is iedere 

organisatie anders en leveren we in elke situatie maatwerk.

Wilt u meer weten over wat Gom ZorgSupport kan betekenen 

bij het uitbesteden van uw schoonmaakwerkzaamheden en 

welke belangrijke aandachtspunten er daarbij nog meer naar 

boven kunnen komen? Wilt u meer informatie over onze under 

manage mentaanpak of over het revitaliseren van uw eigen 

schoon maakdienst? Belt u dan met (010) 298 14 63. 

Aandachtspunten 
Under management en outsourcing zijn trajecten die een zorgvuldig aanpak vereisen, daarom nemen ze nu eenmaal tijd in 

beslag. Hieronder lichten we de drie belangrijkste aandachtspunten in een dergelijk traject kort toe. 

   Een goede samenwerking tussen de zorginstelling en Gom ZorgSupport is essentieel. Zorg voor voldoende capaciteit  

en beschikbaarheid van de sleutelfunctionarissen van beide partijen. Een goede informatieuitwisseling versnelt het 

proces aanmerkelijk. Leg afspraken en uitgangspunten helder vast.

   De kwaliteit van de schoonmaak kan zeker in het begin van de under managementperiode onder druk komen te staan. 

Medewerkers van de eigen dienst moeten vaak wennen aan de voor hen nieuwe schoonmaakmethode, materialen  

en middelen.

    Wees open en eerlijk in de communicatie naar de medewerkers. Betrek de medewerkers zo spoedig mogelijk bij het  

under management en outsourcingproces. Besteed ook aandacht aan de medewerkers die achterblijven. Zij verliezen 

collega’s, hetzij omdat ze vertrekken naar Gom ZorgSupport, hetzij omdat ze naar elders vertrekken, of afvloeien via  

het sociaal plan.
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Karel Doormanweg 4
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