
Klantcase:

Gemeente Nijkerk



Met aan de ene kant de Randstad en aan de
andere kant natuur gebied de Veluwe verenigt
de voor Gelderland fikse gemeente Nijkerk het

beste van twee werelden. Nijkerk is dan ook geliefd bij
haar 40.000 inwoners. Maar de gemeente blinkt niet
alleen uit als het gaat om de ligging. Je zou het wellicht
niet verwachten, maar Nijkerk, op 1 januari 2000 ont-
staan door een fusie van Nijkerk en Nijkerkerveen met
de gemeente Hoevelaken, staat landelijk op nummer vijf
als het gaat om digitale dienstverlening. ‘Een geweldige
prestatie’, aldus Henk Brentjes, die sinds april 2001 faci-
litair manager bij de gemeente Nijkerk is. ‘Wij hebben
daar als facilitair team een belangrijke bijdrage aan ver-
leend. Zo is de laatste jaren veel energie gestoken in het
ontwikkelen en verbeteren van onze digitale dienstverle-
ning. Wij hebben een toegankelijke website ontwikkeld
en bieden bijvoorbeeld alle post digitaal aan. Ook ont-
vangen burgers direct na binnenkomst van hun brief of
email een bevestiging van ontvangst. De gezamenlijke
inspanningen werpen inmiddels haar vruchten af. Wij
staan met ons digitaal loket op de landelijke lijst net ach-
ter grote gemeenten als Den Haag en Rotterdam.’ 

Nuchtere aanpak  
Het facilitaire team van de gemeente Nijkerk bestaat uit
23 medewerkers. Henk Brentjes: ‘Wij zijn verantwoorde-
lijk voor de randvoorwaarden waarbinnen de gemeente
Nijkerk tot haar prestaties komt. Het verzorgen van de
huisvesting en automatisering, maar ook de catering
doen we in eigen beheer. Digitale dienstverlening speelt
daarbij een belangrijke rol. Wij werken vanuit een ser-
vicedeskorganisatie, waarbij onze gebruikers – de 
260 medewerkers van de gemeente – hun vraag of sto-
ring snel en effectief digitaal kunnen melden.’ Hij bena-
drukt: ‘Kenmerkend voor de gemeente Nijkerk is haar
nuchtere aanpak. We doen geen gekke dingen, maar
staan open voor goede ontwikkelingen, waar de
bedrijfsvoering beter en efficiënter van wordt.’

Schoonhouden gemeentepanden  
Efficiëntie is ook de reden om het schoonhouden van de
gemeentepanden uit te besteden. Henk Brentjes: ‘Gom
verzorgt sinds september 2007 de schoonmaak van de
acht gemeentepanden: het stadhuis, de dependance,
de twee werflocaties (van waaruit het wijkbeheer, het

Kwaliteit staat zeer hoog in het vaandel bij de gemeente Nijkerk. De gemeente behoort 

bijvoorbeeld tot de vijf beste gemeenten van Nederland als het gaat om digitale dienst verlening.

Ook als het om schoonhouden gaat, wil de gemeente Nijkerk het beste. Henk Brentjes, facilitair

manager: ‘Alles valt en staat bij een goed schoonmaakteam.’

‘WIJ STEKEN VEEL
ENERGIE IN ONZE
DIENSTVERLENING.’

GEMEENTE NIJKERK



‘NATUURLIJK MAAK IK WELEENS EEN PRAATJE,

VOORAL MET DE DAGSCHOONMAAKSTER,

OMDAT IK HAAR HET VAAKST ZIE, MAAR DAT

GAAT EIGENLIJK NOOIT OVER HET WERK’



infrabeheer en de groenvoorziening wordt georgani-
seerd), de twee brandweerkazernes, de aula behorend
bij de begraafplaats van Nijkerk en het steunpunt
Hoevelaken. Het gaat daarbij om het dagelijks schoon-
houden van de kantoorhuisvesting. Het werk wordt uit-
gevoerd door zo’n vijftien vaste krachten die ‘hun’ pand
goed kennen. Daarnaast hebben we specifieke afspra-
ken gemaakt voor de aula en de publieksruimten. Na
een proefperiode hebben wij besloten om via Gom een
dagschoonmaker in te zetten die in de spitsuren de
publieksruimten en de sanitaire ruimten schoonmaakt.
Ook verzorgt Gom tweejaarlijks de glasbewassing van
de panden.’

Intensief en constructief  
Hoewel Henk Brentjes dik tevreden is over de samen-
werking met Gom waren er aanvankelijk wat opstartpro-
blemen. ‘Dat heeft altijd twee zijden. Wij als
opdrachtgever moesten strakker in de regierol en daar-
naast kon Gom niet direct waarmaken wat was afge-
sproken, omdat ze de verplichting hadden het oude
personeel over te nemen.’ Hij legt uit: ‘Uiteindelijk valt en
staat alles met het team dat op de werkvloer voor de uit -
voering zorgt. Nadat onze bodes, die de schoonmakers
dagelijks aansturen, een professionaliseringsslag had-
den gemaakt en de schoonmaakmedewerkers van
Gom de voor hen nieuwe werkwijze hadden eigenge-
maakt, ging het lopen. Samen hebben we er hard aan

getrokken. In die tijd was het contact met Gom uiterst
intensief en constructief. Er is goed en regelmatig con-
tact met de regio directeur en de districtsmanager
geweest. Dit heeft geleid tot het schoonmaakonderhoud
dat voldoet aan onze norm.’

Op rolletjes  
Hoewel de samenwerking inmiddels op rolletjes loopt, is
er nog steeds regelmatig contact om – wederzijds – een 
vinger aan de pols te houden. Henk Brentjes: ‘Mijn advi-
seur Huisvesting en Facilitaire diensten spreekt de
rayonmanager wekelijks, maar dat is redelijk informeel.
Het is pas nodig om de tafel gaan als er problemen zijn.
Daarnaast vindt er één keer per zes weken een evalua-
tiemoment van de kwaliteit van werken plaats en
bespreek ik halfjaarlijks het contract met de rayonmana-
ger.’ Veel contact met de medewerkers van Gom op de
vloer heeft Henk Brentjes niet. ‘Dat kan ik met een
gerust hart aan de bodes overlaten. Natuurlijk maak ik
weleens een praatje, vooral met de dagschoonmaak-
ster, omdat ik haar het vaakst zie, maar dat gaat eigen-
lijk nooit over het werk.’

‘UITEINDELIJK VALT EN STAAT ALLES MET 

HET TEAM DAT OP DE WERKVLOER VOOR DE

UITVOERING ZORGT’


