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FACILITAIR INNOVATOR    MAAKT 
           SCHOONMAAKVAK    SLIMMER
Al meer dan 50 jaar loopt CSU voorop in 

de schoonmaakmarkt. Excellente operatie 

gaat gepaard met continu innoveren. Zo 

introduceerde de proactieve dienstverlener 

samen met Heijmans BeSense, dat 

nuttige data levert via sensoren in 

ruimtes. Naast toenemende efficiëntie en 

schoonmaakkwaliteit ontstaan nieuwe 

kansen voor de klant.

eSense is breed inzetbaar, onder meer in kanto-
ren en ziekenhuizen. De 24/7-data zorgen voor 
een dynamische (werk)omgeving. De klant kan 

zijn pandbezetting monitoren en zo fors op werkplekken 
besparen. Bij retailers registreren sensoren looproutes en de 
tijd die bezoekers besteden per product(groep). Maar ook 
musea krijgen haarfijn inzicht in de aandacht van bezoekers 
voor bepaalde collecties. 
“Smart en ‘activity based cleaning’ past geheel binnen 
de visie van CSU om het schoonmaakvak innovatiever 
te maken”, vertelt John van Hoof, voorzitter Raad van 
Bestuur. “BeSense sluit aan op de pijlsnelle ontwikkeling in 
digitale transformatie en smart buildings. Onze prioriteit 
is door waardetoevoeging de klant te helpen bij realisatie 
van strategische doelen. Ook verlevendigt het werk van 
de schoonmaker. Zo maakt de iPad interactie mogelijk 
en het registreren van meldingen als aanvulling op onze 
kernactiviteit.” 

MARKTLEIDER HOSPITALITY
Uit CSU’s Benchmark Facilitaire Innovatie 2019 blijkt dat de 
huidige markt veel waarde hecht aan hospitality. CSU loopt 
hiermee voorop. Het nieuwe werken heeft geleid tot meer 
schoonmaak tijdens kantooruren. “Wij trainen onze men-
sen in een open en vriendelijke houding richting medewer-
kers en relaties van klanten. Ook zorgen we voor represen-
tatieve werkkleding en nette werkwagens. Alleen ‘schoon’ is 
niet genoeg. CSU draagt nadrukkelijk bij aan een gelukkige, 
gezonde en gastvrije werk-, leer- en leefomgeving.” 
Door intensiever gebruik van kantoorpanden nemen  
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DELI  HOME   Victor Aquina

e trend van ‘do it yourself ’ maakt 
geleidelijk plaats voor ‘do it for me’, 
zo constateert Victor Aquina, CEO 

bij Deli Home. Met de bekende merken CanDo, 
Bruynzeel, Lundia en Skantrae speelt het 
bedrijf hierop in. Door partners en consumen-
ten te voorzien van constructieve en decora-
tieve woonproducten, maar in toenemende 
mate ook met eigen designs en producten 
op maat. De recente krachtenbundeling van 
Bruynzeel Home Products, JéWéRET Verkoop-
maatschappij en Skantrae is hiervoor een zeer 
belangrijke stap. “We combineren nu de kracht 
van power brands met productontwikkeling, 
fabricage, een logistiek netwerk en marketing.” 

INNOVATIEVE CONCEPTEN
Het voordeel? Doordat het bedrijf een groot 
deel van de keten achter de productgroepen 
hout, deuren, horren, vloer & trap, opbergen 
en sanitair in handen heeft, is het in staat om 
flexibel te zijn in het productieproces en zelf 

WERELDWIJD GROEIEN
DOOR TRENDS TE MAKEN
Tijd is steeds kostbaarder en dus besteden consumenten hun klussen 

liever aan specialisten uit. Een mooie kans voor een bedrijf zoals 

Deli Home. Doordat het een groot deel van de keten in handen heeft, 

kan het trends maken. En daarmee internationaal groeien.

meer trends te maken. “Met achthonderd 
medewerkers in tien landen beschikken we 
over de kracht om innovatieve concepten te 
ontwerpen en ze vervolgens ook te fabriceren. 
Ons doel is om nog meer invulling te geven 
aan individuele klantwensen.”

DESIGNKEUZES MOGELIJK MAKEN
Consumenten willen maatwerk en keuzevrij-
heid, dat is Aquina wel duidelijk. Maar door de 
schaarse tijd maakt doe-het-zelven plaats voor 
‘do it for me’. “Het daagt ons uit om creatief te 
blijven vernieuwen, te inspireren en altijd mee 

te denken. Door partnerbedrijven te voorzien 
van configuratoren kan de eindklant bijvoor-
beeld zelf zijn designkeuzes maken.”

Met de sterke positie van marktleider in 
Europa heeft Deli Home het doel om ook in 
de aangrenzende markten te groeien en zo 
de omzet te verdubbelen. “Daarvoor kijken 
we allereerst naar de landen die in smaak 
vergelijkbaar zijn met Nederland. Designs 
en trends die we al creëren kunnen we daar 
introduceren.” 

Het is vervolgens de kunst om innovatieve pro-
ducten te ontwikkelen en overal beschikbaar 
te hebben. “Met meer grip op de keten zijn we 
in staat om de bevoorrading te perfectioneren, 
producten op maat te leveren en in toene-
mende mate thuisleveringen uit te voeren. 
Zo helpen we onze klanten om de verkoop 
te vergemakkelijken.”  

D   ‘  We willen nog meer 
inspelen op de 
individuele wensen 
van de consument’

de eisen aan schoon en hygiëne toe. Dat vraagt 
voortdurend om directe actie. Van Hoof: “Klan-
ten waarderen dat onze getrainde schoonma-
kers alert zijn en een proactieve houding tonen. 
Naast permanente schoonmaak en gastheer-
schap verzorgen ze ook zaken als planten 
water geven, toner vervangen en koffiebonen 
bijvullen. Ze voelen zich verantwoordelijk 
voor de totaalbeleving op de werkvloer.” 

CONTINU INNOVATIES
Als uitbreiding op multifunctionele inzet 
introduceerde CSU in 2017 de succesvolle 
FM Coalitie, al bij diverse CSU-opdrachtgevers 
ingevoerd. Het idee is simpel: één ambitie, 
verschillende specialismen. Een operationeel 
verbinder coördineert de afstemming van alle 
facilitaire taken bij een klant. Dit leidt tot een 
effectieve samenwerking tussen alle leveran-
ciers. Dit samenwerkingsmodel is in 2018 
bekroond met een European Cleaning Award in 
de categorie ‘Excellence in Client and Contrac-
tor Partnerships’. Een andere innovatie is de 
voorgeprogrammeerde en afvalwaterbesparende 
Intellibot. Van Hoof: “We spelen in op de veran-
derde marktbehoefte naar zowel duurzaamheid 
als de nieuwste technieken.” 
De bestuursvoorzitter raakt niet uitgepraat over 
de nieuwe concepten van zijn sterk innovatiege-
dreven organisatie. “Virtual reality is nu onder-
deel van onze opleidingen. Onze schoonmakers 
gebruiken VR-brillen om vooraf een indruk te 
krijgen van hun werkplek, met extra informatie 
en instructies. Ze lopen virtueel door bijvoor-
beeld een voetbalstadion of bungalowpark. We 

JOHN VAN HOOF:

 ‘Onze mensen voelen 
zich verantwoordelijk 
voor de totaalbeleving 

op de werkvloer’

ontwikkelden Chatback, een online chatfunctie 
voor gebruikers en gasten. Dit geeft realtime 
informatie over de klantreis en onze dienstverle-
ning. Ook dragen CSU-medewerkers sinds vorig 
jaar circulaire kleding. Deze met de Corporate 
Fashion MVO-award bekroonde kledinglijn 
bestaat voor 100% uit gerecyclede materialen, 
waaronder oude petflessen en visnetten.” 

BETROKKEN FAMILIECULTUUR
CSU is in heel Nederland in talrijke sectoren 
vertegenwoordigd. Met 26.000 medewerkers, 
van wie 11.000 voor thuiszorg Tzorg, is dit 
proactieve schoonmaakbedrijf decentraal 
georganiseerd. “Het servicen van ruim 2500 
klanten met meer dan 11.000 locaties is logis-
tiek een enorme uitdaging. Daarin slagen wij 
dankzij 12 regiokantoren dicht bij de klant. 
Wij staan voor scherpte en snel reageren op 
klantvragen”, benadrukt Van Hoof. Dat dit 
succes oogst bewijst de hoge klantretentie. 
Daarnaast realiseert CSU jaarlijks een gemid-
delde groei van 10%, terwijl de schoonmaak-
markt al jaren beperkt groeit. De betrokken 
cultuur vormt de belangrijkste kracht van dit 
51-jarige familiebedrijf. Ruim 100 managers 
zijn samen voor 35% eigenaar van CSU. De 
mensen, maar liefst 97% is in dienst, staan 
nadrukkelijk centraal. “Wij investeren veel in 
recruitment en interne doorgroei. Onze men-
sen krijgen volop carrièrekansen en ontwikkel-
mogelijkheden. Het duurzame inzetbaarheids-
programma vergroot eveneens de binding, die 
bijdraagt aan de door ons gewenste excellente 
operatie”, motiveert de bestuursvoorzitter. 

DUURZAAM PERSONEELSBELEID
Met het programma ‘Fris in je werk’ onder-
scheidt CSU zich door het uitstekend inzetbaar 
houden van mensen. Elke medewerker krijgt 
een opleiding voor het behalen van een 
officieel erkend schoonmaakdiploma. Wie 
het Nederlands niet beheerst, krijgt tevens 
taaltraining. Als medewerkers problemen heb-
ben, biedt de organisatie kosteloos adequate 
ondersteuning. Denk onder meer aan een 
budgetcoach, psycholoog of fysiotherapeut. 
“Ook zijn we heel actief voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Enerzijds helpen 
we daarmee onze klanten met het behalen van 
hun maatschappelijke doelen, anderzijds 
geeft het ons een diepe drive en het gevoel 
van betekenis te zijn.”   
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