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orona kwam en kantoren, scholen en universi-
teiten gingen opeens dicht; het openbaar vervoer 
was vrijwel leeg. CSU, een echt familiebedrijf, had 

opeens duizenden schoonmaakmedewerkers zonder werk, 
die wel moesten worden doorbetaald. “We zijn meteen 
met onze klanten gaan praten”, vertelt Esmée Ficheroux, 
lid van de Raad van Bestuur. “Hoe kunnen we elkaar 
helpen? Wat is er wél mogelijk? Wat staat in jullie contract 
en hoe kunnen we daar een mouw aan passen? Veel 
schoonmaakwerk lag stil, maar in de zorg stond men 
juist te springen om schoonmaak én om personeel.”

De crisissituatie bleek een onverwachte boost voor het 
aanzien van de schoonmaakbranche. Van een dissatis-
fier – je merkt de kwaliteit alleen op als die onvoldoende 
is – werd hygiëne weer een centraal deel van de operatie: 
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teiten gingen opeens dicht; het openbaar vervoer 
was vrijwel leeg. CSU, een echt familiebedrijf, had 

opeens duizenden schoonmaakmedewerkers zonder werk, 

helpen? Wat is er wél mogelijk? Wat staat in jullie contract 

zonder schone werkplek kon immers niet veilig worden 
gewerkt. Daarbij ging CSU de nieuwe uitdagingen te lijf 
met technologische en sociale innovaties, waarmee het 
slim inspeelde op huidige en toekomstige klantbehoef-
ten. Van een speciale CSU Uit-Kijk Gids met tips over 
hygiëne en veilige sociale omgang op kantoor tot een 
geinige gadget als de CSU Hygiëne Haak, om deurklinken 
en lichtknopjes mee te bedienen. De veranderde vraag 
in de markt werd bediend door veel CSU-medewerkers 
met behulp van virtual reality en e-learningmodules om 
te scholen voor werk in de zorg. Er bleek veel mogelijk 
dankzij de medewerking van alle eigen medewerkers én 
de klanten van CSU. Ficheroux: “We zijn erg trots op de 
Koning Willem I Prijs voor veerkrachtig en duurzaam 
ondernemerschap, die we alleen hebben kunnen winnen 
dankzij onze klanten en medewerkers. We zijn de uit-

‘Samen met de klant
             naar het nieuwste
     normaal’                                                                             Toen corona de wereld in pauzestand zette, zag 

schoonmaakbedrijf CSU het werk voor duizenden medewerkers wegvallen. Die crisis 

bood ook kansen: dankzij slimme samenwerking en innovatieve oplossingen heeft CSU 

de dienstverlening verbeterd én uitgebreid. Tot aan de thuiswerkplek toe.

C

CSU   Esmée Ficheroux
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dagingen rond corona echt samen aangegaan, 
met flexibiliteit van beide kanten. Dat heeft de 
relatie alleen maar verstevigd.”

Effi ciënt organiseren
Eén les van het coronatijdperk is dat vaker 
thuiswerken een blijvertje zal zijn. Dit bete-
kent dat kantoorgebouwen anders gebruikt 
gaan worden: meer als ontmoetingsplek, 
minder voor het reguliere kantoorwerk. 
Wat betekent dat voor de schoonmaak? 
Slechts in zo’n 10% van de gebouwen is de 
schoonmaak afgestemd op het daadwerke-
lijke gebruik, met veel nodeloze rondjes – 
en dus kosten – als gevolg. Het innovatieve 
schoonmaakprogramma BE Clean biedt 
daarvoor de oplossing. Ficheroux: “Wij 
inventariseren dan dagelijks, al dan niet 
met behulp van sensoren, in welk toilet de 
zeepdispenser bijna leeg is, welke bureaus 
zijn gebruikt en welke vergaderzaal kan 
worden overgeslagen.” Ook wordt de zelfred-
zaamheid van kantoorwerkers gestimuleerd, 
bijvoorbeeld met een klein schoonmaaksetje 
bij de bureaus. Ficheroux: “We voelen ons 
verantwoordelijk voor een schone en veilige 
werkomgeving. Toen rees al snel de vraag: 
moeten we de thuiswerkplek dan ook veilig 
en schoon houden?”

Het antwoord op die vraag luidde ja. Via 
de klant gaat CSU nu ook een thuisservice 
bieden, waarbij wordt schoongemaakt met 
duurzame middelen. “We kijken met een 
brede blik naar schoonmaak”, vertelt 

Ficheroux. “Hoe kunnen we veilig en gezond 
werken mogelijk maken? Idealiter zitten we 
daarvoor al aan tafel als bedrijfspanden 
worden ontworpen of ingericht. Een sociaal 
zitje in de centrale hal is heel gezellig, maar 
als dat uit ruwhouten pallets met kussens 
bestaat, is het verdraaid lastig schoonmaken. 
Maak er gelakt hout van, dat scheelt alweer. 
Zo kom je in overleg stukken verder. Elk 
gebouw is een optelsom van mensen; we 
willen het leven voor hen zo aangenaam 
mogelijk maken.”

Building happy people
Het genoemde BE Clean-programma 
maakt deel uit van Beyond Eyes, een brede 
samenwerking met vastgoedontwikkelaar 
Heijmans, dat oren en ogen geeft aan een 
bedrijfsgebouw. Met behulp van sensoren 
worden zaken als bezetting, binnenklimaat, 
temperatuur en luchtkwaliteit gemeten, 
maar ook het energieverbruik wordt geop-
timaliseerd. En alles draait op een digitaal 
platform dat eenvoudig is in te pluggen 
op de bestaande regelsystemen van een 
gebouw of andere leveranciers. Ficheroux: 
“Schoonmaak werd vroeger altijd technisch 
benaderd: is het schoon? Vervolgens zag 
men ook het belang van de beleving, de 
bijdrage aan geluk en gezondheid, waar ook 
hospitality deel van uitmaakt. Nu zetten we 
nog een extra stap, die wij Building Happy 
People noemen. We werken samen met ont-
wikkelaars en bouwers om ervoor te zorgen 
dat bedrijfs- en appartementengebouwen 
optimaal zijn ingericht voor de gezondheid, 
veiligheid en het welbevinden van gebrui-
kers en bewoners. Daar is ook steeds meer 
vraag naar. Misschien is dat wel de mooiste 
les van corona: iedereen ziet weer hoe 
belangrijk het werk van onze mensen is. De 
schoonmaakmedewerker blijft de held.”  
re
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ls marktleider in operationele auto-
leasing en mobiliteitsoplossingen 
zag Athlon Nederland van nabij hoe 

de coronapandemie onze manier van leven en 
werken heeft veranderd. Thuiswerken bleek 
voor velen ineens prima mogelijk, met als 
gevolg dat bedrijven leaseauto’s hadden die 
stilstonden. Flexibiliteit werd van doorslag-
gevend belang om grip op kosten en cashflow 
te houden. Het denken veranderde mee: welke 
rol speelt mobiliteit en hoe kan het aanbod 
daarop aansluiten? 

In plaats van de standaardleasecontracten met 
een looptijd van enkele jaren, is er nu meer 
behoefte aan flexibiliteit, vertelt Jean-Pierre 
Vissers, algemeen directeur van Athlon 
Nederland. “Een grotere auto tijdens de 
vakantie, maar de rest van het jaar een kleiner 
model, bijvoorbeeld. Of een bepaald deel van 
het woon-werktraject per ov kunnen afleggen. 
Of in de zomermaanden op de e-bike naar het 
werk. Deze trend zagen we al bij onze klanten, 
maar corona heeft die vernieuwing van ons 
aanbod in een stroomversnelling gebracht.”

Terugkeer naar het nieuwe
Flexibele dienstverlening vergt, zeker als het 
gaat om zogenaamde multimodale mobiliteit, 
een sterke organisatie achter de schermen. 
En daarbij willen klanten zo veel mogelijk 
zelf regelen. Athlon biedt hun die vrijheid via 
het product Athlon Flex, met een app volgens 
het concept click-and-go. Hierbij kun je de 
ene maand kiezen voor een leaseauto en de 
andere maand voor ov, een elektrische fiets of 
even helemaal niets. De vernieuwing zit niet 
alleen in onlinetoepassingen; er wordt ook 
versneld verduurzaamd. In de elektrificatie 
van het wagenpark geeft Athlon het goede 
voorbeeld door medewerkers de keuze te 

geven uit elektrisch of hybride rijden. Ook 
klanten wordt geadviseerd over versneld 
verduurzamen. 

Duurzaamheid betekent voor Athlon 
tevens dat alle medewerkers op een veilige 
en gezonde manier thuis kunnen werken, 
totdat iedereen straks ‘terugkeert naar het 
nieuwe’, zoals Vissers dat noemt. Met minder 
kantoordagen en op kantoor meer ruimte 
voor persoonlijke interactie met elkaar en met 
de klant. Vissers: “We zijn heel trots dat onze 
‘peers’ ons zo hoog gewaardeerd hebben in de 
categorie Automotive dienstverlening. Als dit 
coronajaar iets duidelijk heeft gemaakt, is het 
wel hoe belangrijk persoonlijk contact is, ook 
in een branche als de onze. We willen altijd 
dicht bij onze klanten staan, want het is onze 
taak om hun mobiliteitswens in te vullen. Dat 
zullen we onveranderd blijven doen, flexibel, 
online en duurzaam.”  

ATHLON NEDERLAND   Jean-Pierre Vissers

A ‘ Als corona iets 
duidelijk heeft 
gemaakt, is het wel hoe 
belangrijk persoonlijk 
contact is’
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Athlon Nederland in een white paper op hoe wonen, werken en mobiliteit er in 2030 

uit zullen zien. De visie was nog niet verschenen of corona zette alles op zijn kop. Wat 

bleek: de voorspelde ontwikkelingen zijn juist in een stroomversnelling gekomen.

ESMÉE FICHEROUX :

‘Dankzij sensoren 
weten we precies 

waar moet worden 
schoongemaakt 

en waar niet’


