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Jacco Vonhof is eigenaar van 

schoonmaakbedrijf Novon, voor-

zitter van VSR, voorzitter van 

VNO/NCW Midden, én betrokken fan van 

PEC Zwolle. Naast deze functies – of mis-

schien wel dóór deze functies – staat 

Vonhof bekend om zijn visie, in het bij-

zonder als het gaat om ontwikkelingen 

in de schoonmaakbranche. Wij vroegen 

hem naar zijn toekomstbeeld in relatie 

tot automatisering en robotisering in de 

schoonmaakbranche. En dan niet op het 

gebied van de robots, software en apps 

zelf, maar op het gebied van wat deze 

ontwikkeling in sociaalmaatschappelijk 

opzicht voor de sector betekent. Hij be-

schrijft vijf ontwikkelingen.

1 Automatisering/robotisering in 
de kantorenmarkt zorgt voor een 
nieuwe groep potentiele mede

wer kers in de schoonmaakbranche

Vonhof: ‘Economisch gaat het goed, 

schoonmaakpersoneel wordt weer schaars; 

ondanks dat taken al worden overgenomen 

door onder andere robotstofzuigers en 

-schrobzuigmachines. Maar niet alleen in 

de schoonmaakbranche neemt automati-

sering repeterend werk over, dat gebeurt 

ook in de kantorenmarkt. App-bouwers zijn 

moeilijk te vervangen, maar de groep die 

bijvoorbeeld data-entrywerk uitvoert – ni-

veau mbo 0 tot mbo 3 –, is daarvoor straks 

niet meer nodig en zal zich deels richting 

de fysieke dienstverlening ontwikkelen. Wij 

hebben deze mensen nodig.

Behalve door robotisering worden we dus 

ook aangejaagd door een andere agenda, 

namelijk een sociale. Waarbij het gaat om 

inclusiviteit, en mensen aan het werk krij-

gen. Om op deze ontwikkeling in te spelen 

hebben wij grotere contracten nodig, en 

een bredere dienstverlening waarbij we 

meer overdag werken. De overheid en de 

markt vragen van ons deze sociale agenda 

te faciliteren, maar dan moet het werk straks 

wel beschikbaar zijn. Mantelzorg en onbe-

taalde banen houden dit nu deels tegen.’

2 Tekorten in de arbeidsmarkt 
los je deels op met robots
‘We kunnen de mensen niet meer 

vinden die achter een schrobzuigrobot wil-

len lopen en dus bieden robots een oplos-

sing in het repeterende werk. Bij klanten 

die er het budget niet voor wilden uitgeven, 

kon het gebruik ervan lang niet uit, maar 

robots worden steeds kostenefficiënter en 

de mensen schaarser. We zetten robots 

dus niet in om mensen te vervangen, maar 

omdat de mensen er niet zijn.’

3De schoonmaakbranche van de 
toekomst verspreidt zich naar 
consumentenmarkt

‘De arbeidsmarktkrapte zal niet altijd 

aanhouden. Er komt een tijd dat er weer 

een overschot is en er komt vanuit an-

dere branches een nieuwe groep relatief 

lastig bemiddelbare mensen op de ar-

beidsmarkt. Daarnaast blijft ook de groep 

met een afstand tot de arbeidsmarkt 

beschikbaar, zoals vanuit SW-bedrijven, 

mensen zonder opleiding en nieuwe Ne-

derlanders. Wij zijn in staat om hun een 

kans op werk te geven en ze in, door en 

uit laten stromen. Maar dan moet er wel 

zinvol werk zijn, en waar ent je je dienst-

verlening dan op?

Voor een toekomstbestendige branche 

moeten we ander werk aanboren. En dat 

werk zit deels op andere plekken dan 

nu. Zoals in de thuiszorg, in de zorg 

rondom huis, voor zieken, of mensen met 

twee banen, mensen die langer zelfstan-

dig willen blijven. Ik krijg regelmatig de 

vraag wij ook bij particulieren schoon-

maken. Dat is vanuit onze kostprijs nu 

niet haalbaar, bovendien is de regelge-

ving te ingewikkeld. Ik blijf met mijn 

schoonmaakbedrijf om die reden nog 

weg uit dat domein. 

Wat wel zou kunnen, is dat we de vraag 

van particulieren veranderen; bijvoor-

beeld niet bij één bewoner werken, maar 

voor tien bewoners in één huizenblok. 

Een groep particulieren die bijvoorbeeld 

als coöperatie onze dienstverlening in-

koopt. Ze hebben allemaal te maken met 

schoonmaak, boodschappen doen en de 

hond uitlaten. Werk dat wij al uitvoeren 

en dat altijd zal moeten gebeuren. En niet 

alleen door machines.

We moeten er met elkaar voor zorgen dat 

de overheid ons daarin faciliteert. Bijvoor-

beeld door het grijze en zwarte circuit wit 

maken. Niet om er als BV Nederland be-

ter van te worden, maar om banen te 

creëren. Probeer een regime te bedenken 

waarin het gemakkelijker voor ons is om 

huishoudelijk werk uit te voeren zonder 

dat het drie keer zoveel kost.’

4  Als tegenontwikkeling van 
robotisering en automatisering 
ontwikkelt zich een aan
dachtseconomie – en in die 
ontwikkeling is de schoon
maakbranche aan de bal

‘We kunnen veel door robots laten 

doen, maar klanten willen ook mense-

lijke aandacht. En binnen die ontwikke-

ling ben je als schoonmaakbedrijf aan 

de bal. Wij snappen die menselijke 

dienstverlening, wij weten wat hospita-

lity is, en we hebben organisatiekracht. 

Maar dan moet je niet blijven doen wat 

je altijd deed.

Als je aan de groep medewerkers uit 

andere branches vraagt wat ze willen, 

dan wordt vaak gezegd “iets met men-

sen”; conciërge, huismeester, wijkop-

zichter. Dienstverlenende functies dus, 

met mens-tot-menstaken. Werk dat wij 

deels al hebben. Wij kunnen deze taken 

naar ons toetrekken en met “schoon-

makersplus” aan deze vraag voldoen. 

Het is zaak dat wij banen vullen met 

meer toegevoegde waarde, meer over-

dag gaan werken en niet alleen in kan-

toren maar ook in hotels, instellingen, 

of in huis.’

5Medewerkers in eigen organi
satie weerbaar maken
‘Tegelijkertijd krijgen ook mede-

werkers in onze eigen branche te maken 

met de consequenties van robotisering 

en automatisering. Niet alleen onder 

schoonmakers, maar ook op kantoor 

worden taken overbodig. Nu al komt een 

factuur binnen, en wordt deze automa-

tisch verwerkt en betaald. Daarvoor heb 

ik niemand meer nodig. Dus is het be-

langrijk om ook je eigen medewerkers 

weerbaar te maken door ze te trainen 

en scholen, en ze naar buiten te laten 

kijken met de boodschap: “Denk na over 

straks, investeer in jezelf.”

Voor mijn eigen bedrijf geldt dat wij nooit 

een bedrijf zullen worden met alleen 

maar robots, ook al zijn deze in de toe-

komst goedkoper dan de mens. Want dan 

verlies ik wat we echt zijn;  namelijk een 

dienstverlener tussen mensen. Mense-

lijke aandacht is nog altijd belangrijker 

dan een repeterende robot.’ 

Automatisering en robotisering beïnvloeden de arbeidsmarkt, maar 

niet alleen op de manier die voor velen voor de hand ligt – namelijk 

dat taken van schoonmakers door robots worden overgenomen. Ook 

in andere branches worden ‘handen’ voor sommige taken overbodig. 

En die groepen medewerkers zijn straks beschikbaar op de markt.

5 arbeidsmarktontwikkelingen 

rondom automatisering 
en robotisering

Jacco Vonhof: ‘Wij moeten gemakkelijker ook huishoudelijk werk kunnen uitvoeren’ 
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Volgens Jacco Vonhof

AUTOMATISERING/ROBOTISERING


