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‘DANKZIJ HOSTMAN SHIP IS HET

DUS MOGELIJK EEN BELANGRIJKE

MEERWAARDE BIEDEN ÉN EEN

GOEDE INVULLING GEVEN AAN 

DE CODE’



Een nieuwe dimensie in dienstverlening
Hostmanship geeft dienstverlening een nieuwe dimensie.
De basis daarvoor is in 2002 gelegd met het boek
‘Hostmanship, the art of making people feel welcome’ van
de Noor Jan Gunnarsson. Uitgangspunt van dat boek is
dat relaties, bezoekers én eigen medewerkers zich willen
kunnen identificeren met een bedrijf. Producten en diensten
kunnen vaak het verschil niet maken, maar organisaties
kunnen wel onderscheid leveren in de wijze hoe ze deze
producten en diensten aan de man brengen. Het wordt
ook wel de zachte kant van de dienstverlening genoemd,
en het is een kant die steeds belangrijker wordt. Ook in 
de facilitaire dienstverlening. Opdrachtgevers vragen niet 
uitsluitend meer om concrete en kwantitatief meetbare
prestaties, maar willen ook dat er een goede beleving is
van de dienstverlening. Dat is ook niet zo verwonderlijk: 

telkens weer blijkt uit onderzoeken dat zeker niet alleen de
meetbare kwaliteit telt, maar dat ook beleving belangrijk 
bijdraagt aan de waardering van dienstverlening. De 
belevingsfactor speelt dan ook een steeds grotere rol in
tevredenheidsonderzoeken. Bedrijven die verlangen naar
een hoge tevredenheid van medewerkers, streven er dus
naar dat de beleving van de dienstverlening goed is. Het is
een criterium dat steeds belangrijker wordt, ook omdat er
krapte op de arbeidsmarkt dreigt en bedrijven talent lange
tijd aan zich willen binden. Aangezien nu juist facilitaire
bedrijven veel op de werkvloer aanwezig zijn en daar
steeds meer diensten verrichten, kunnen facilitair mede-
werkers belangrijk bijdragen aan het verbeteren van de
beleving van de werkomgeving. Hostmanship kan daar
een grote rol in spelen. Natuurlijk moet de kwaliteit van het
werk hoog zijn, maar met hostmanship kunnen facilitaire
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bedrijven zorgen voor een belangrijke meerwaarde: ook de
beleving van de dienstverlening wordt dan hoog gewaar-
deerd. Zo draagt de dienstverlening in nog grotere mate bij
aan de tevredenheid van medewerkers en bezoekers.

De verwachtingen overtreffen
Gom onderscheidt zich al jaren met een solide operational

excellence fundament. Betrouwbaarheid en kwaliteit van de
dienstverlening vormen de basis van alles. Logisch gevolg
is dat Gom werkt met ‘schoonmakers die vooruit denken’.
De medewerkers kijken verder dan alleen de dagelijkse
schoonmaakwerkzaamheden. Het stelt ze onder meer in
staat het werk op een efficiënte manier in te richten. Maar
ze denken ook graag mee met opdrachtgevers. En die
opdrachtgevers vragen steeds vaker om gastheerschap en
hechten veel waarde aan de beleving van de dienstverle-
ning. Juist schoonmakers kunnen daar veel in betekenen.
Want zij dragen er in belangrijke mate aan bij dat een omge-
ving als schoon en dus prettig wordt ervaren en dat men-
sen zich er welkom voelen. Met hostmanship wordt daar
een nieuwe stap in gezet. Hostmanship maakt het mogelijk
het verschil te maken en de verwachtingen bij opdrachtge-
vers, hun medewerkers en hun bezoekers te overtreffen.

Medewerkers die echt betrokken zijn
Medewerkers kunnen hostmanship waarmaken door
dienstbaar te zijn, het geheel te zien, hun verantwoordelijk-
heid te nemen, de dialoog aan te gaan, over kennis te
beschikken en die ook te benutten, en zorgzaam te zijn.
Dat betekent in de praktijk dat ze open, alert en pro-actief
zijn, altijd nét een stapje meer zetten, niet slechts hun taken
uitvoeren maar problemen signaleren en die ook weg -
nemen of liever nog voor zijn, altijd blijven nadenken of en
hoe het beter kan, en hun dienstverlenende werk met
betrokkenheid doen. Medewerkers en bezoekers van de
opdrachtgevers zullen niet alleen kwaliteit ervaren, maar
ook dienstbaarheid en gastheerschap. Ook bij schoon -

makers, zeker op locaties waar ze worden ingezet in de
dagschoonmaak, bij bedrijven waar Het Nieuwe Werken is
ingevoerd, of in panden waar de schoonmakers actief zijn
als service host. 

Om hostmanship tot een succes te maken, moet het in de
genen zitten van de mensen. En daarvoor moet het ook in
de genen van de organisatie zitten. Dat is ook de reden
waarom Gom is begonnen om eerst de kaderleden middels
workshops vertrouwd te maken met hostmanship. Alleen
als medewerkers hostmanship in hun eigen organisatie
ervaren, kunnen ze het zich eigen maken en zelf in de prak-
tijk brengen. Leidinggevenden moeten zich dus ook in hun
houding naar de medewerkers dienstbaar opstellen, het
geheel zien, hun verantwoordelijkheid nemen, de dialoog
aangaan, hun kennis benutten en zorgzaam zijn. Ze moeten
alle drempels wegnemen zodat de medewerkers op de
werkvloer optimaal kunnen functioneren en tevreden zijn.
Alleen al dat zal ervoor zorgen dat ze met veel meer plezier
en betrokkenheid hun werk doen. Dat komt ten goede aan
de kwaliteit van de dienstverlening en aan hun houding. Het
zal ertoe leiden dat de eindgebruikers tevredener zijn en de
dienstverlening als beter beleven en waarderen.

Hostmanship en Code: een prima duo
Toeval bestaat niet. Terwijl Facilicom en Gom zich oriënteer-
den op een nieuwe manier van werken en een nieuwe
manier van omgaan met de eigen medewerkers, kwam de
Code Verantwoordelijk Marktgedrag tot stand in de
schoonmaakbranche. Een code die zo succesvol is dat ook
andere sectoren in de facilitaire dienstverlening zo’n code
willen gaan opstellen en invoeren. De hele schoonmaak -
sector en, zo blijkt nu, de hele facilitaire wereld is dus 
kennelijk toe aan een nieuwe manier van werken. Het mooie
is dat hostmanship en de Code Verantwoordelijk
Marktgedrag een prima duo blijken te zijn. Met het invoeren
van hostmanship is Gom in staat om op uitstekende wijze
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te voldoen aan de eisen die de code stelt aan de werk -
gevers in de schoonmaakbranche. Hostmanship zorgt er
meteen ook voor dat in de uitvoering wordt voldaan aan
enkele van de belangrijkste intenties van de code. 

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is tot stand 
gekomen na de langdurige staking in de schoonmaak-
branche in het voorjaar van 2010. De schoonmakers eisten
betere arbeidsvoorwaarden en, misschien nog wel belang-
rijker, meer respect. In het zoeken naar oorzaken van hun
onvrede kwam veel boven tafel: de werkdruk, de kwaliteit
van het werk, de bejegening van werknemers door hun
superieuren en de verharding van de marktverhoudingen
door teruglopende schoonmaakbudgetten, scherpe prijs-
concurrentie en kortlopende contracten. Bij veel aanbeste-
dingen draaide het enkel en alleen om kostenverlaging,
waarbij andere belangrijke aspecten zoals de kwaliteit van
het werk en de arbeidsomstandigheden op de achtergrond

werden schoven. Werkgevers, vakbonden, opdrachtgevers
en overheid kwamen tot de conclusie dat het tijd was voor
verandering. Resultaat was de Code Verantwoordelijk
Marktgedrag, een gedragscode voor de schoonmaak-
branche die inmiddels door veel betrokkenen is onder -
tekend. 

In de code is vastgelegd dat partijen bij de aanbesteding
niet alleen kijken naar de prijs, maar dat het van groot
belang is ook de kwaliteit van de uitvoering van schoon-

HOSTMANSHIP MAAKT HET MOGELIJK HET 

VERSCHIL TE MAKEN EN DE VERWACHTINGEN BIJ
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maakwerk en de arbeidsomstandigheden mee te wegen.
De code stelt daarin eisen aan alle betrokken. Opdracht -
gevers moeten bijvoorbeeld ook sturen op kwaliteit, betrok-
kenheid en respect. Werkgevers in de schoonmaakbranche
moeten meer kijken naar het gemeenschappelijke belang.
Dat zal resulteren in een hechtere relatie met klanten, een
grotere tevredenheid over de kwaliteit van de dienst -
verlening en betere arbeidsverhoudingen, onder andere
door respect te hebben voor medewerkers, coachend 
leiderschap en het stimuleren van opleiding en ontwikkeling.
Medewerkers dragen bij aan een betere werksfeer en 
betere werkomstandigheden door vakkundig te werk te
gaan en daadwerkelijk betrokken te zijn. 

Hostmanship biedt een antwoord op veel van deze eisen.
Hostmanship staat voor een andere manier van werken en
leiding geven en een groot respect voor de individuele
medewerkers. Hostmanship stimuleert medewerkers op
vakkundige wijze te werk te gaan, hun eigen verantwoor-
delijkheid te nemen en betrokkenheid te tonen. Op de
werkvloer draagt dat bij tot betere arbeidsverhoudingen,
een grotere tevredenheid bij de schoonmaakmedewerkers,
een hogere kwaliteit en een betere beleving van hun dienst-
verlening, en dus meer waardering en respect over en weer
voor alle betrokkenen.

De goede ervaringen op de werkvloer
Hostmanship levert dus een belangrijke toegevoegde
waarde. Hostmanship is tegelijkertijd het antwoord op de
eisen die de Code Verantwoordelijk Marktgedrag stelt. En
hostmanship is bovendien een succes op de werkvloer, zo
blijkt in de praktijk. Ook gerenommeerde opdrachtgevers
zien dat. Zij zoeken naar zo’n belangrijke meerwaarde. Dan
gaat nu nog veelal om locaties waar ze kiezen voor 
dagschoonmaak, waar Het Nieuwe Werken is ingevoerd,
en waar op verzoek van de opdrachtgever geen schoon-
makers maar service hosts worden ingezet. Het geeft

schoonmakers een heel nieuwe rol. Het betekent dat hun
werkzaamheden niet gestandaardiseerd zijn, maar dat ze
zelf op de werkvloer reageren op actuele omstandigheden.
Als er een spontaan overleg is, kunnen ze die ruimte dus
even niet schoonmaken. Wordt er op een afdeling een ver-
jaardagsfeestje gevierd, dan zullen ze daar hun werkzaam-
heden op aanpassen. Verder zullen ze zich niet beperken
tot hun eigen taken, maar ook bijvoorbeeld signaleren dat
een lamp stuk is en dat doorgeven of de lamp zelf vervan-
gen. Belangrijk is dat ze zichtbaar hun werk doen en dat
zorgt vaak voor een grotere tevredenheid omdat daarmee
ook zichtbaar wordt dat er wordt schoongemaakt. Maar
dat maakt ze tegelijkertijd aanspreekbaar voor individuele
medewerkers, dus is het belangrijk ze daarvoor toe te rus-
ten. Ze komen uit de anonimiteit maar ze zullen dus ook
moeten kunnen reageren op vragen van medewerkers. Het
is een manier van werken die is doorgevoerd op aanspre-
kende locaties als het Belastingkantoor in Doetinchem en
bij Waterschap Brabantse Delta. Met grote klanten als ING
en ABN AMRO wordt inmiddels gesproken over het bieden
van de meerwaarde die hostmanship geeft. Maar ook bij
reguliere objecten kan hostmanship in belangrijke mate
kwaliteitsverhogend werken. Want iedereen profiteert van
hostmanship. Opdrachtgevers krijgen een betere kwaliteit
en beleving. Medewerkers en bezoekers voelen zich wel-
kom en zijn tevredener. De opdrachtnemer kan zich
omvormen tot modern werkgever en trekt daardoor de
beste mensen aan. En schoonmaakmedewerkers krijgen
het respect dat ze verdienen. <

HOSTMANSHIP STIMULEERT MEDEWERKERS 

OP VAKKUNDIGE WIJZE TE WERK TE GAAN, 

HUN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID 

TE NEMEN EN BETROKKENHEID TE TONEN. 


