
Inspecteurs- en 

Controleursdag 

7 maart 2017



Programma

14.00 uur Ontvangst 

14.30 uur Opening door Ad Van Poppel, 

voorzitter Stichting 

Schoonmaakkwaliteit (SSK) en van de 

Commissie Kwaliteitszorg van VSR

Inleiding door Peter Hamers, 

bestuurslid SSK en lid Commissie 

Kwaliteitszorg van VSR over de 

rapportages van VSR-KMS-metingen

14.45 uur Workshops

16.30 uur Afsluitende borrel



Huishoudelijke Mededelingen

Workshop 1 Els Nys

Workshop 2 Henk Remans

Workshop 3 Ria Ankersmit



Huishoudelijke Mededelingen

• Inleveren badge

• Uitrijkaart

• Publicatie Whitepaper

• Tijdig APK doen!



Het effect 

van uw VSR KMS 

rapportage op de 

facility manager
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Waarom?

Feitelijk en objectief is de kracht van VSR-KMS

• NEN 2075

• Opleiding

• SSK register van inspecteurs en controleurs

• Keurmerk

• Deskundigenforum



Waarom vindt ik het belangrijk:

• Specialist bij Facility Management organisatie

• Met 45 facility managers en 100 facility coördinatoren

• In net zoveel locaties verspreid over het land

De facility manager is een generalist, die weinig van 

schoonmaak weet, hij krijgt uw rapportage.



Objectief?

• Waarom begint de rapportage met subjectieve opmerkingen?
• Wat is dat redelijk tot goed?
• Wanneer komt het resultaat?



Objectief?

Inderdaad op 3 vloeren is dicht stof geconstateerd.(van totaal 4 fouten)
In een controle met 23 SE/maf 8 en goedkeurgrens 20. 

Hoe zo wordt niet overal van plint tot plint gezogen?



Wat voegt een opsomming toe, 
alles staat immers al op het 
controle formulier.

Opsommingen:

Nadeel is dat er geen link is 
naar de aantallen in het 
controleformulier.
Oftewel onduidelijk is of er 
sprake is van goed of afkeur.

Waarom een algemene 
indruk, er is toch 
concreet en feitelijk 
gemeten?



Wat voegen verstoringen of opmerkingen toe over ruimtes die 
niet in de controle zaten?

Niet in controle:

Trappen huis, entree, zijn verkeersruimten die 
gewoon in de controle zitten. Zijn deze afwijkingen 
nu wel of niet in de controle meegenomen?
Er was toch sprake van goedkeur? Of niet?



Andere voorbeelden:

Hoe leest de facility manager dit?
Hoe zal zijn reactie naar de leverancier zijn?

Beter is 12 van de  geconstateerde 13 fouten in de 
bureaukamers betreft dicht stof op stoelen. Deze stonden 
vorige week in de periodieke planning.
(Goedkeurgrens is 18 oftewel er is sprake van goedkeur)



Wat beter is: 
in de bureaukamers zijn 23 
fouten toegestaan, er zijn er 12 
geconstateerd. Element met 
meest fouten is de telefoon, 5 
stuks met aanslag.

Vlekverwijderen tapijt zit blijkbaar 
niet in het programma, er is niet 1 
vloer afgekeurd.

In het sanitair is slechts 1 fout 
geconstateerd, dat betrof geen 
wastafel.
Kalkaanslag is altijd fout.



Wat zegt het controleformulier:
3 vloeren met licht stof.

Goedkeurgrens was 30 fouten, 
in totaal 11 fouten 
geconstateerd.

Wat maakt het uit dat de ruimte maar 1 x per 
week wordt schoongemaakt?
Daar houdt de inspecteur rekening mee bij de 
beoordeling.

Wat is het effect op de facility-manager?



Algemene indruk? of feitelijk en 

objectief?



Rapportcijfers zijn niet toegestaan



Goede opmerking:



Do’s:
• Toelichting: 

– bij de geconstateerde fouten, als verduidelijking

– Bijvoorbeeld: aanslag wastafel is geconstateerd, het betrof kalkaanslag 
bij de kraan of lekstrepen aan de onderzijde van de wastafel.

• Feitelijk en concreet: 
– In 20 gevallen van de 23 betrof het dicht stof op het onderstel van de 

stoel.

• In relatie met het totaal, het controleformulier. 
– De goedkeurgrens is 25 fouten, er zijn 10 fouten geconstateerd. Meest 

voorkomende fout, 5 stuks, betrof vlekken op het bureau.

• Goed is goed 
– opmerkingen voegen niet altijd iets toe, vaak spreekt het 

controleformulier voor zich.

Don’t:
• Geef geen waarde oordeel:

– Vermijd kreten als goed, redelijk, slecht, in mijn beleving, etc.



Tot slot

De kracht van VSR-KMS:

De inspecteurs en controleurs
Feitelijk en objectief
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Workshops



Vraag 1

• Mag er binnen de VSR regelgeving 6½ dag na de uitvoering van 
de schoonmaakwerkzaamheden een controle plaatsvinden 
terwijl dit gebouw 24 uur per dag 7 dagen in de week wordt 
gebruikt?



Vraag 2

• Is het normaal dat er zonder vooraankondiging een controle 
kan plaatsvinden en wij bij verstek veroordeeld worden tot het 
betalen van een herkeuring?



Vraag 3

• Onlangs is er een VSR keuring op mijn locatie geweest waarbij 
ik niet in de gelegenheid gesteld ben om deze meting bij te 
wonen. Mag dat zomaar?

Minimale steekproef was 12 en minimale ruimten 6.

Er is echter in 35 ruimten gekeurd, maar het toegestane fouten 
staat op 20...Maf waarde staat op 4.

Ik begrijp dit niet?

Het betreft hier de categorie verkeersruimten.

Op de betreffende locatie wordt 2 x per week schoongemaakt.

Het gaat om een wooncomplex.



Vraag 4

• Wij worden gevraagd een nulbeurt-meting uit te voeren.

Is onze collega met een VSR-controleur opleiding voldoende 
gekwalificeerd daarvoor?



Vraag 5

• Kunt u mij vertellen of het VSR kwaliteitmeetsysteem ook 
toepasbaar is op sporthallen en op zwembaden (het “natte 
gedeelte”)? Zo ja welke AQL adviseert u in een sporthal en in 
een zwemzaal?



Vraag 6

• Onze schoonmaakdienst is middels een aanbesteding 
uitbesteed en op afgesproken tijden voeren wij een 
controleronde uit. Afgelopen controleronde was helaas 
onvoldoende en er zal een hermeting plaatsvinden. 

Nu is er een verschil van mening over de termijn van de 
hermeting. Zijn hier regels voor?

Moet een hermeting plaatsvinden binnen 10 werkdagen? 



Vraag 7

• Bestaat er ook een AQL voor archiefruimten?



Vraag 8

• Graag zou ik willen weten hoe in de huidige DKS opleiding 
omgegaan wordt met bepaalde acties die gekoppeld kunnen 
worden aan een uitgevoerde DKS controle.
Als voorbeeld heb ik van een klant van ons doorgekregen:
1) besproken met medewerkster
2) praktijkbegeleiding
3) herinstructie
4) taak veranderen
5) andere materialen/middelen
6) programma beoordeling

Zijn deze acties standaard onderdeel van een DKS controle of kan 
dit door de klant/gebruiker zelf toegevoegd worden?



Vraag 9
• In VSR-KMS3 verwacht je voor Leslokalen hetzelfde als bij 

Verkeersruimten, nl.:
Toegestane inventarisatiemethoden: AB
Voorkeur bij grote clusters: B
De tabel op bladzijde 33 geeft echter aan:

Naar mijn mening zou de ruimtecategorie Leslokaal hetzelfde behandeld 
moeten worden als verkeersruimten.



Vraag 10

• Stel: er hangen in een sanitaire ruimte 5 urinoirs. Eén van de 
urinoirs vertoont een methodefout (de overige 4 urinoirs zijn 
correct schoongemaakt). Geldt dit dan voor 1 fout of wordt 
deze ene fout geëxtrapoleerd tot 5 fouten?



Vraag 11

• Hoe vaak moeten pinlocaties schoongemaakt worden, vroeger 
1xper week, toen 1x per 2  weken nu willen ze het 1x p.maand, 
men kijkt alleen naar de opp.vl pinbox, maar niet toetsenbord.



Vraag 12

• Worden er bij controles ook de luchtkanalen meegenomen?



Vraag 13

• Valt glasbewassing ook onder de reikwijdte van VSR-KMS? 



Vraag 14

• Een klant heeft mij gevraagd zijn hotel te controleren. Een 
aantal keer per jaar op Dks basis en 2 keer per jaar op VSR 
basis.

De keuken, doen wij niet, maar lobby, restaurant, zwembad en 
kamers wel.

Wat voor aql wordt hier normaliter voor gebruikt?



Einde bijeenkomst


