
Klantcase:

St. Anna Ziekenhuis



D
e ontwikkelingen in de zorgsector zijn turbulent.
De klant speelt een steeds grotere rol in het
beleid. Bij een verblijf in een ziekenhuis worden

aspecten als comfort en de kwaliteit van de omgeving
alsmaar belangrijker. Door de toegenomen marktwer-
king in de sector moeten ziekenhuizen zich meer en
meer onderscheiden op elementen die in de sfeer van
de beleving liggen. En bovendien, een mens geneest nu
eenmaal sneller in een prettige omgeving. ‘Een enthou-
siast en soepel opererend schoonmaakteam is daar een
belangrijke schakel in’, vindt Nicole Muntendam, die
vanaf november 2004 hoofd hoteldiensten is bij het St.
Anna Ziekenhuis. ‘Vandaar dat we nadrukkelijk hebben
gekeken naar de prijs-kwaliteitverhouding van de bedrij-
ven die zo’n vijf jaar geleden op onze aanbesteding rea-
geerden.’ 

Cleanroom  

In november 2007 is de Gom-schoonmaakploeg in het
ziekenhuis aan de slag gegaan. In principe zijn zij alleen

verantwoordelijk voor de niet-patiëntgebonden ruimtes,
zoals de poli klinieken, gangen, het trappenhuis, de ont-
vangsthal en het restaurant. ‘We hebben ook een eigen
schoonmaakploeg’, zegt Nicole Muntendam. ‘Die staat
garant voor het schoonhouden van de patiëntgebonden
ruimtes. Daarnaast worden onder andere het OK-com-
plex en het laboratorium door eigen medewerkers
schoongemaakt. Tijdens de looptijd van het contract is
de dienstverlening van Gom uitgebreid. Zo neemt Gom
de centrale sterilisatieafdeling, het afnamelab en de cle-
anrooms van de apotheek voor haar rekening. Dit laat-
ste is een specialisme dat alleen door schoonmakers
met een cleanroom-certificaat gedaan mag worden.’

Vertrouwen  

Vanzelfsprekend hebben beide partijen een contract -
volume afgesproken, maar de precieze invulling daarvan
hangt vaak van de situatie af. ‘Soms is er een probleem
dat snel opgelost moet worden. Gom stelt zich dan erg
flexibel op en kan vaak inspringen. We hebben lange tijd

Het St. Anna Ziekenhuis (Geldrop/Eindhoven) is een regionaal ziekenhuis met vrijwel alle 

disciplines, ruim negentig specialisten en een capaciteit van 320 bedden. Het ziekenhuis staat

bekend om haar betrokken werkwijze en persoonlijke, kwalitatief hoogwaardige zorg en 

service. Zo’n dertig medewerkers van Gom ZorgSupport zorgen ervoor dat de ruimtes schoon zijn

en werken soepel samen met de eigen schoonmaakdienst van het St. Anna Ziekenhuis. 

‘HET SUCCES VAN EEN
SCHOONMAAKPLOEG
VALT OF STAAT 
MET EEN GOEDE
OBJECTLEIDER’





verbouwd. Dan is het soms nodig om het trappenhuis
vaker onder handen te nemen. Vervolgens moet je met
elkaar overleggen aan welk deel je dan even wat minder
aandacht kunt besteden. Het is fijn dat ze in zo’n geval
niet meteen naar de extra kosten kijken. Dat doe ik op
mijn beurt dan ook niet. Dat hoeft ook niet als je elkaar
vertrouwt. Ik kom uit de horecawereld waar de presta-
tie- en financiële druk nog groter is dan hier. Die ervarin-
gen helpen mij om de facilitaire kosten hier te drukken.
Een goede relatie met leveranciers draagt daar zeker
aan bij.’ 

Vriendelijkheid  

‘Het succes van een schoonmaakploeg valt of staat met
een goede objectleider’, vindt Nicole Muntendam.
‘Mavis du Long is mijn vaste aanspreekpunt. In het zie-
kenhuis hebben we veel interne klanten; zo’n twintig
afdelingshoofden geven hun mening over de schoon-
maakwerkzaamheden. Genoeg feedback dus.’
De ploeg maakt vooral ’s avonds schoon. Een aantal
zaken, zoals de tweede toiletronde gebeuren overdag.
Wat kenmerkt een goede schoonmaakploeg? ‘Een
goede ploeg werkt onopvallend, maar blinkt op bepaal-
de momenten uit in vriendelijkheid’, vindt Nicole
Muntendam. ‘Weet je wat ook opvallend is? Dat als er in
het verleden een interne vacature was voor onze 

schoonmaakdienst, ik enorm veel sollicitaties kreeg van
mensen van de externe schoonmaakdienst. Nu Gom
het contract heeft gekregen, is dat veel minder het
geval. Dat zegt ook wel iets.’ Beide ploegen weten 

overigens dat ze veel van elkaar kunnen leren. Ze zijn
ook doordrongen van het begrip belevingskwaliteit.
‘Netjes aangeschoven stoelen en fijntjes opgestapelde
tijdschriften zijn echte eye catchers. Ze werken ook
samen. Onze eigen ploeg heeft bijvoorbeeld een week
lang schoongemaakt met de middelen van Gom.’

ST. ANNA ZORGGROEP

Het St. Anna Ziekenhuis en het medisch
sportgezondheidscentrum TopSupport (dat
ook door Gom-ploeg wordt schoongemaakt),
maken samen met woonzorgorganisatie
Ananz onderdeel uit van de St. Anna
Zorggroep. Ananz bestaat op haar beurt uit
vier verzorgingscentra.


