
Al acht jaar maakt Gom de kantoor- en productieruimtes van 

KLM Catering Services (KCS) schoon. Voor de schoonmaak-

branche een langlopend contract. En KCS is voorlopig niet 

van plan te tenderen want niet de prijs, maar voedselveilig-

heid, een naadloos aansluitende samenwerking en flexibi-

liteit staan bovenaan de prioriteitenlijst.

Flexibiliteit belangrijk in 
voedingsmiddelenindustrie

‘Niet ieder 
stoelpootje 
is omschreven’

SpecialiStiSche reiniging
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‘Op kantoor kun je spreken van algemeenheden: alle 

vensterbanken worden één keer per week afge-

nomen. In de voedingsmiddelenindustrie kan dat 

niet. Per machine, zelfs per onderdeel, zijn er instructies over 

hoe en wanneer schoon te maken’, zegt Ad van Poppel, direc-

teur Kwaliteit Schoonmaakdivisie bij Facilicom Services Groep. 

Daarnaast is hij voorzitter Kwaliteitszorg bij VSR en een van de 

initiatoren van de uitgave Schoonmaakbewust ontwerpen voor 

de voedingsmiddelenindustrie. 

Deze uitgave kwam eind vorig jaar tot stand en werd in decem-

ber door Wim Schreuders, directeur van de nieuwe Voedsel 

en Waren Autoriteit, in ontvangst genomen uit handen van 

Tammo Huizinga, voorzitter van VSR. Voor de overhandiging 

was een toepasselijke locatie gekozen: het kantoor van KLM 

Catering Services (KCS) op Schiphol. PS was erbij en vroeg zich 

af hoe KCS zèlf de schoonmaak heeft georganiseerd. 

Een paar weken later. Op het kantoor van KCS lichten Van Poppel; 

Chris Brenner, manager Food bij Gom Food; Jan de Wit, hoofd 

Facilitaire Zaken & Projecten bij KLM Catering Services en Arend 

Mol, coördinator Facilitaire Zaken bij KLM Catering Services, de 

specifieke kenmerken van reinigen in de voedingsmiddelenin-

dustrie toe en vertellen zij over de onderlinge samenwerking. PS 

doet verslag en kreeg een rondleiding door de productieruimtes.

Producten voor de consument
De Wit, eindverantwoordelijke voor facilitaire zaken bij KCS: 

‘De basis is voor ons risico’s uitsluiten. Hygiëne en voed-

selveiligheid staan op één. We nemen geen risico’s. Dat kunnen 

we aan boord niet verkopen. Gom speelt daarin voor ons een 

adviserende rol, het totaalproces is in samenwerking met hen 

ontwikkeld.’

KCS levert vanuit Schiphol inflight-serviceconcepten aan 

luchtvaartmaatschappijen. Dagelijks voorziet het bedrijf met 

1350 medewerkers circa 270 vluchten van catering, onder 

andere bestaande uit maaltijden voor zo’n 54.000 passagiers 

– waarvan ongeveer 2.500 speciale maaltijden – en meer dan 

23.000 kranten en tijdschriften. De voorbereiding en produc-

tie hiervan vinden plaats in de productieruimtes op Schiphol. 

Gom Food is een activiteit van Gom Schoonhouden, onderdeel 

van Facilicom Services Group. Gom verzorgt de schoonmaak-

werkzaamheden bij KCS, zowel op de kantoren als in de produc-

tieruimtes. Overdag zijn er zes medewerkers aan het werk. De 

productieruimtes worden ’s nachts schoongemaakt. Een team 

van negen gespecialiseerde medewerkers wordt daarvoor ingezet. 

Brenner (Gom) is eerstverantwoordelijke voor klant KCS: ‘Je 

hebt te maken met voedsel. Producten voor de consument. 

Dat maakt deze sector specifiek.’

Mol, contactpersoon voor de dagelijkse gang van zaken op 

facilitair gebied bij KCS: ‘Flexibiliteit is heel belangrijk. Als we 

een schoonmaakbedrijf zouden hebben dat zich alleen maar 

aan de afspraken houdt, dan werkt dat niet. We hebben juist 

een partij nodig die begrijpt dat als er door de mist geen vlieg-

tuigen vliegen, de koelkasten vol blijven, en die dus niet op dat 

moment kunnen worden schoongemaakt.’

Brenner (Gom): ‘We proberen proactief te zijn. Als we de op-

dracht krijgen om een specifieke machine schoon te maken 

dan kijken we ook naar de omgeving en nemen die indien 

nodig ook mee. Dat is partnership.’

Veiligheid op één
Dat zou iedere schoonmaker wel willen, maar de meesten wordt 

het onmogelijk gemaakt door uitgeklede contracten. Blijkbaar 

is daar in dit geval in het contract 

ruimte voor gemaakt?

Mol (KCS): ‘We hadden eerst een 

contract waarin het schoonmaken 

van ieder stoelpootje was om-

schreven. We hebben nu meer 

flexibiliteit gecreëerd. Als er een 

emmer salade omvalt, moet dat 

eerst worden schoongemaakt.’

Brenner (Gom): ‘In de voed-

ingsmiddelenindustrie moet je kunnen inspelen op een situatie. 

We hebben bij KCS de gelegenheid gekregen een samenwerking 

op te bouwen, waardoor vertrouwen ontstaat en we ruimte bin-

nen het contract konden creëren om op situaties in te spelen.’

Van Poppel (Facilicom): ‘De trend is strakke contracten; inko-

pers die willen scoren door het goedkoopste contract binnen 

te slepen. Natuurlijk werken we zo efficiënt mogelijk, maar dat 

is niet het belangrijkst. In deze sector is het productieproces 

leidend, niet het schoonmaakprogramma. Zonder die ruimte 

in het contract zouden de risico’s op storingen juist alleen 

maar toenemen.’

De Wit (KCS): ‘Dat klopt. Schoon betekent minder storingen. 

Ieder uur storing kost geld. Het begint voor ons daarom met 

de juiste schoonmaakpartner. In de loop der jaren – we 

werken nu acht jaar samen – zijn we naar elkaar toege-

groeid. Als wij een nieuwe machine nodig hebben, nemen 

we Gom mee. We zoeken continu 

naar slimmer en beter, maar we 

overleggen altijd: dit is wat we 

van plan zijn, wat betekent dat 

voor jullie?’

Mol (KCS): ‘We snijden niet 

zomaar in schoonmaakuren, maar 

bedenken samen wat het meest 

efficiënte proces is. Zo leveren 

onze mensen veegschoon op, dat 

scheelt werk. Over de looproutes is nagedacht en de toiletten 

worden expres vóór de pauze schoongemaakt, dan gaan 

medewerkers er netter mee om.’

Brenner (Gom): ‘Bovendien hebben we werkzaamheden die in de 

Chris Brenner, manager Food, Gom Food

Jan de Wit, hoofd Facilitaire Zaken & Projecten, KCS

Arend Mol, coördinator Facilitaire Zaken, KCS

Ad van Poppel, directeur Kwaliteit Schoonmaakdivisie, 

Facilicom Services Groep

‘een schoonmaakbedrijf 
dat zich alleen maar aan 

de afspraken houdt, 
werkt voor ons niet’

SpecialiStiSche reiniging
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nacht plaatsvonden, verplaatst naar de dag. Dat had verder geen 

invloed voor het proces, maar het scheelde wel nachtelijke 

toeslaguren. Je zoekt de toegevoegde waarde van elkaar. Is het 

voor de schoonmaak werkbaar? Is het voor de productie werkbaar?’

Sinaasappel-incident
Opvallend is dat KCS en Gom een samenwerkingscontract 

hebben voor onbepaalde tijd. Wat niet wil zeggen dat de sa-

menwerking vanzelfsprekend doorloopt. Het contract zou - met 

inachtneming van een opzegtermijn - op ieder moment op-

gezegd kunnen worden, al is dat is niet de intentie. Om alert 

te blijven zijn de twee partijen wel continu in gesprek. 

De Wit (KCS): ‘Ik krijg binnen KCS wel eens de vraag: moeten we 

niet eens tenderen? En ik sluit dat ook niet per definitie uit, maar 

we hebben nu een partner die precies weet hoe het bij ons werkt.’

Brenner (Gom): ‘Er gaat natuurlijk ook wel eens iets mis. Om aan 

te geven dat we elkaar echt wel scherp houden: enige tijd geleden 

werd een medewerker van ons betrapt op eten op de werkvloer. 

Ik noem het het “sinaasappel-incident”. Iemand nam een stuk 

sinaasappel dat klaargemaakt moest worden voor een menu. 

Dat is verboden en dat is bekend. De consequentie was dat deze 

medewerker direct werd verwijderd en niet meer bij KCS mocht 

terugkeren. Dat is hard, maar de enige manier maar waarop we 

kunnen samenwerken onder de strenge eisen die er zijn.’

Van Poppel (Facilicom): ‘We moeten elke dag bewijzen dat we 

de juiste partner zijn. Zo vinden dagelijks controles plaats en 

worden monsters genomen. Daar zit een uitgebreide systematiek 

achter. De uitslagen van een DKS blijven meestal intern, maar 

in dit geval bespreken we deze met de klant. Tevens vindt er 

een periodieke controle door de kwaliteitsdienst van KCS plaats.’

De langdurige samenwerking maakt volgens beide partijen ook 

dat schoonmaakmedewerkers en productiemedewerkers 

werken als collega’s. Brenner (Gom): ‘Schoonmaakmedewerk-

ers ervaren dat er naar ze wordt geluisterd. Ze zijn belangrijk. 

KCS laat dat ook zien. Bij hun 12,5 jaar jubileum waren bijvoor-

beeld ook alle Gom-collega’s uitgenodigd.’

Mol (KCS): ‘Eigenlijk is het zo: ’s nachts is Gom verantwoordeli-

jk voor de productieruimtes en aan het einde van de dienst 

draagt Gom over aan het productieteam van KCS. Het is echt 

een gezamenlijk proces waar respect is voor elkaar.’ 

prODUctproductnieuws
Mewa reinigingsdoeken 
in de metaalsector
In de metaalsector gaat het er vaak hard aan toe. Met handelingen als draaien, 

harden en slijpen, of bij de vervaardiging van freesonderdelen. De montage van 

inbouwklare systemen of procedés voor oppervlakteveredeling vereisen precies 

werken en dat kan alleen als installaties en machines in perfecte staat verkeren. 

Regelmatig reinigen is de boodschap. De olie die tijdens het draaiproces wordt 

gebruikt moet vóór het testen van de onderdelen verwijderd worden met behulp 

van doeken. En ook spaanders worden met doeken samengeveegd en opgenomen.

De reinigingsdoeken van Mewa zijn bedoeld voor het opnemen van koelsmeer-

stoffen, vetten, oliën, spaanders en andere dagelijks gebruikte stoffen. Dank-

zij een servicesysteem zijn de doeken meerdere keren te gebruiken. 

Informatie: www.mewa-service.nl

Vendor introduceert een nieuwe vorm 

van handdroging. Door samenwerking 

met Tanatex Chemicals – wereldspe-

ler op het gebied van speciale chemi-

caliën – is Vendor in staat om hand-

doekpapier te produceren met een 

extra effect. Dit effect biedt de gebrui-

ker een voordeel op het gebied van 

hygiëne, comfort of persoonlijke ver-

zorging en wordt bereikt door het 

papier te impregneren met een sub-

stantie die tijdens het drogen vrijkomt.

Dit concept, met de naam Vendor 

Premium handdoekcassettes, is ver-

krijgbaar voor de IQ-handdoekauto-

maat; de automaat voor handdoek-

cassettes die begin 2009 is geïntro-

duceerd. De toevoeging ‘Hygiëne’, 

‘Soft’ of ‘Care’ geeft vervolgens aan 

wat het extra voordeel voor de ge-

bruiker is.

Informatie: www.vendor.nl

coral brush activ pakt vuil en vocht 
aan bij de entree
Forbo Flooring heeft zijn Coral brush activ collectie van schoonloopproduc-

ten onlangs uitgebreid met vier nieuwe kleuren (kokos, bruin, zwart en grijs). 

De kleuren hebben een uni-uitstraling en voldoen aan de laatste interieur-

trends. Forbo speelt met de uitbreiding in op de wens van haar klanten.

Coral brush activ is gemaakt van drie soorten garens. Schraapgarens voor het 

afborstelen van vuil, absorptiegarens voor het absorberen van vocht en getex-

tureerde garens om te voorkomen dat looppaden ontstaan. Dit maakt de matten 

geschikt voor intensief gebruik en plekken waar vuil en vocht een probleem zijn.

Informatie: www.forbo.nl

Vendor introduceert nieuwe 
vorm van handdroging 

Was met Winner
Exclusiva begint het nieuwe jaar met de introductie 

van Winner-wasmiddelen. Een complete lijn met 

professionele wasmiddelen, bestaande uit vloeibaar 

wasmiddel, additieven en waspoeder. De basis wordt 

gevormd door een vloeibaar wasmiddel in 20 of 60 

liter cans. Door middel van het Winner-doseersy-

steem worden verschillende toevoegingen automa-

tisch met het wasmiddel gedoseerd. De toevoegin-

gen bestaan onder andere uit een waskrachtver-

sterker, vlekverwijderaar en zuurstofbleek. In de 

loop van 2011 maakt Exclusiva de lijn compleet.

Informatie: www.wasmetwinner.nl, 

www.exclusiva.nl

Over KCS
KLM Catering Services Schiphol bv (afgekort KCS) heeft al 
ruim zeventig jaar ervaring op het gebied van luchtvaart-
catering. Tot 1 oktober 1993 was het een uitvoerende afde-
ling van KLM, sindsdien is het een zelfstandig bedrijf. KCS 
produceert de maaltijden voor diverse routes – binnen Eu-
ropa en intercontinentaal – en klasses: tourist class, busi-
ness class en crewmaaltijden.
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