Schoon is vaak niet schoon. Contracten komen tot stand op basis
van lastige en ondoorzichtige calculaties. Hele duidelijke kritische
prestatie indicatoren ontbreken vaak. De meeste prestatie indicatoren verwoorden op basis van de calculatie tot een onwerkbare
brei van stuurinformatie. Hierbij heb je als opdrachtgever vaak het
gevoel niet in control te zijn. Dat komt doordat de afgesproken
prestatie indicatoren GROEN scoren terwijl je in de praktijk niet tevreden bent. Bijvoorbeeld bij het schoonmaken van 100 meter
plint. Iedereen zou zeggen dan is het goed als ook daadwerkelijk
100 meter schoon is. Nee het kan zo maar zijn dat 96 meter schoon
is en 4 meter smerig; omdat bijvoorbeeld de branddeuren open
staan; en daarmee de KPI toch “ groen” is.
Nu is schoonmaak natuurlijk veel meer dan alleen een plint en is
het ook complexer dan dat. Zo moet bij het contracteren oog zijn
voor marktconforme prijzen en moeten schoonmakers in een goede werkomgeving hun werk kunnen doen. Om die reden is de code
verantwoordelijk marktgedrag in het leven geroepen.

Tijd voor de

aanpak!

Vanuit de wet- en regelgeving alsmede de richtlijnen uit de code
verantwoordelijk marktgedrag heeft REGIEWEB een schoonmaak
contract ontwikkeld waarmee tegen een scherpe prijs een hoge
kwaliteit schoonmaak wordt gerealiseerd.

Wij bevorderen de samenwerking binnen
organisaties en tussen organisaties.

Wij richten ons op de samenwerking binnen het beheer en onderhoud van vastgoed.
Onze missie is door samenwerking binnen
en tussen bedrijven resultaten 20% - 30%
goedkoper te realiseren dan dat traditioneel mogelijk is.
Ons proces: Analyse; Strategie; Implementatie; Verantwoording en Evaluatie
Onze producten: Analyse; Advies; Implementatie, Inrichting van de verantwoording;
Begeleiding; losse producten of het geheel.
De resultaten mogen er zijn;

Het gaat er wat ons betreft bij schoonmaak om de beleving. Is iets
duurzame samenwerkingsverbanden
met
blijvende resultaten; een juiste balans
schoon en ruikt het fris zijn begrippen waarmee wordt gewerkt. Op
tussen
betaalbaarheid, kwaliteit en
die manier kan in dezelfde tijd en met dezelfde middelen een groklanttevredenheid
ter gedeelte van het object worden schoongemaakt. Bijvoorbeeld
als een hal schoon is hoeft deze niet schoon gemaakt te worden en
kan in dezelfde tijd ook aan andere dingen gewerkt worden bijvoorbeeld de lampen in de hal. Op die manier wordt gewerkt aan
schoonmaak beleving.
REGIEWEB heeft partijen uitgedaagd samen op deze manier objecten schoon te maken voor een corporatie in Arnhem. Onze partners
schoonmaakbedrijven Antonio uit Arnhem en Dros uit Apeldoorn
kunnen u meer vertellen over deze succesvolle aanpak.

Krijg weer grip op uw
onderhoudscontracten
samen met

