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T
ot begin jaren negentig was het Poortgebouw in
Leiden het hoofdgebouw van een uitgebreid zie-
kenhuiscomplex. Tegenwoordig zijn in het rijks-

monument zo’n dertig bedrijven gevestigd met een link
naar de zorg, de trombosedienst bijvoorbeeld, maar ook
een verlos kundigenpraktijk, een accountancybureau
voor artsen en een vertaalbureau. Loes van Groningen,
sinds 1995 directeur van MediPark BV, de verhuurder
van het Poortgebouw: ‘Het oude ziekenhuiscomplex
voldeed niet meer aan de eisen van de moderne tijd en
is grotendeels gesloopt. In plaats ervan heeft het Leids
Universitair Medisch Centrum (LUMC) een nieuwbouw-
complex gebouwd. Een aantal kleine gebouwen en het
hoofdgebouw is bewaard gebleven. Na een flinke reno-
vatie, die van 1993 tot 1995 plaatsvond, is het
Poortgebouw een kantoorverzamelgebouw voor dienst-
verleners op het gebied van de gezondheidszorg
geworden. Het is een mix van heel kleine bedrijfjes tot
middelgrote bedrijven. Sommige ondernemingen huren
een hele etage, andere alleen een kamer.’

Basispakket en maatwerk  

Het ruim 10.000 m2 tellende oppervlak van het
Poortgebouw is tot in de puntjes verzorgd. Van
Groningen: ‘Er komen hier veel bezoekers over de vloer,
dus schoon is hier absoluut een vereiste.’ Het kantoor-
verzamelgebouw ging dan ook niet over een nacht ijs bij

de keuze voor een schoonmaakbedrijf. ‘In 2001 hebben
we met een klein team van huurders en een adviseur
een bestek gemaakt voor een nieuwe aanbesteding.
Een belangrijke eis was dat er naast een basispakket,
op maat schoongemaakt zou gaan worden.’ Ze verdui-
delijkt: ‘Wij hebben hier natuurlijk gemeenschappelijke
ruimtes, zoals de postkamer, gangen en toiletten, tech-
nische ruimtes en een congresruimte die apart gehuurd
kan worden, maar daarnaast heeft iedere huurder een
eigen ruimte. Hoe deze schoongemaakt moet worden,
verschilt naar de aard van het bedrijf. Bij veel bedrijven is
een basispakket genoeg, maar bij een verloskundigen-
praktijk met behandelkamer kan het prettig zijn als er
extra schoon gemaakt wordt.’ Gom kwam bij de aanbe-
steding als beste uit de bus en maakt sindsdien schoon
in het Poortgebouw. Van Groningen verzorgt het regulie-
re overleg over het basispakket. De huurders maken de
afspraken over het maatwerk. ‘Dat is wel zo handig.
Eventuele problemen kunnen een op een doorgespro-
ken worden, daar ga ik niet tussen zitten.’

Bottenbank  

Het is aan de bedrijven of ze deelnemen aan het
schoonmaakcollectief of dat ze hun ruimte zelf schoon-
houden. De meeste ondernemingen kiezen in de prak-
tijk voor het collectief. Een van hen is Netherlands
Bonebank Foundation (NBF) die sinds 2000 in MediPark
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is gevestigd; een ‘bottenbank’ waar tien mensen werk-
zaam zijn. Tine Tursø procesmanager bij de NBF: ‘Wij
testen en verkopen botten die aan ons gedoneerd wor-
den aan ziekenhuizen. Dat kan zogenaamd levend
materiaal zijn, heupkoppen die bij een heupvervangende
operatie verwijderd zijn, of materiaal van over ledenen.
Het bot wordt hier geleverd, wij zorgen vervolgens voor
voorzorgsmaatregelen, zodat het bot veilig getransplan-
teerd kan worden. Wij laten de botten bijvoorbeeld tes-
ten op hepatitis B en hiv. Levend materiaal wordt veelal
gebruikt voor botcement dat bijvoorbeeld gebruikt
wordt bij knieoperaties om de protheses goed te 
fixeren. Dood materiaal wordt verwerkt in Amerika, voor-
al de pezen kunnen daarna vaak goed gebruikt worden.’
Je zou verwachten dat de activiteiten van de NBF de
nodige eisen stellen aan de schoonmaakwerkzaamhe-
den. ‘Dat valt reuze mee,’ zegt Tursø. ‘In de ruimte waar
we de heupkoppen en bloedbuizen uitpakken moet het
vanzelfsprekend schoon zijn. Maar wij bewerken het 
materiaal hier niet. Wel kan het voorkomen dat er bij-
voorbeeld een bloedbuis tijdens het transport gebroken
is. Daarom dragen wij handschoenen en desinfecteren
wij de gebruikte tafels. De schoonmaakster moet
natuurlijk wel alert zijn dat er niet ergens een bloedspat-
je is blijven zitten en dat verwijderen. Maar verder doet
ze hier alleen het reguliere onderhoud.’ Tursø is erg te
spreken over Gom-medewerkster Brenda Brandt. We
hebben leuk persoonlijk contact en ze denkt met ons
mee. Als het in de winter erg koud is, zet ze voor ons de

verwarming vast aan en in de zomer zet ze een raampje
open. Ze doet haar werkzaamheden uitstekend, wij zijn 
erg tevreden.’

Oorakel  

Ook Oorakel, sinds 1998 huurder in het Medipark,
neemt deel aan het collectief. Mirjam ten Buuren, advi-
seur bij Oorakel: ‘Wij zijn een informatie- en adviescen-
trum voor doven en slechthorenden. De doelgroep kan
hier terecht voor informatie, nieuwe hulpmiddelen uitpro-
beren en gebruik maken van onze bibliotheek. Onze
klanten hebben geen verwijzing nodig, maar komen wel
vaak via het audiologisch centrum in het LUMC, kno-art-
sen en audiciens bij ons terecht.’ Gemiddeld ontvangt
Oorakel vier tot vijf bezoekers per dag, voor consulten
van ongeveer anderhalf uur. Daarnaast behandelt het
team van vier medewerkers vragen per telefoon of 
e-mail, worden contacten onderhouden met fabrikanten
en belangenorganisaties, en wordt er aan de website
gewerkt. Oorakel deelt een gang met Werkpad, een re-
integratiebureau voor mensen met een auditieve handi-
cap, en de Hoorstichting, die preventieve campagnes
maakt om gehoorbeschadiging te voorkomen. Dat leidt
tot de nodige kruisbestuiving. Ten Buuren: ‘We werken
veel samen.’ Oorakel heeft twee kantoren, een hulpmid-
delenruimte en een vergaderruimte die gedeeld wordt
met ‘de buren’ op de gang. ‘De hulpmiddelenkamer
maken we zelf schoon,’ zegt Ten Buuren. ‘Wij hebben
de nieuwste hulpmiddelen in huis, zoals ringleidingen,



solo-apparatuur, telefoons met versterking, tekst -
telefoons en wek- en waarschuwingssystemen, om
geluiden zichtbaar en/of voelbaar te maken (zoals deur-
bellen, telefoons en rookmelders). Kostbare systemen
waar we heel zuinig op zijn en die we veelal direct na
gebruik reinigen. Wel vragen we de schoonmaker af en
toe de ruimte te stofzuigen.’ De communicatie over dit
soort extra werkzaamheden vindt plaats via het logboek.
‘Wij houden kantoortijden aan en als wij de dag begin-
nen is de schoonmaker in de regel al geweest. Dat is wel
zo prettig, want je loopt elkaar daardoor nooit in de
weg.’

Kwaliteit  

Van Groningen houdt de vinger aan de pols waar 
het gaat om de kwaliteit van de schoonmaakwerkzaam-
heden. ‘Wij hebben Gom gevraagd elk kwartaal
managementinformatie te sturen waarop wij kunnen 
bijsturen. Daarnaast is samen met Gom inmiddels twee
keer een digitale enquête gehouden onder de huurders.’
Van Groningen onderhoudt het contact met de object-
leider en de rayonmanager van Gom. Contact met de
medewerkers op de vloer heeft ze nauwelijks. ‘Dat 
contact onderhouden de huurders zelf.’ Het werkt goed
zo, zegt ze. ‘Ik zou er niet aan moeten denken dat 
iedere huurder zelf een schoonmaakbedrijf in de arm
zou nemen. Dan weet je niet meer wie er rondloopt,
bovendien zouden we er de opslagruimte niet voor 
hebben.’

Gom heeft sinds 2001 een contract voor onbe-
paalde tijd met MediPark BV en is verantwoordelijk
voor de dagelijkse schoonmaakwerk zaamheden.
Daarnaast heeft Gom met verschillende huurders
binnen het colllectief individuele afspraken over
schoonmaakwerkzaamheden. Nathalie Wijsman,
junior rayonmanager: ‘Wij verzorgen bij 24 huur-
ders, inclusief MediPark zelf, de schoonmaak -
werkzaam heden. Alle huurders hebben een
vaste schoonmaker die een tot vijf dagen in de
week dagelijks tussen 07.00 en 10.00 schoon-
maakt. Daarnaast is er elke middag een naloop-
ronde op het sanitair. Wij gaan bij elke klant uit
van een pakket op maat en inventariseren waar
behoefte aan is. Dat kan een uitbreiding of
inkrimping zijn van het aantal schoonmaakda-
gen, maar bijvoorbeeld ook een extra taak zijn
zoals planten water geven, de afwasmachine in-
of uitruimen of het koffiezetapparaat schoonma-
ken. Bij een van de huurders hebben we papier-
bakken neergezet, zodat het afval gescheiden
kan worden. Wij zijn zeer flexibel. Het contract
kan op elk moment uitgebreid worden.’ 

GOM LEVERT ALTIJD MAATWERK

Tine Tursø, procesmanager bij de NBF Mirjam ten Buuren, adviseur bij Oorakel Gom-medewerkster Brenda Brandt en 
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