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Vindt u het moeilijk winstgevend te blijven 
met uw professionele schoonmaakbedrijf? 
Dan bent u niet de enige. Zelfs nu de markt 
voor professionele schoonmaakbedrijven 
groeit, krimpen de winstgevende marges.

De sleutel tot winstgevendheid is het 
nemen van strategische beslissingen over 
uw klanten, apparatuur en activiteiten. Dit 
zijn de tien beste werkwijzen waarmee u 
niet alleen uw marges behoudt, maar ze 
ook uitbreidt.

1. Verhoog uw prijzen...  
en biedt overeenkomstige kwaliteit
In een omgeving waarin schoonmaakbedrijven gedwon-
gen worden hun prijzen te verlagen en met wel tot 50% 
van de klanten die ieder jaar van schoonmaakbedrijf 
veranderen*, kan dit tegenstrijdig overkomen, maar als  
u meerwaarde biedt via betere dienstverlening, kunt u  
uw prijzen verhogen - en daarmee uw winstmarge.

2. Richt u op lucratieve markten
Retail was vroeger de grootste inkomstenbron voor 
schoonmaakbedrijven, maar dit segment krimpt en 
de mogelijke winsten krimpen daardoor ook. Het 
MTW Research-rapport stelde vast dat de drie grootste 
groeigebieden vrije tijd, kantoren en gezondheidszorg 
zijn. Gezondheidszorg in het bijzonder kan lucratief 
zijn, omdat instellingen vaak als netwerk functioneren 
- als je eenmaal een overeenkomst met één particulier 
verzorgingshuis of ziekenhuis hebt, is het eenvoudiger  
om uit te breiden binnen het gehele netwerk.

3. Bied specialistische schoonmaakdiensten aan
Naar schatting is deze sector in 2019 €43,3 miljard 
waard* en dit is een uitstekende sector voor groei op 
basis van extra waarde. Ieder schoonmaakbedrijf richt 
zich op het schoonmaken van vloeren, maar ze zijn niet 
gericht op controle, het schoonmaken van specialistische 
afvoer- en afvalleidingen of het schoonmaken van 
moeilijk te bereiken/hooggelegen plekken. Door uw  
reeks specialistische diensten uit te breiden, maakt 
u meer kans op het winnen van contracten binnen 
verschillende industrieën.

4. Laat uw werknemers certificaten halen
Met certificeringsprogramma’s, zoals de programma’s 
van BICSc, kunt u op twee manieren uw winstmarge 
vergroten. Ten eerste krijgen uw klanten een andere 
perceptie van uw bedrijf, en zijn dus bereid meer te 
betalen voor uw diensten. Ten tweede verlaagt u de  
kans op ongelukken op het werk, afwezigheid en  
andere problemen die van invloed zijn op uw winst.

*MTW-onderzoek – Contract Cleaning Market Research & Analysis UK 2019

Winstgevende 
marges behouden
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https://www.bics.org.uk/
https://www.bics.org.uk/
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5. Overtref alle regels die van toepassing zijn
Als u kantoren schoonmaakt dan hoeft u zich 
waarschijnlijk alleen aan HSE-normen te houden,  
maar in andere omgevingen, zoals een ziekenhuis of 
een faciliteit waar voedsel geproduceerd wordt, kunnen 
er extra vereisten gelden. Zorg ervoor dat u, voordat u 
een bod uitbrengt op dergelijke projecten, weet wat de 
vereisten zijn en of u ze kunt overtreffen. Zo krijgt u een 
voorsprong in sectoren waar klanten zich geen risico’s 
kunnen veroorloven.

6. Verhoog de productiviteit van werknemers  
met nieuwe apparatuur
Omdat arbeidskosten wel 80% van schoonmaakcon-
tracten uitmaken, kunt u uw marges verhogen door de 
tijd te verlagen die uw werknemers besteden aan iedere 
klus - maar natuurlijk wel met behoud van een hoog 
kwaliteitsniveau. U kunt dit doen door uw apparatuur te 
vernieuwen. U kunt bijvoorbeeld de schoonmaakkosten 
met bijna 50% verlagen als u een schrobzuigmachine  
gebruikt die tegelijkertijd schoonmaakt en droogt,  
in plaats van twee apparaten over dezelfde vloer  
te laten lopen.

7. Word groen
Hedendaagse bedrijven nemen maatschappelijk verant-
woord ondernemen erg hoog op, deels door druk vanuit 
de consument, maar ook omdat het gewoon het juiste is  
om te doen. Door groene schoonmaakmethoden te bieden,  
verhoogt u direct de waarde van uw dienstverlening.  
U bespaart ook geld door het gebruik van schoonmaak-
middelen en andere chemicaliën te verlagen.

8. Voer goed onderhoud en service uit aan  
uw apparatuur
Professionele schoonmaakapparaten worden bijna iedere 
dag intensief gebruikt. Zonder regelmatig onderhoud en 
service gaan de prestaties van de apparaten achteruit, 
waardoor de kwaliteit van uw schoonmaakactiviteiten 
minder wordt. Om te zorgen dat uw apparatuur zo 
efficiënt mogelijk blijft werken, moet u zich altijd aan het 
aanbevolen onderhoudsschema houden. Beter nog, teken 
een service- en onderhoudscontract met de fabrikant van 
de apparatuur; zij hebben de machine gebouwd, dus zij 
weten het beste hoe ervoor gezorgd moet worden.

9. Maak gebruik van gegevens om uw activiteiten 
te optimaliseren
De beste manier om inefficiënte activiteiten met een 
negatieve invloed op uw winstmarges te identificeren, 
is het verzamelen en analyseren van gegevens over uw 
dagelijkse bedrijf. Lijkt een bepaalde machine altijd buiten 
gebruik te zijn? Duurt een bepaalde terugkerende taak 
altijd langer dan de tijd die u ervoor hebt ingeruimd? Het 
onderkennen van deze inefficiënties is de eerste stap naar 
het elimineren ervan.

10. Breng de waarde die u biedt in rekening,  
niet de tijd die u bezig bent
En ten slotte komen we weer terug bij het eerste punt; 
factureer op basis van waarde, in plaats van op tijd. 
Door de andere strategieën in deze lijst in te bouwen, 
verhoogt u de waargenomen waarde van uw diensten, 
zelfs wanneer de tijd die u ervoor nodig heeft, minder 
wordt. Doe uzelf niet tekort door minder in rekening  
te brengen dan uw diensten waard zijn.

01 Winstgevende marges behouden
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Omdat de meerderheid van de werknemers in 
deze sector werkt tegen minimumloon, of een 
bedrag dat daarbij in de buurt komt, is het in de 
schoonmaakbranche belangrijk om personeel te 
behouden.

Het kost schoonmaakbedrijven veel geld om hun 
personeel te behouden. Een onderzoek door het 
Center for American Progress (CAP) toonde aan  
dat voor functies met een salaris van €26.700 of 
minder, de kosten voor doorloop bijna 16% van  
het jaarsalaris van de werknemer zijn.

Verlaag het personeelsverloop met deze 10 tips 
voor het werven, trainen en behouden van goed 
personeel:

1. Betaal meer dan het industriegemiddelde
Het is een veelvoorkomende tactiek om de winst 
vergroten door salarissen laag te houden, maar ook 
een heel ongezonde. In plaats van gemiddeld €4270 
(16% van €26.700) te verliezen iedere keer dat er een 
werknemer vertrekt, kunt u beter het personeelsverloop 
verlagen door een meer leefbaar loon te betalen en dat 
geld direct in de zakken van uw werknemers te stoppen. 
Dit is tegenwoordig vooral van belang, omdat een lage 
werkeloosheidsgraad betekent dat mensen veel eerder 
van baan wisselen.

2. Bied regelingen voor gezondheidszorg
Zorg dragen voor de gezondheid en het welzijn van uw 
werknemers laat zien dat ze voor u meer dan een num-
mer zijn. Via een bedrijfsgezondheidsverzekering kunnen 
werknemers geld terugvragen voor hun gezondheids- en 
welzijnskosten (tot een bepaald bedrag) en dit biedt een 
duidelijke waarde: naast tevreden werknemers hebt u 
ook de mogelijkheid mensen te werven en te behouden.

3. Ontwikkel gezinsvriendelijke werkregels
Gezinsvriendelijke werkregels kunnen een 
aanzienlijke bijdrage leveren bij het verlagen van het 
personeelsverloop. Flexibele werktijden, uitgebreid 
ouderschapsverlof en extra voorzieningen voor 
kinderopvang kunnen een positieve bijdrage  
leveren aan de balans tussen werk en privé.

4. Bied creatieve voordeeltjes
U hoeft geen gratis maaltijden en massages aan  
te bieden, zelfs kleine voordeeltjes kunnen een groot 
verschil maken in hoe uw werknemers iedere dag naar 
hun werk komen. Zorg voor betere koffie in de kantine, 
koop een taart als er een werknemer jarig is, sponsor 
werknemers die meedoen aan een hardloopwedstrijd  
of andere activiteiten.

https://www.livingwage.org.uk/
https://www.cnbc.com/2018/09/07/job-hopping-in-tight-labor-market-can-help-you-snare-a-fatter-paycheck.html
https://www.cnbc.com/2018/09/07/job-hopping-in-tight-labor-market-can-help-you-snare-a-fatter-paycheck.html
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5. Schaf schoonmaakapparatuur aan die eenvoudig 
in gebruik is
Als bedrijfseigenaar geeft u waarschijnlijk de prioriteit 
aan efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid bij de 
aanschaf van apparatuur. Maar voor uw schoonmaakper-
soneel is het het belangrijkst dat de apparatuur eenvou-
dig te gebruiken is. Zorg ervoor dat de apparatuur die u 
aanschaft intuïtief en eenvoudig te gebruiken is, zodat uw 
werknemers niet hoeven te worstelen tijdens het gebruik.

6. Bied initiële en doorlopende training
In de Britse schoonmaakindustrie heeft 60% van alle 
bedrijven in 2017 enige vorm van training aangeboden of 
betaald. Dit is echter lager dan het Britse gemiddelde van 
66% in andere industrieën*. De juiste training is de sleutel 
tot het bewaren van de veiligheid en productiviteit van 
de werknemers, alsmede de klanttevredenheid. Online 
training portals, zoals de Nilfisk University, helpen nieuwe 
werknemers zich snel te ontwikkelen en bieden ervaren 
werknemers de mogelijkheid hun vaardigheden te  
onderhouden of uit te breiden.

7. Belicht groeimogelijkheden
De grootste reden waarom mensen hun baan 
opzeggen is een gebrek aan carrièremogelijkheden 
of promotiekansen. Hebben uw schoonmakers de 
kans zich op te werken naar een leiderschaps- of 
managementpositie? Benadruk deze mogelijkheden 
tijdens het sollicitatieproces en bied een duidelijk pad, 
zodat mensen weten hoe ze dit kunnen nastreven.

8. Implementeer een referentieprogramma
Veel nieuwe contracten komen via bestaande klanten. 
Zo werkt het ook voor het aannemen van mensen. 
Referenties zijn de op één na effectiefste manier  
voor het aannemen van nieuwe mensen (na interne 
kandidaten). Bedrijven met referentieprogramma’s 
hebben ook een lager personeelsverloop dan bedrijven  
die werknemers aannemen via online vacatures.

9. Houd de reputatie van uw merk in de gaten
Net als mogelijke klanten, zoeken ook mogelijke 
werknemers u online op voordat ze besluiten te 
solliciteren naar een baan, dus houd de reputatie  
van uw bedrijf in de gaten. Als huidige en voormalige 
werknemers positieve dingen zeggen over uw bedrijf,  
dan kunt u in de toekomst eenvoudiger goede 
werknemers aantrekken.

10. Behandel werknemers met eerbied en respect
En ten slotte, behandel uw personeel goed. Als uw 
werknemers zich gewaardeerd voelen, dan werken  
ze harder - en blijven ze langer. Dit is de eenvoudigste 
manier om werknemerstevredenheid en -behoud te 
verbeteren.

02 Kwalitatieve werknemers werven, opleiden en behouden

*British Cleaning Council Research Report 2019

http://nilfisku.com/en-us/
https://www.inc.com/marcel-schwantes/why-are-your-employees-quitting-a-study-says-it-comes-down-to-any-of-these-6-reasons.html
https://www.inc.com/marcel-schwantes/why-are-your-employees-quitting-a-study-says-it-comes-down-to-any-of-these-6-reasons.html
https://www.jobvite.com/wp-content/uploads/2017/05/Jobvite_2017_Recruiting_Funnel_Benchmark_Report.pdf
https://www.jobvite.com/wp-content/uploads/2017/05/Jobvite_2017_Recruiting_Funnel_Benchmark_Report.pdf
https://staffingreferrals.com/blog/staffing-referral-marketing-best-practices/
https://staffingreferrals.com/blog/staffing-referral-marketing-best-practices/
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/importance-of-respect-in-the-workplace/
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/importance-of-respect-in-the-workplace/
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Het zoeken naar nieuwe kansen in de commerciële 
schoonmaaksector is eenvoudig, maar het winnen 
van nieuwe contracten is een andere zaak. De 
schoonmaakmarkt is zeer concurrerend, en veel  
van die concurrentie is gestoeld op de bereidheid 
van bedrijven om te werken tegen de laagste prijs.

Uiteindelijk zijn steeds lagere prijzen om bij te 
blijven geen duurzaam bedrijfsmodel. Het legt druk 
op u, uw personeel en uw bedrijf. U kunt dus beter 
deze race vermijden met deze 10 werkwijzen voor 
het winnen van nieuwe contracten - zonder uw 
prijzen te moeten verlagen.

1. Vraag referenties aan uw bestaande klanten
Een uitgebreid onderzoek toont aan dat referenties vaker 
leiden tot contracten dan andere bronnen, en dat deze 
hogere waarde bieden. Om referenties van hoge kwali-
teit te genereren, moet u denken aan uw beste huidige 
klanten, het soort klanten waar u er graag meer van wilt, 
en ze vragen of ze nog mensen kennen die ook van uw 
diensten zouden kunnen profiteren.

2. Optimaliseer uw digitale aanwezigheid
Ziet uw website er nog net zo uit als toen hij 20 jaar 
geleden gebouwd werd? Bent u actief op sociale media? 
Hoe zijn uw online reviews? Meer dan 60% van B2B-
kopers begint hun zoektocht online, dus pak uw digitale 
aanwezigheid aan en zorg ervoor dat de eerste indruk 
een goede is.

3. Specialiseer in uw doelmarkt (en)
Nu de kansen bij retail-bedrijven krimpen, moeten 
schoonmaakbedrijven andere markten aanboren, die vaak 
unieke vereisten kennen. Gezondheidszorginstellingen 
hebben bijvoorbeeld vaak opruiming van biogevaarlijke 
stoffen nodig, desinfectie van patiëntenzalen of andere 
specialistische diensten. Als u besluit om een markt te 
betreden, zorg er dan voor dat u alle diensten kunt  
bieden die ze wellicht nodig kunnen hebben.

4. Richt u op de grootste uitdagingen  
van uw prospects
Welke problemen kennen uw prospects die u kunt helpen 
oplossen? Hebben ze problemen met naleving? Is het hun 
belangrijkste prioriteit om een goede indruk te maken? 
Hebben ze in het verleden al eens een schoonmaakdienst 
gebruikt, maar met slechte resultaten? Vraag uw pros-
pects naar hun uitdagingen, luister naar hun antwoorden 
en stel een plan op om ze te helpen hun problemen aan 
te pakken.

Nieuwe contracten 
winnen
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http://e61c88871f1fbaa6388d-c1e3bb10b0333d7ff7aa972d61f8c669.r29.cf1.rackcdn.com/DGR_DG061_SURV_B2BBuyers_Jun_2017_Final.pdf
http://e61c88871f1fbaa6388d-c1e3bb10b0333d7ff7aa972d61f8c669.r29.cf1.rackcdn.com/DGR_DG061_SURV_B2BBuyers_Jun_2017_Final.pdf
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03 Nieuwe contracten winnen

5. Leg u toe op training en certificering  
van uw team
Een goed personeelsbestand is uw beste middel, niet 
alleen tijdens het werk, maar ook tijdens het verkoop-
proces. Train uw nieuwe medewerkers goed, bied 
doorlopende opleidingen en zorg waar mogelijk voor 
industriecertificeringen. Zo verhoogt u de waargenomen 
waarde van uw diensten en neemt u een voorsprong op 
de concurrentie.

6. Werk samen met de beste fabrikant  
van reinigingsapparatuur
De mogelijkheid om uitstekende service te bieden is deels 
afhankelijk van de schoonmaakapparatuur die u gebruikt. 
Uw prospects weten dit ook. Door samen te werken met 
de beste fabrikant, laat u prospects zien dat u zich inzet 
om zo goed mogelijk werk af te leveren. Dit is vooral 
belangrijk bij industrieën waarin hoge normen gesteld 
worden aan hygiëne.

7. Communiceer uw concurrentievoordelen
Als u specialistische diensten biedt, goed opgeleid perso-
neel in dienst heeft en de beste apparatuur gebruikt, zorg 
dan dat uw prospects dat weten. Zet deze informatie op 
uw website en deel deze informatie in uw communicatie 
met prospects.

8. Neem de controle tijdens het locatiebezoek
Onderzoek op locatie is misschien wel het belangrijkste 
deel van het aanbestedingsproces. Het is uw kans een 
prospect persoonlijk te ontmoeten, zodat u beiden kunt 
bepalen of het een goede match is. Stel vragen die zich 
richten op specifieke gegevens over waarom ze het 
schoonmaken uitbesteden en wat ze hopen te bereiken.

9. Maak ‘pakkende’ contracten
Zijn uw contracten saai? Ieder contract moet bepaalde 
elementen bevatten, zoals de omvang van de diensten  
en de betaaldetails, maar houd het niet alleen daarbij. Uw 
contract zorgt ervoor dat uw prospects zin krijgen om juist 
met u in zee te gaan. Neem bijvoorbeeld een infographic 
over de waarde van schoon op, of zet er een paar 
ervaringen van andere klanten in. Zo krijgen prospects  
er vertrouwen in dat ze de juiste keuze gemaakt hebben.

10. Bied een garantie
Ten slotte moet u het prospects makkelijker maken om 
‘ja’ te zeggen dan om ‘nee’ te zeggen. Een manier om 
dit te doen is een garantie bieden, zoals een aanbod een 
klus opnieuw te doen of geld terug te geven als de klant 
niet tevreden is. Zo krijgt de prospect het vertrouwen, en 
zolang u hoogwaardige schoonmaakdiensten biedt, kost 
het u helemaal niks.
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De meesten van uw klanten en prospects zien 
schoonmaken waarschijnlijk als een kostenpost - 
iets wat ze moeten doen, maar wat ze liever niet 
willen doen.

Deze opvatting is niet alleen schadelijk voor uw 
winstmarges, hij klopt gewoonweg niet. Schoon-
maken biedt aanzienlijke kostenbesparingen, zowel 
direct als indirect, en het kan de winst ook aanzien-
lijk opdrijven. Dit zijn de tien beste tips voor het 
overbrengen van de waarde van schoon.

1. Denk eraan dat waarde veel meer  
is dan alleen de prijs
Waarde is niet iets tegen een zo laag mogelijk prijs 
krijgen. Kwaliteit, service, reactietijd, expertise - 
dat is allemaal van invloed op de waarde van uw 
dienstverlening. Zorg ervoor dit te benadrukken 
tijdens gesprekken met klanten; zo komt u uit de 
categorie ‘noodzakelijk kwaad’ en in de categorie 
waardeverhogend.

2. Word expert op het gebied van regels
In veel sectoren, zoals de gezondheidszorg en 
voedselbereiding, is hygiëne geen optie - het is een 
must. De HSE-organisatie kan hoge boetes opleggen 
aan instellingen waar het niet naleven van regels de 
gezondheid of veiligheid van werknemers in gevaar 
brengt. The Food Standards Agency kan een fabriek 
compleet sluiten als de hygiënestandaard een bedreiging 
vormt voor de consument. Dit zijn slechts twee van vele 
voorbeelden. Leer de wetten kennen die gelden voor de 
sector van uw prospect en gebruik deze informatie in uw 
communicatie.

3. Vertel over de hoge kosten die gepaard gaan  
met afwezigheid
Afwezigheid van het werk kost de Britse economie 
20 miljard per jaar. Dat komt neer op ongeveer €630 
per werknemer. Verkoudheid, griep en andere ziekten 
die zich eenvoudig verspreiden, dragen aanzienlijk bij 
aan deze verliezen. Het schoonmaken van een bedrijf 
kan de blootstelling van mensen in dat gebouw aan 
besmettelijke virussen verlagen met wel 90%.

4. Benadruk de negatieve impact van het werken 
tijdens ziekte
De effecten van aanwezigheid - wanneer werknemers 
naar het werk komen, maar niet productief zijn door 
ziekte - kunnen net zo erg zijn. In plaats van dankbaar  
te zijn voor de aanwezigheid van de werknemers, moeten 
werkgevers waken voor aanwezigheid en de negatieve 
gevolgen ervan.

De waarde van 
schoon overbrengen
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https://www.personneltoday.com/pr/2017/03/cost-of-absence-to-uk-economy-rises-to-18-billion/
https://www.personneltoday.com/pr/2017/03/cost-of-absence-to-uk-economy-rises-to-18-billion/
https://www.cleanlink.com/sm/article/Cleaning-Can-Reduce-Absenteeism-In-The-Workplace--17460
https://www.thehrdirector.com/features/presenteeism/combatting-presenteeism-workplace/
https://www.thehrdirector.com/features/presenteeism/combatting-presenteeism-workplace/
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5. Denk ook aan verwondingen van werknemers
Werknemers hoeven niet ziek te zijn om besmet te 
worden door een vieze omgeving. Schoonmaken helpt 
bij het voorkomen van uitglijden en struikelen en vallen; 
de grootste oorzaken van ongelukken op het werk.  
Het risico is sectoroverschrijdend; in 2017/2018 waren 
vallen en uitglijden de meest voorkomende ongelukken 
op de werkplek: ongeveer 31% van alle ongelukken viel 
in deze categorie.

6. Leg de risico’s uit van langdurige blootstelling
Afwezigheid, aanwezigheid tijdens ziekte en ongelukken 
zijn meestal korte termijn kwesties. Maar veel werknemers 
lopen ook risico’s door langdurige blootstelling aan 
gevaarlijke materialen, zoals schimmel en silica-stof. 
Schoonmaken met apparatuur die ontwikkeld is om deze 
materialen te verwijderen, verkleint het risico op negatieve 
gevolgen op de gezondheid op de lange termijn.

7. Leg de nadruk op klanttevredenheid
Hygiëne speelt een grote rol in klanttevredenheid, 
ongeacht de industrie. In de retail zegt 14% van de 
consumenten dat ze niet meer naar een winkel zouden 
gaan als deze niet schoon was. Hygiëne is een van de 
belangrijkste factoren bij aanbevelingen van hotels. 
En daarnaast koppelen meer dan 600 onderzoeken 
de ziekenhuisomgeving, inclusief hygiëne, aan 
patiënttevredenheid.

8. Concentreer u op eerste indrukken
Klanttevredenheid is gebonden aan hoe klanten zich 
voelen als ze zaken hebben gedaan met een bedrijf,  
maar hoe krijg je ze zover dat ze zaken met je gaan 
doen? Meer dan 50% van de consumenten zegt dat ze 
een bedrijf dat van buiten vies lijkt, vermijden. Hygiëne 
is ook van invloed op de perceptie van sollicitanten, 
verkopers, partners en anderen die uw bedrijf bezoeken.

9. Benadruk duurzaamheid
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet 
langer optioneel; het is van grote invloed op de 
aankopen van consumenten, de beslissing om ergens 
te gaan werken en meer. Het overstappen naar groene 
schoonmaakmethoden is een eenvoudige, effectieve 
methode voor bedrijven om hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid te verbeteren via het efficiënt 
gebruik van bronnen.

10. Maak het persoonlijk
Uiteindelijk zullen deze aanbevelingen pas werken als 
mensen schoonmaken zien als iets specifiek waardevols 
voor hen. U moet deze problemen direct terugbrengen 
naar de pijnpunten van uw prospects, zodat u de echte 
waarde van schoon voor ze kunt bepalen.

04 De waarde van schoon overbrengen

http://www.hse.gov.uk/statistics/causinj/index.htm
http://www.hse.gov.uk/statistics/causinj/index.htm
http://www.hse.gov.uk/statistics/causinj/index.htm
http://www.hse.gov.uk/pubns/cis69.pdf
https://www.qsrmagazine.com/food-safety/keep-it-clean
https://www.qsrmagazine.com/food-safety/keep-it-clean
https://www.retailcustomerexperience.com/articles/report-consumers-influenced-by-a-retailers-physical-appearance/


11

Ieder jaar wisselt tot 50% van de klanten van 
schoonmaakbedrijf* door slechte service. Dit is 
een aanzienlijk cijfer. Het werven van een nieuwe 
klant kost tot 25x meer dan het behouden van een 
bestaande klant.

De beste manier om de winst te verhogen, zowel 
direct als op de lange termijn, is door uw bestaande 
klanten te behouden. Dit zijn de tien beste tips om 
dat te doen.

1. Vraag uw klanten waarom ze weggaan of blijven
Neem de tijd om zaken te achterhalen. Als u het 
afgelopen jaar klanten verloren heeft, en u weet niet 
waarom, bel ze dan op en vraag het ze. En vraag zo  
ook bestaande klanten waarom ze voor uw bedrijf blijven 
kiezen en waardoor ze wellicht zouden willen vertrekken. 
Zo kunt u uw diensten evalueren, tekortkomingen 
achterhalen en mogelijk problemen afwenden voordat  
ze zich voordoen.

2. Geef uw klanten de prioriteit die  
ze nodig hebben
Ja, het doel is klanten te behouden, maar dat betekent 
niet dat ze allemaal even cruciaal zijn. Klanten die weinig 
opleveren en veel problemen bieden zijn klanten die 
waarschijnlijk toch wel vertrekken, dus in plaats van veel 
energie te steken in hun tevredenheid (wat vaak toch niet 

te bereiken is), kunt u ze beter laten gaan. Richt u op de 
klanten die waarde toevoegen, omdat dit de klanten zijn 
die het waard zijn om te houden.

3. Zorg dat u voldoet aan alle KPI’s van de klant
Gebruik controlelijsten, inspecties en andere kwaliteits-
controles om te zorgen dat u consistent hoge kwaliteit 
biedt. Praat regelmatig met uw klanten en controleer of 
zij vinden dat voldaan is aan alle KPI’s.

4. Bied regelmatige rapportage aan
Buiten het controleren of de klant tevreden is, moet u ook 
uitgebreide rapporten aanbieden over uw activiteiten en 
resultaten. In deze rapporten moet staan hoe u voldoet 
aan de KPI’s van de klant. Als u niet voldoet aan een KPI, 
dan moet in het rapport beschreven zijn welke acties u 
gaat ondernemen om dit op te lossen.

Bestaande 
klanten behouden

05

*MTW-onderzoek – Contract Cleaning Market Research & Analysis UK 2019

https://hbr.org/2014/10/the-value-of-keeping-the-right-customers
https://hbr.org/2014/10/the-value-of-keeping-the-right-customers
https://hbr.org/2014/10/the-value-of-keeping-the-right-customers
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05 Bestaande klanten behouden

5. Train - en behoud - uw werknemers
Goed opgeleide werknemer bieden de beste  
resultaten, en tevreden werknemers blijven voor  
u werken. Executive adviseur Rodd Wagner vat het 
onderzoek naar werknemerstevredenheid samen: 
“Tevreden werknemers = langer dienstverband = 
consistente training = vakkundige werknemers = 
tevreden klanten.” Leid uw werknemers goed op  
en zorg dat ze tevreden zijn met hun baan.

6. Blijf op de hoogte van de nieuwste 
schoonmaakmethoden en -technologieën
De schoonmaaktechnologie ontwikkelt zich voortdurend, 
zowel op het gebied van machines als de technologie daar 
omheen. Moderne schoonmaakapparatuur ondersteunt 
bijvoorbeeld duurzame maatregelen, en digitale technolo-
gieën verbeteren de operationele efficiëntie. Door gebruik 
te maken van nieuwe technologieën en apparatuur,  
verbetert u uw resultaten - en de reputatie van uw bedrijf.

7. Investeer in hoogwaardige apparatuur
Voortbordurend op punt 6 is een investering in hoogwaar-
dige apparatuur een investering in klanttevredenheid. 
Ook al zijn uw werknemers de beste schoonmakers ter 
wereld, als de machines niet werken, kunnen zij ook niet 
veel doen. Zorg ervoor dat zij de middelen hebben die ze 
nodig hebben om alle klussen goed uit te voeren met de 
beste resultaten.

8. Kom met nieuwe ideeën
Zijn er gebieden waarop de huidige dienst niet de 
optimale oplossing is? Ziet u mogelijkheden voor klanten 
om hun nalevingsprogramma naar een hoger niveau te 
tillen, of een betere eerste indruk te maken op klanten? 
Denk eraan dat uw klanten op u vertrouwen voor advies 
betreffende schoonmaken - door nieuwe ideeën in te 
brengen, versterkt u dat vertrouwen.

9. Beloon klanten voor hun loyaliteit
Een beloning is een goede motivatie. Bied een kleine kor-
ting bij verlenging van een contract, of voer af en toe eens 
een grondige schoonmaak uit. Als u een nieuwe machine 
krijgt, neem hem dan als eerste mee naar het pand van de 
klant. Deze kleine gebaren zorgen ervoor dat uw klanten 
blij zijn dat ze voor uw bedrijf gekozen hebben.

10. Communiceer
Ten slotte, laat kleine frustraties niet uitgroeien  
tot problemen die kunnen leiden tot de beëindiging  
van het contract. Iedereen maakt weleens een fout; 
misschien dagen de schoonmakers niet op, of er wordt 
een kamer vergeten. Maar zolang u uw excuses aanbiedt 
en het probleem oplost, zullen uw klanten u vergeven. 
Het probleem ontstaat wanneer er herhaaldelijk fouten 
worden gemaakt waardoor de bedrijfsactiviteit van de 
klant in gevaar komt. Communiceer met uw klanten  
om frustraties aan het licht te krijgen en ze meteen  
aan te pakken.

https://www.forbes.com/sites/roddwagner/2017/02/27/happy-employees-equal-happy-customers-well-yes-but-its-complicated/#1268360b7c6e
https://www.forbes.com/sites/roddwagner/2017/02/27/happy-employees-equal-happy-customers-well-yes-but-its-complicated/#1268360b7c6e
https://www.nilfisk.com/nl-nl/local-about-us/resource-center/Pages/Article-IoT-Advances-open-door-to-connected-cleaning.aspx
https://www.nilfisk.com/nl-nl/local-about-us/resource-center/Pages/Article-IoT-Advances-open-door-to-connected-cleaning.aspx
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