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#06 
Schoonmaken is een 
activiteit waar iedereen 
een eigen beeld bij en 
eigen ervaringen mee 

heeft. Vaak is dat een beperkt beeld dat 
weinig recht doet aan de sector. Met bijna 
200.000 medewerkers verdeeld over 8000 
bedrijven (schoonmakers en glazenwassers) 
vertegenwoordigt de brancheorganisatie 
OSB een dynamische sector met daarbinnen 
een aantal specialismen. En met een grote 
maatschappelijke impact. Er wordt in deze 
sector veel geïnvesteerd in de stroomlijning 
van logistieke processen, het vertalen van 
technologische ontwikkelingen naar het 
schoonmaakvak en verbreding van activitei-
ten naar aanpalende sectoren zoals thuiszorg 
en beveiliging. Daarnaast is er veel te doen 
op het terrein van arbeidsmarktontwikkelin-
gen. Juist aan de onderkant van de arbeids-
markt is nog veel te bereiken.

fris team 

De professionalisering van de vereniging 
ging gelijk op met de ontwikkeling van het 
vak. Ooit begonnen als een soort van socië-
teit van familiebedrijven dekt de vereniging 
nu een breed scala aan specialismen en dien-
sten. Met ruim 700 leden vertegenwoordigt 
OSB 80% van de markt. De uitdaging is om 
de vele honderden kleine familiebedrijven 
aan de OSB te binden.
Passend bij de pioniersfase van de sector 
en de vereniging is er in het verleden voor 

gekozen om de functie voorzitter-directeur 
te combineren. Afgelopen jaar heeft het 
bestuur besloten om deze combinatie los te 
laten. Met oud-politicus en bestuurder Hans 
Simons heeft de OSB een stevige voorzit-
ter ‘van buiten’ en met Rob Bongenaar een 
ervaren directeur die in het commerciële 
bedrijfsleven en in het verenigingsmanage-
ment zijn sporen heeft verdiend. 
Zowel voorzitter als directeur zijn pas een 
half jaar bij OSB aan de slag. Een nieuw team, 
dat brengt ongetwijfeld heel wat dynamiek 
met zich mee voor de vereniging, het bestuur, 
het bureau en ook voor de stakeholders van 
de sector. 

op output sturen

Hoe is de taakverdeling tussen de twee? 
Voorzitter Hans Simons gelooft niet in een 
uitgebreide en gedetailleerde taakverdeling. 
“Onze verschillende cv’s, onze positionering 
binnen de OSB en het verschil in tijdsbeste-
ding maakt dat we samen de kar trekken, 
waarbij we ieder een eigen accent hebben. 
Als je toch een taakverdeling wilt: ik leid de 
bestuursvergadering, Rob is voorzitter van het 
stafoverleg. “Directeur Rob Bongenaar vult 
aan: “Door zoveel mogelijk samen op te trek-
ken versterken we elkaar. Belangrijk hierbij 
is dat we wel de dezelfde managementstijl 
hebben. In ons geval betekent dat: op output 
sturen, daar waar mogelijk informeel hande-
len, mensen ruimte geven en coachen, vooral 
veel energie en enthousiasme mobiliseren en 

vooral veel sturen op ledencontact. Dat geldt 
voor onszelf, voor het bureau, maar ook voor 
de bestuursleden. Naast de formele contac-
ten investeren we planmatig in de informele 
contacten.”

opdraCht

Bij de search en selectie van een nieuwe 
voorzitter en directeur heeft het bestuur 
gezocht naar een voorzitter die vooral de 
verbinding met de maatschappelijke stake-
holders maakt en een directeur die het merk 
OSB effectief kan laden. Simons: “Op beide 
trajecten boeken we nu ook progressie. We 
hadden de mazzel dat het afgelopen jaar in 
het teken stond van een nieuwe strategi-
sche koers van de OSB. Wij konden al onze 
input leveren en onze eigen beleidsagenda 
mee-definiëren. Eigenlijk onze eigen agenda 
vullen.” 

stakeholders

Simons gaat verder in op de verbinding met 
maatschappelijke stakeholders. “De cao is 
voor de OSB een heel belangrijke pijler. 
Omdat het een sector met heel krappe 
marges is wordt er elke cao-ronde scherp 
onderhandeld. Dat zal ook in de toekomst 
zo blijven, onze cao-specialist zal scherp 
blijven acteren. Buiten de onderhandeltafel 
om proberen we daarnaast op bestuurlijk 
niveau de verbinding met de vakbeweging 

een frisse Wind in de schoonmaakbranche

OSB koos voor het splitsen van de directeursfunctie en de voorzittersrol 
en zocht voor beide een nieuwe kandidaat. Die werden gevonden in 
een ervaren commercieel directeur en een door de politiek door de wol 
geverfde voorzitter van buiten.  Hoe gingen zij van start?
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naar een hoger niveau te tillen. Relationeel 
maar ook inhoudelijk. Ook in de relatie met 
andere partijen in het maatschappelijk veld 
investeren we planmatig. We hebben de top 
van de bonden bij de OSB uitgenodigd om 
de gezamenlijke sectoragenda vast te stellen 
en met elkaar de maatschappelijke opgave te 
benoemen.” 
Beide stakeholders, OSB en vakbonden, 
blijken elkaar op de volgen lijn te kunnen 
vinden: 
1. Schoonmaken is een gespecialiseerd vak.
2. Specialisatie vereist investeren in syste-

men en mensen.
3. Dus als we samen de opdrachtgevers 

kunnen overtuigen van een hogere toe-
gevoegde waarde, kunnen we een hogere 
prijs rekenen en realiseren we dezelfde 
prijskwaliteitverhouding. Voor een ho-
gere kwaliteit betaald krijgen, dat is de 
ultieme uitdaging. En daarmee kunnen 
we de investeringen betalen. 

markt Vergroten

Bongenaar: “In mijn functie bij Vodafone 
heb ik veel geleerd over het creëren van 
waarde in dienstverlening. Dat concept is 
ook voor de schoonmaakbranche relevant. 

Een voorbeeld. Naast de normale concur-
rentie onder de leden kun je ook samen 
investeren in het groter maken van de totale 
markt. Zo zijn we met TNO Arbeid een on-
derzoek gestart naar de kwaliteit van de hy-
giëne op scholen en de impact die dat heeft 
op de leerprestaties en het welbevinden van 
de scholieren. Het zal je niet verbazen dat 
de hygiëne op scholen beter kan. Immers, 
het percentage van de lumpsum dat  aan 
schoonmaak uitgegeven wordt neemt jaar 
na jaar af. Dat kan alleen maar leiden tot een 
afname van de hygiëne. Door het resultaat 
van ons schoonmaakwerk te koppelen aan 
de leerprestaties wordt schoonmaken niet 
alleen voor de inkoper maar ook voor de 
schooldirectie van belang. Die zal dan an-
ders tegen de in te zetten budgetten aankij-
ken. Op basis van een OSB-meetinstrument 
kan het schoonmaakbedrijf de uiteindelijk 
te leveren diensten koppelen aan de hygiëne 
op school. Met deze aanpak vergroten we de 
markt en – nog belangrijker – vergroten we 
de trots binnen de sector.”

Van elkaar leren

Simons: “De basis van samenwerking is 
wederkerigheid. Natuurlijk heeft de voorzit-

ter een andere rol dan de directeur, maar in 
de dagelijkse praktijk leren we van elkaar. Ik 
introduceer Rob in het sociaal-economische 
veld en bij de maatschappelijke stakehol-
ders. Van hem steek ik weer op hoe je op 
een eigentijdse wijze een belangenorganisatie 
positioneert, hoe je de communicatie op een 
aansprekende wijze organiseert. We houden 
elkaar scherp om het gepredikte nieuwe elan 
ook daadwerkelijk vorm te geven. 
We zijn pas net een half jaar bezig. maar het 
voelt veel langer. Samen met het bestuur 
en bureau staan we nu voor de taak om de 
gewekte verwachting te concretiseren. Dat 
geeft energie.” 

ir. Marcel Gasseling is gespecialiseerd in de 

werving van voorzitters en directeuren van be-

langenorganisaties. Hij is verbonden aan Van 

der Kruijs, partner in executive search. 

OSB koos voor een nieuwe voorzitter 

en een nieuwe directeur en zette deze 

tandem aan het werk met een nieuw 

strategisch plan. Het recept voor een nieuwe 

koers.  Na een half jaar benoemen ze het evenwicht:  

sturen op resultaat en op ledencontact gecombi-

neerd met planmatig investeren in maatschappelijke 

stakeholders.

wie is 
rob bongenaar (45) begon zijn loopbaan als vereni-

gingsmanager. Hij was branche-adviseur bij Moret 

Ernst Young en secretaris-directeur van onder meer 

de gedestilleerd branche en waarborgfonds HBO. Hij 

stapte in 1999 over naar Vodafone NL en was daar 

manager Public Affairs (onder meer voorzitter bran-

cheorganisatie Monet); programmamanager UMTS 

en manager Customer Service/Operational Support. 

In 2009 keerde hij weer terug naar verenigingsland als 

directeur van OSB.

Hans simons (62) was onder meer wethouder in Rot-

terdam en staatssecretaris op Volksgezondheid. Na 

zijn deelname aan het kabinet keerde hij terug naar 

Rotterdam en besloot zijn carrière daar als wethouder 

Haven. Hij was voorzitter van de raad van bestuur 

NIZW en voorzitter van de Westerscheldeziekenhuizen. 

In 2009 werd hij voorzitter van OSB.




