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heet u van harte welkom op de 

VSR-Zomerborrel 2016



Programma

15.50 uur – 16.00 uur: Welkom

16.00 uur – 16.30 uur: Mirte Horrevorts: “De invloed van 

omgevingskarakteristieken op de 

productiviteit van medewerkers in 

kantooromgevingen“

16.30 uur – 16.35 uur: Korte pauze

16.35 uur – 17.35 uur: Björn Kuijpers

17.35 uur – 19.00 uur: Borrel 



Mirte Horrevorts

De invloed van 

omgevingskarakteristieken op de 

productiviteit van medewerkers in 

kantooromgevingen



De invloed van schoonmaakkwaliteit op de productiviteit

van medewerkers in kantooromgevingen van niet-

commerciële organisaties in Nederland.

Mirte Horrevorts

September 7, 2016
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Wie ben ik?

 Mirte Horrevorts

 Bachelor Voeding en Diëtetiek

 Master Management Marketing and Consumer 

Studies

 Afstudeeronderzoek VSR

 Docent Hogeschool Arnhem en Nijmegen

 Opleiding Food and Business



In het nieuws



Aanleiding van onderzoek

 Geen kernactiviteit

 Lage prijs vs. Kwaliteit

 Primaire proces



Doel

Onderzoeken of investering in 

schoonmaakactiviteiten kan resulteren 

in een verhoging van de productiviteit in 

het primaire proces van een organisatie.



Onderzoeksopzet

 5 kantooromgevingen van niet-commerciële 

organisaties 

 120 respondenten 

 Data verzameling

 Statistische analyse



Belangrijkste variabelen

 Schoonmaakkwaliteit

 Gemeten schoonmaakkwaliteit

• Stofniveau meting

• Schoonmaakkwaliteitsfouten

 Gepercipieerde schoonmaakkwaliteit (online 

enquête)

 Gepercipieerde productiviteit (online enquête) 

 Snelheid, volume, kwaliteit

 Werktevredenheid (online enquête)



Schoonmaakkwaliteitsfouten

 VSR kwaliteitsmeetsysteem

 Visuele waarnemingen

 Bureauruimten

 Schoon: geen zichtbaar vuil



Resultaten schoonmaakkwaliteitsfouten



Resultaten schoonmaakkwaliteitsfouten



Stofniveau meting

 Fluke 983

 Plaatsing, omstandigheden gelijk

 Tien liter lucht per meting

 Driemaal in dezelfde ruimte

 Grootte van de deeltjes

 0.3 μm, 0.5 μm, 1.0 μm, 2.0 μm, 5.0 μm, 10.0 μm

 Gemiddelde gewicht van het totaal aantal 
stofdeeltjes per organisatie (μg/m³)



Gepercipieerde schoonmaakkwaliteit

 Werkplek, algemene ruimten, sanitaire ruimten

 Onderdelen van de werkplek

 Prestaties, klantvriendelijkheid en tijdstip



Gepercipieerde productiviteit





Resultaten

Gemeten

schoonmaak-

kwaliteitsfouten

Gemeten

stofniveau

totaal

Werktevreden-

heid

Gemeten

stofniveau

totaal

+

Werktevreden-

heid - -
Schoonmaak-

tevredenheid - -
Productiviteit

- - +





Conclusie

 Gemeten schoonmaakkwaliteit invloed op 

gepercipieerde productiviteit

 Toegevoegde waarde voor primaire proces

 Kortom schoonmaak doet ertoe!



Einde



Korte Pauze



Björn Kuijpers



VSR-Event

• Dinsdag 22 november 2016

• Saskia van den Muijsenberg van 

BiomimicryNL over duurzame 

innovaties, geïnspireerd op de natuur

• InformatieCentrum Duurzaam Bouwen 

in Rotterdam



Borrel



www.vsr-org.nl


