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ls facilitair dienstverlener is Sodexo onder-
deel van de vitale economie”, zegt CEO Robert 
Claasen. “In de pandemie zijn we onze diensten 

blijven leveren in onder meer ziekenhuizen en productie-
bedrijven. Er is terecht veel aandacht voor de helden in de 
zorg. Onze vakmensen zijn de helden achter de schermen. 
Dankzij hun inzet kunnen organisaties veilig en optimaal 
blijven functioneren.” Medewerkers van Sodexo, van 
cateringmedewerkers, receptionistes, onderhoudsspecia-
listen, accountmanagers en schoonmakers tot technische 
professionals, zorgen verder dat organisaties zich volledig 
kunnen richten op hun kerntaken, vervolgt COO Marcel 
Brouwer. “Voor ons is facilitaire dienstverlening de kern-
taak. Wij bieden dat integraal aan en ontzorgen zo onze 
klanten.” 
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Een voordeel van Sodexo als IFM-provider (Integrated 
Facility Management) is dat klanten één aanspreekpunt 
hebben en dat er regie zit op diensten en hun samen-
hang, gaat hij verder. Belangrijk is dat de kwaliteit van 
dienstverlening boven elke twijfel is verheven, dat het 
aanbod op kosten concurrerend is en, volgens Brouwer 
het voornaamste, dat Sodexo “koning is in het facilitaire 
domein”. “Met onze best practices en kennis van trends en 
ontwikkelingen tonen we aan dat we vooroplopen.” Onder-
scheidend is ook de professionaliteit van de medewerkers. 
“Onze mensen hebben een facilitair zintuig. Ze zien wat er 
moet gebeuren en nemen hun verantwoordelijkheid.” Als 
praktisch voorbeeld noemt hij een doos die een nooduit-
gang blokkeert: als een medewerker dat ziet, haalt hij of 
zij die meteen weg. 

SODEXO NEDERLAND   Robert Claasen en Marcel Brouwer

                                                                                                                        Sodexo neemt organisaties 

de zorg voor hun facilitaire dienstverlening uit handen met een integraal aanbod, vertellen 

CEO Robert Claasen en COO Marcel Brouwer. Trefwoorden in de dienstverlening zijn 

kwaliteit en welzijn, samengevat in Quality of Life, het motto sinds de oprichting meer 

dan vijftig jaar geleden.
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Focus op welzijn
De geschiedenis van Sodexo begint in 1966. 
Dan start de Fransman Pierre Bellon met 
de uitlevering van broodjes per bakfiets in 
de haven van Marseille. Anno nu is Sodexo 
wereldwijd actief in 64 landen, met meer dan 
400.000 medewerkers die dagelijks diensten 
leveren aan ruim 100 miljoen mensen. Het 
motto is hetzelfde als in de begindagen: 
Quality of Life. “De focus ligt sterk op het 
welzijn van mensen, zowel die van de gebrui-
kers van onze diensten als die van de eigen 
medewerkers”, aldus Brouwer. 

Met Quality of Life als motto is aandacht 
voor maatschappelijk verantwoord onderne-
men vanzelfsprekend – al zestien jaar staat 
Sodexo aan top van zijn sector in de Dow 
Jones Sustainability Index. Concrete doelen 
in Nederland zijn onder meer terugdringen 
van voedselverspilling met 50% in 2025 en 
minimaliseren van afval. Verder zet Sodexo 
in op kansen voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. “In facilitaire dienstver-
lening kan dat uitstekend”, legt Claasen uit. 
“Verder willen we zo snel mogelijk weer werk 
bieden aan mensen uit kwetsbare groepen 
die getroffen zijn door de pandemie.”

Anders werken
De pandemie toont hoe belangrijk Quality 
of Life is, zegt Claasen. De vraag is hoe je 
die het best kunt borgen als de pandemie 
voorbij is. “Hoe gaat werk er dan uitzien? De 
verwachting is dat dit vaker vanuit huis zal 

zijn. Wanneer komen werknemers dan naar 
kantoor en waarom? Het is een vraag waar wij 
veel over nadenken. Voor onszelf en voor én 
met onze klanten. Hoe garandeer je bijvoor-
beeld Quality of Life op kantoor als bedrijven 
beschikbare ruimte afbouwen? Hoe behoud je 
verbinding tussen medewerkers?” 

Een andere uitdaging is Quality of Life als 
mensen thuiswerken, weet Brouwer. “Hoe 
zorg je dat zij daar een goede netwerkverbin-
ding hebben, dat er een plek is die voldoet 
aan de arbo-eisen? Wij kunnen helpen met 
services aan huis en elders.” In een pilot met 
een klant heeft Sodexo hier ervaring mee 
opgedaan. 

Digitalisering
De pilot illustreert dat Sodexo voortdurend 
zoekt naar manieren om de dienstverlening te 
optimaliseren, aansluitend bij ontwikkelingen 
in de markt. “Zoals elke crisis versterkt de 
pandemie bestaande trends”, merkt Claasen 
op. “Zo is bestellen per app afgelopen jaar in 
een stroomversnelling geraakt, omdat je zo 
het aantal contactmomenten kunt vermin-
deren. Het zal blijven, omdat het efficiënter is. 
Digitalisering neemt überhaupt een vlucht.” 

Bestellen per app is een concreet voor-
beeld. Op wat abstracter niveau heeft de 
pandemie de transformatie van Sodexo tot 
wendbare organisatie versneld. “We hebben 
moeten leren om wendbaar te zijn”, aldus 
Claasen. “Het werk intern en bij veel van 
onze klanten veranderde van het ene op het 
andere moment. Onze mensen hebben hier 
fantastisch op gereageerd en laten zien hoe 
belangrijk het is om als één team op locatie bij 
de klant samen te werken.” Klanten merken 
niets van al die inspanningen, constateert hij 
tevreden. “Ons werk valt alleen op als er wat 
fout gaat. Onze teams kunnen niet wachten 
tot kantoren weer volledig opengaan. Wij zijn 
er klaar voor.”  
re
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oebe: “We willen mensen goed 
laten slapen, en wel op zo’n manier 
dat de wereld letterlijk zelf ook wat 

meer uitrust. Daarom streven we ernaar om 
uiterlijk in 2030 alleen nog circulaire bedden 
en matrassen te produceren. Dat heeft de aan-
dacht voor de oorsprong en kwaliteit van de 
grondstoffen die we kiezen verder verscherpt. 
We gebruiken minder materiaal en houden 
geen voorraden aan. Integendeel, we onttrek-
ken de grondstoffen zo laat mogelijk.”

‘Relatietherapie’
Vorig jaar is Auping gestart met het eerste vol-
ledig circulaire matras, vertelt Hoebe. “Inmid-
dels kunnen we dat matras voor verschillende 
lichaamstypes aanbieden, bijvoorbeeld voor 
mensen die wat breder in de schouders of 
heupen zijn. Aanvullend daarop werken we 
aan smart technology om het slaapcomfort 
verder te verhogen en slaapproblemen op te 
lossen. Daarbij kijken we onder meer naar de 
temperatuur in de slaapkamer, geluid of fysieke 

klachten bij het opstaan. Nu al verstelt onze 
slimme bedbodem zich automatisch als iemand 
ligt te snurken, of geeft een trilling, zodat hij of 
zij vanzelf van houding verandert. Zo rust niet 
alleen de slaper zelf beter uit, maar ook zijn of 
haar partner. We noemen dat ‘relatietherapie’. 
Volgend jaar verwachten we nog meer slimme 
functies.” De Auping-matrassen en -bedden 
kunnen bij de franchisepartners worden besteld 
of in de webshop. De zorg voor de franchise-
partners zit dusdanig ingebakken in het 
bedrijfsmodel, dat winkels ook meeprofiteren 
als een bed online wordt besteld. De consu-
ment kiest automatisch een winkel in de buurt, 
die als servicepunt fungeert.

Objectief borgen
“Auping wilde in aanmerking komen voor de 
B Corp-status, om goed te snappen waar we 
staan in onze bijdrage aan en ontwikkeling 
naar een betere wereld”, vervolgt Hoebe. “We 
zochten een objectieve methode en kwamen 
uit bij B Corp, de meest intensieve certifice-
ring die er is. Het hoort bij de manier waarop 
we in de wereld staan. Auping spant zich al 
heel lang in om zo verantwoord mogelijk 
te produceren, met minimale schade aan 
de omgeving. We zamelen sinds 2012 oude 
matrassen in en werken al jaren aan de 
circulaire economie. Zo’n B Corp-certificering 
helpt om circulair en verantwoord werken 
ook daadwerkelijk objectief te borgen en 
toetsbaar te maken, door wat we doen steeds 
beter en strakker vast te leggen. Bovendien 
opent de certificering voor ons een internati-
onaal netwerk van gelijkgestemden, waar we 
van kunnen leren – een heel andere wereld 
dan de prijsgerichte beddenmarkt.”  

KONINKLIJKE AUPING   Linda Hoebe

H ‘ Auping wil mensen 
goed laten slapen, 
op zo’n manier dat de 
wereld zelf ook uitrust’
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Circulariteit in 
                           de slaapkamerLinda Hoebe, sinds augustus 

2020 Financieel Directeur bij Koninklijke Auping, constateert dat het bedrijf profiteert 

van de toenemende aandacht voor gezondheid en goed slapen en van de trend om het 

huis op te knappen. Dit biedt Auping volop ruimte voor innovatie en verduurzaming.

MARCEL BROUWER 
EN ROBERT CL A ASEN:

‘Onze mensen hebben 
een facilitair zintuig: 

ze zien wat er 
moet gebeuren en 

doen dat ook’


