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Het was een way of life

Gastheerschap op een bijzonder Apeldoorns landgoed

‘Het Woldhuis’: genieten, vergaderen en leren in én van de natuur. 
Bij grote evenementen zorgt Ambiuzz Uitzendbureau, behorend tot 
DROS facility groep, hier voor jonge, ervaren horecamedewerkers.
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Ronald Dros   

Dit voorwoord zou niet compleet zijn als ik niet kort zou stil-
staan bij de brief die wij u onlangs toestuurden over het  
vertrek van Joris van Hintum op 1 januari 2014. Het tijdstip 

waarop ik weer enig aandeelhouder zal zijn en het bedrijf, zoals 
voorheen, weer alleen ga leiden.  

Wat mij een rotsvast vertrouwen in een gezonde toekomst van 

ons bedrijf geeft is dat wij al eerder onze organisatie en vorm van 

leidinggeven aan de eisen van deze veranderende tijden hebben 

aangepast. Met als gevolg dat het managementteam er klaar voor 

is om samen en individueel grotere verantwoordelijkheden te  

dragen. En, van daaruit, zich ook persoonlijk verder te kunnen ont-

wikkelen en te bekwamen met alle positieve gevolgen van dien.     

Deze aanpak zorgt er inmiddels voor dat het managementteam mij 

op diverse operationele terreinen kan vervangen. U als opdracht-

gever zult daar weinig van merken, maar het geeft mij rust en ruimte 

om meer naar buiten te gaan, aandacht te besteden aan onze relaties 

en nieuwe klanten te werven. Daarin weet ik mij gesteund door onze 

verkoopmedewerkers die verder zijn gespecialiseerd in ons brede 

dienstenaanbod. Meer daarover leest u elders in dit nummer.

Dit alles maakt van het vertrek van Joris van Hintum ook een  

vervolg op de ingeslagen weg. Naar DROS 3.0 misschien wel. Een 

gezond dienstverlenend bedrijf waar kwaliteit voorop staat. Met 

een krachtige organisatie, een terdege voorbereid, gemotiveerd 

en deskundig management- en verkoopteam, met hardwerkende 

medewerkers en prachtige klanten. Een bedrijf dat keihard en doel-

gericht werkt aan het behalen van haar zakelijke doelstellingen. En 

daarbij altijd oog zal hebben voor een persoonlijke benadering van 

onze klanten en relaties, kansen voor onze mensen en maatschap-

pelijke betrokkenheid. Dàt zijn onze speerpunten.    

Ik wens u veel leesplezier, mooie feestdagen en een voorspoedig 

en gezond 2014 toe!
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‘Slecht weer bestaat hier niet’

Groeien in het groen in 
‘Kindervilla Welgelegen’
Kindervilla Welgelegen’, vernoemd 

naar de wijk en het landgoed van  
admiraal Van Kinsbergen dat hier ooit 

lag, is één van de locaties van Kinderopvang 
OOK in Apeldoorn. Sinds 20 jaar zijn hier, aan 
de Molenstraat 120, een kinderdagverblijf, 
buitenschoolse opvang en een peuterspeel-
zaal gevestigd. Een unieke locatie waar 
‘groeien in het groen’ is ingebed in het peda-
gogisch beleid.

Bij binnenkomst drommen de kleintjes 

nog om je heen, maar even later zijn 

ze allemaal de frisse lucht in. “De kin-

deren zijn hier elke dag buiten, want 

slecht weer bestaat hier niet”, vertellen 

Michelle Weststrate (Facilitaire Zaken) 

en Amber Nijhoff (Unitmanager stads-

deel Oost Centrum) van Kinderopvang 

OOK. “We hebben hier een unieke tuin 

van 2.000 m², waar de kinderen kunnen 

spelen, klimmen, hutten bouwen, in de 

moestuin werken, koken en ga maar 

door. Ze kunnen zelfs buiten slapen in 

‘Lutjepotjes’ en er is een ‘Pipo’-wagen. 

Wij hebben veel geïnvesteerd in buiten- 

 spelen, onze medewerkers zijn bij 

stichting Veldwerk geschoold en we 

hebben het Groene Kinderopvang- 

certificaat. Speeltoestellen vind je hier 

niet, maar ‘speelaanleidingen’ des te 

meer.”

Nieuwsgierig naar wat in de natuur 

gebeurt

Kindervilla Welgelegen vangt dagelijks 

circa 60 kinderen van 0 tot 12 jaar op 

en draagt haar visie over de voordelen 

van ‘groeien in het groen’ actief uit. 

“Bij buitenspelen gaat het erom dat 

je kinderen nieuwsgierig maakt naar 

wat er in de natuur gebeurt zodat ze 

zelf op zoek gaan, ontdekken en erva-

ren. Daarbij leren wij de kinderen niet 

hoe wij vinden dat het zit, maar volgen 

wij ze. Ouders moesten er soms aan 

wennen dat kinderen hier vuil worden, 

maar nu kunnen ze zich helemaal vin-

den in onze visie. Bovendien zijn er 

reservekleren en buitenpakjes.” Naast 

buitenspelen wordt aandacht besteed 

aan voedsel en gezond eten. “Er wordt 

hier gespit, bemest, gezaaid, geoogst 

en gewassen om daarna zelf soep of 

broodjes gezond te maken in de buiten- 

keuken. De hele natuurlijke cyclus 

komt dus aan bod. Net als het besef 

waar voedsel vandaan komt en hoe 

belangrijk het is om gezond te eten.”

Heel veel zand

DROS schoonmaakdiensten maakt 

hier al zo’n 10 jaar schoon, waarbij ook 

veel aandacht wordt besteed aan de 

vloeren. Amber Nijhoff: “De kinderen 

lopen natuurlijk heel veel zand naar 

binnen, dus hebben de vloeren vaak 

een extra onderhoudsbeurt nodig.” 

Michelle Weststrate vult aan: “Daar-

naast is er de hygiëne; wij hechten 

heel veel waarde aan een hygiënisch 

schone locatie. Vijf dagen per week, 

vanaf half zeven ’s avonds, maken de 

mensen van DROS hier schoon. Door-

dat dit zo grondig gebeurt kunnen 

onze medewerkers hun tijd helemaal 

aan de kinderen besteden. DROS ont-

zorgt ons naar volle tevredenheid!”

‘ 
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Prestatieladder Socialer Ondernemen krijgt formeel vervolg

DROS neemt PSO-certificaat 
Trede 3 in ontvangst
Het artikel ‘DROS juicht komst prestatie-
ladder toe’ in de vorige DROS Compleet 
kreeg onlangs een formeel vervolg in 
de vorm van de overhandiging van het 
PSO-certificaat Trede 3 aan Mariëlle 
Goudbeek, medewerker Personeelszaken 
bij DROS. “Een mooie erkenning voor hoe 
wij hier al jaren sociaal ondernemen en 
dat wij 20 mensen met een SW-indicatie 
in dienst hebben. We zijn er erg blij mee”.

De audit, voorafgaand aan de PSO-cer-

tificering, verliep positief, gaat Mariëlle 

Goudbeek verder. “Ik kom bij een leuk 

bedrijf, zei de auditor direct al. Ook 

bij het bestuderen van de dossiers 

toonde hij zich positief over hoe wij 

hier met mensen met een beperking 

omgaan. De audit heeft een volle dag 

geduurd. Niet lang daarna kreeg ik de 

bevestiging van PSO Nederland dat de  

certificering een feit was.”

Positief gespreksonderwerp

Mariëlle Goudbeek ontving het certi-

ficaat uit handen van de Apeldoornse 

wethouder Johan Kruithof. Zijn er al 

reacties op de certificering? “Absoluut. 

Wij merken echt dat het verkrijgen 

van het PSO-certificaat bij velen, zo-

wel intern als bij klanten en relaties, 

een positief gespreksonderwerp is. We 

hebben trouwens ook actief gecom-

municeerd dat we ermee bezig waren, 

onder meer op Facebook. En we zijn 

medio november door PSO Nederland 

via twitter gefeliciteerd met het beha-

len van het Trede 3-certificaat. We zijn 

er erg blij mee dat onze inspanningen 

op het gebied van sociaal ondernemen 

zó gewaardeerd worden!”

“Wij dachten hier al langer aan het 

borgen van de sociale component in 

ons inkoopproces en sinds oktober 

2011 passen we de sociale component 

toe”, begint wethouder J.G. (Johan) 

Kruithof (werk, inkomen, arbeids-

markt). “Zoals met SROI, Social Return 

on Investment, waarbij vijf procent 

van het werk door mensen met af-

stand tot de arbeidsmarkt wordt ge-

daan. Maar hoezo vijf? SROI-afspraken 

zijn me te grof, ze vragen maatwerk. In 

oktober 2011 is Manon Boerkamp als 

projectleider aangesteld. Zij stuitte 

op het PSO-initiatief van TNO en 

PSO-Nederland. Op grond van haar 

voorstel en na een pilot met PSO- 

Nederland en Eindhoven, hebben wij 

de inzet van de PSO in Apeldoorn 

handen en voeten gegeven en zijn 

we als eerste Nederlandse gemeente 

PSO-gecertificeerd. Inmiddels zijn 

steeds meer gemeenten met PSO  

bezig. Het begrip dringt breed door.” 

Sociale component in bestekken

“Om PSO te introduceren hebben wij 

vouchers à 1.000 euro, te besteden bij 

PSO-Nederland, onder Apeldoornse 
bedrijven beschikbaar gesteld. Tevens 
hebben we in de vorm van een pilot 
de PSO ingezet bij een aanbesteding. 
De reacties waren positief en de pilot 
was een succes. Inmiddels zijn we 
aan het bestuderen hoe we de PSO 
een structurele plek kunnen geven 
in ons beleid om bedrijven die PSO 
hebben, te kunnen belonen. We zijn 
hierover ook nauw in gesprek met 
PSO-Nederland en TNO. Dat sluit 
ook goed aan op het sociaal akkoord 
om 125.000 banen voor mensen met 
een arbeidsbeperking beschikbaar te  
maken.”

 Op de kaart zetten
“Ik roep ondernemers op om met PSO 
te beginnen. Naast een voorsprong bij 
aanbestedingen maakt dat beter zicht-
baar wat je als bedrijf al doet voor men-
sen met een achterstand; je zet er jezelf 
mee op de kaart. Veel ondernemers  
realiseren zich onvoldoende wat de 
maatschappelijke waarde is van het 
werk dat ze aanbieden. Dat wordt met 
PSO zichtbaar. Wees er trots op!” 

‘De maatschappelijke 
waarde van werk’ 

Johan Kruithof, wethouder in Apeldoorn
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Regelen vóór de eerste vlok valt!

Gladheidbestrijding door Apola en 
DROS facility groep

Het KNMI constateert dat winters 
strenger en langer worden, met veel 
gladheid en steeds meer sneeuw. 

De komende winter zal hierop geen uitzon-
dering zijn. Volop reden om het sneeuwvrij  
maken van uw parkeerplaats, stoep en  
entree te regelen vóór de eerste vlok valt. 
Naast gastheerschap geeft dat ook blijk van 
verantwoordelijkheid. 

Sneeuw kan je overvallen. Als u ’s 

morgens de gordijnen open doet, kan 

er zomaar 10 cm of meer liggen. Hoe 

geruststellend is het dan, dat Apola 

Groenprojecten en DROS facility groep 

al aan het werk zijn om uw parkeer- 

terrein(en), stoep en entree sneeuwvrij 

te maken, zodat auto’s kunnen worden 

geparkeerd en uw entree veilig kan 

worden bereikt. Zonder risico! 

Van sneeuwschuiven tot dweilen

Wat houdt de gladheidbestrijding in? 

Apola-directeur Sjerp Bouma: “Zowel 

machinaal als handmatig maken we 

het terrein en de paden begaanbaar. 

We strooien zout en maken de stoep en 

entree sneeuwvrij zodat mensen veilig 

naar binnen kunnen. DROS zorgt er-

voor dat de entree gedweild en schoon 

is, legt schoonloopmatten neer en ver-

vangt die regelmatig om inloopvlekken 

te voorkomen. Wij regelen alles; de 

klant heeft er geen omkijken naar.” 

Op afroep of gezette tijden

“Klanten kunnen onze gladheidbestrij-

ding naar keuze op afroep of op gezette 

tijden inzetten. Bijvoorbeeld om half 8 

’s morgens voordat het personeel 

arriveert. Een ander voorbeeld zijn 

tankstations en laaddocks. Beide zijn 

gebaat bij het snel sneeuwvrij maken 

van hun terrein en bereikbaar houden 

van hun faciliteiten, vaak 24/7. Ook dat 

kunnen wij verzorgen.“

DROS schoonmaakdiensten

6

DROS_gladheidsbestijding.indd   1 14-10-2013   16:49:50
Wie zich óók ’s winters realiseert dat 

goed gastheerschap, verantwoor-

delijkheid en aansprakelijkheid (!) 

voor medewerkers, bezoekers en 

bewoners staat of valt met schone 

en veilig bereikbare parkeerterrei-

nen, looppaden en entrees, neemt 

contact op via: 055 - 378 14 56 of 

mailt naar facility@dros.nl voor 

een offerte. Nog voordat de eerste 

vlokken zijn gevallen kunt u het al 

geregeld hebben. 

Laat de winter dus maar komen! 
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DKS, digitaal controleren, bijsturen en bewaken

Zo houdt DROS haar mensen en 
dienstverlening scherp

DKS, ofwel het Dagelijks Kwaliteit 
Systeem, wordt door de rayonleid-
sters van DROS schoonmaakdiensten 

gebruikt bij het lopen van kwaliteitscon-
troles in panden. Hun bevindingen kunnen 
ze 24/7 op tablet invoeren, nadien opslaan 
en raadplegen. Wij bekeken de werking en 
voordelen van DKS in de dagelijkse praktijk 
en kozen daarvoor het opvallende pand van 
HACO Tail Lift Parts in Apeldoorn uit.

Niet toevallig, want naast mooi en doel-

matig herbergt dit pand tal van innova-

ties. DROS is hier bovendien vanaf dag 

één actief en betrokken, zegt rayon-

leidster Yvonne Ligt. “Ik ben heel trots 

op dit pand. We maken hier dagelijks 

de kantoren, het bedrijfsrestaurant, het  

sanitair en de magazijnen schoon. 

‘High Growth Award 2012’-winnaar

HACO Tail Lift Parts is gespecialiseerd 

in het leveren van onderdelen voor 

alle merken laadkleppen. De leidende 

groothandel is actief in heel Europa en 

kan bogen op ruim 25 jaar kennis en 

ervaring in het leveren van zowel ori-

ginele onderdelen als zelf ontwikkelde 

alternatieven. Ruim 6.000 onderde-

len zijn uit voorraad leverbaar. HACO 

Tail Lift Parts heeft in 2012 de ‘High 

Growth Award’, de themaprijs van de  

Rabobank, gewonnen. In hetzelfde jaar 

heeft het bedrijf haar nieuwe pand aan 

de Laan van de Ram 11 in Apeldoorn in 

gebruik genomen.          

DKS in de praktijk

“DKS is bedoeld om intern de schoon-

maakkwaliteit te monitoren”, vertelt 

DROS-rayonmanager Froukje de Graaf. 

“In al onze panden lopen we met regel-

maat samen met de medewerkers een 

DKS. De tabletversie is speciaal voor 

Schoongroep Nederland, waar DROS 

bij is aangesloten, ontwikkeld. Tijdens 

het lopen leggen we snel en gemakke-

lijk vast wat goed en fout is met drie 

foutcategorieën: vuilfout, methode-

fout of periodieke fout. We bespreken 

de resultaten met de medewerkers en 

slaan ze op voor kwaliteitsbeoordeling 

achteraf en voor op de langere ter-

mijn. Wij hechten veel belang aan een 

DKS als tool om onze kwaliteit te con-

troleren, bij te sturen en te bewaken. 

En zeker ook voor onze medewerkers 

om hen, net als onze dienstverlening, 

scherp te houden.”
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MVO in de praktijk op Beursvloer 2013

DROS reikt maatschappelijke 
organisaties de hand

DROS compleet - december 20138

Betrokkenheid van bedrijven bij de 
samenleving is niet alleen mooi, 
maar wordt met een zich terugtrek-

kende overheid steeds meer noodzaak. Om 
maatschappelijke organisaties en bedrijven 
bij elkaar te brengen is er de Beursvloer; 
in Apeldoorn georganiseerd door MOA- 
Present. Op 13 november jl. is de negende 
editie op rij gehouden. Plaats van hande-
ling was het stadhuis, waar ook DROS zich  
presenteerde.

Nu subsidies worden teruggedraaid, 

komen vrijwilligersorganisaties steeds 

meer handen en middelen tekort. Op 

de Beursvloer krijgen zij anderhalf uur 

de tijd om een match aan te gaan met 

bedrijven die kosteloos iets voor de  

samenleving willen betekenen. Voor 

een vlot verloop waren de 35 bedrij-

ven in vier thema’s ingedeeld: PR en 

Media, Materialen en Faciliteiten,  

Advies en Financiën en Vrijwilligers en 

Handjes. Voor de 70 deelnemende or-

ganisaties was de Beursvloer succes-

vol; met maar liefst 168 matches is een 

vervolg in 2014 gegarandeerd. 

Met 3 matches naar huis

DROS ging met drie matches naar huis. 

‘Speelgoedbank Apeldoorn de Schat-

kist’ zit in een oud schoolgebouw met 

een erg vieze vloer die DROS wil gaan 

schrobben en in de was zal gaan zet-

ten. De tweede, de Avondschool, waar 

mensen met een verstandelijke beper-

king en/of autisme zich in de avond-

uren kunnen blijven ontwikkelen, zit te 

springen om laptops. DROS heeft hen 

3 gebruikte laptops aangeboden. En 

bij Stichting Help-Portret, waar men-

sen een dag worden opgetut en gratis 

gefotografeerd, gaat DROS de ruimte 

voor de fotosessies eenmalig schoon-

maken. Joris van Hintum: “Voor deze 

organisaties gaan wij samen met onze 

medewerkers aan de slag. Zij voelen 

zich namelijk net zo betrokken, ook in 

hun eigen tijd. De Beursvloer is een 

mooie manier om het werk van deze 

organisaties te steunen. In 2014 doen 

we weer mee.”
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Deskundig salesteam met gespecialiseerde vakkennis

DROS zet breed in op klantvoordelen

DROS haakt in op de groeiende vraag 
bij veel opdrachtgevers om al hun 
facilitaire diensten aan één dienst-

verlener uit te besteden. Een ontwikkeling 
waarop DROS een adequaat antwoord 
biedt. Om de voordelen daarvan duidelijk 
uit te leggen en voor te rekenen, gaat het 
DROS-salesteam actief de markt op. 

Met als basis DROS schoonmaak-

diensten en specialistisch onderhoud, 

voegt DROS facility groep daar de  

levering van schoonmaakartikelen, als-

mede catering, handyman/technische 

dienst, projectinrichtingen, (bedrijfs) 

verhuizingen, teleservice & monito-

ring, groenvoorziening en uitzenden 

aan toe. Wij brengen de benodigde 

disciplines, specialismen en mensen 

bijeen, stemmen alles op elkaar af 

en zorgen voor een vlekkeloze orga-

nisatie, zonder dat u daar omkijken 

naar heeft. Een ideale manier van  

ontzorgen waardoor u zich volledig  

kunt focussen op uw kernactiviteiten.  

Brede inzet op klantvoordelen

Dienstverlening door DROS is van 

hoge kwaliteit. Dat geldt ook voor 

onze adviezen. Aan de hand van 

uw opgave verzorgen wij een des-

kundig en gedetailleerd advies met 

bijbehorende offerte. Onze sales-

medewerkers zijn specialist in hun 

vak gebied. Daardoor kunnen zij u de 

vele klantvoordelen die verbonden 

zijn aan het onderbrengen van al uw 

facilitaire diensten bij één dienstver-

lener duidelijk uitleggen. ‘Gewapend’ 

met die vakkennis gaat het sales-

team, bestaande uit: Ronald Dros,  

Ramon Hofman en Bart Nieuwenhuis 

(DROS schoonmaakdiensten), Linda  

Leppink (DROS schoonmaakartikelen), 

Sjerp Bouma (Apola; ontwerp, aanleg 

en onderhoud groenvoorziening) en  

Marijke Bretveld (Ambiuzz; payrolling, 

detachering, werving & selectie) actief 

de markt op. 

    

Synergievoordelen

Met haar proactieve marktbenadering, 

korte lijnen en snelle bereikbaarheid 

opereert het salesteam dicht op de 

markt. Dat biedt tal van mogelijkheden 

om de propositie van DROS breed uit 

te dragen en u de kostenbesparingen 

en synergievoordelen voor te rekenen. 

Voor meer informatie kijkt u op 

www.dros.nl of u belt ons voor 

een afspraak op: 055 - 378 14 56.
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Gastheerschap op een bijzonder Apeldoorns landgoed

‘Het Woldhuis’: genieten, vergaderen 
en leren in én van de natuur.

Landgoed ‘Het Woldhuis’, gesticht 
door Peter Tutein Nolthenius, burger-
meester van Apeldoorn (1864-1872) 

en Tweede Kamerlid, is nu eigendom van 
Stichting Veldwerk Nederland. Buiten 
en in de elegante villa krijgen kinderen  
natuuronderricht, terwijl het landgoed een 
steeds gewilder vergader- en partylocatie 
is voor bedrijven en particulieren. Bij grote 
evenementen zorgt Ambiuzz Uitzendbureau,  
behorend tot DROS facility groep, hier voor 
jonge, ervaren horecamedewerkers (M/V).

“Naast Het Woldhuis beschikt Stichting 

Veldwerk Nederland over locaties in 

Wageningen en Orvelte”, vertelt Thijs 

Schoemaker (52), chef-kok met veel 

buitenlandse horeca-ervaring en ver-

antwoordelijk voor de totale catering. 

“Wij zijn niet afhankelijk van subsidie. 

In Apeldoorn verzorgen wij natuur-

educatie voor schoolkinderen van de 

basisschool en in Orvelte voor het 

voortgezet onderwijs. In Wageningen 

maken wij bijvoorbeeld lesprogramma’s 

voor scholen, daar ontvangen wij 

geen kinderen. Onze verdere inkomsten  

komen uit de verhuur van de villa en 

de huizen op het landgoed, uit arrange-

menten, uit catering, uit onze webwinkel 

en uit overnachtingen. We hebben hier 

96 slaapplekken.”

‘Hier kan alles’

“Onze in totaal 25 fulltime medewer-

kers, waarvan circa 10 in Het Woldhuis, 

staan klaar om het onze gasten naar de 

zin te maken. Hier kan alles. Van een 

borrel in de villa tot het afhuren van 

het hele landgoed. Elke combinatie is  

mogelijk. Naast scholen komen hier be-

drijven, particulieren, verzekeringsmaat-

schappijen, grote families, stellen voor 

relatietherapie en ga maar door. Grote 

groepen doen we ook. In 2012 hebben 

we voor de Spelen voor hart- en long-

getransplanteerden in Omnisport vijf 

dagen lang voor 500 mensen uit de hele 

wereld de lunch en het diner verzorgd.”

Zorgen voor de juiste match

“We zeggen hier nooit ‘nee’. Elke partij 

of plotselinge uitbreiding van een 

groep is welkom. Daarom hebben we 

op personeelsgebied een partner nodig 

die weet aan welke mensen wij be-

hoefte hebben. Ik kende Ambiuzz  

Uitzendbureau al eerder, maar sinds 

dit jaar zijn zij de partner. Kortgeleden 

nog hadden we extra mensen nodig. 

Zonder veel omhaal zorgde Marijke 

Bretveld voor de juiste match en ge-

schikte, jonge mensen met ervaring. 

Snel en tegen goede tarieven”, besluit 

Thijs Schoemaker. 

Kijk voor informatie over Het Woldhuis 

op www.veldwerknederland.nl; onder 

‘Locaties’. 

Ambiuzz, uw breed 
inzetbare uitzendbureau

Ambiuzz is een klantgericht, per-

soonlijk uitzendbureau waar de 

mens centraal staat en uw flexi-

bele partner voor klant gerichte 

oplossingen op personeelgebied. 

Ambiuzz denkt op niveau met u 

mee en is gespecialiseerd in het 

vinden van de juiste man of vrouw 

op de juiste plaats in tijdelijke 

administratieve, industriële, pro-

ductie- en horecafuncties. U kunt 

bij ons terecht voor detacheren, 

payrollen en uitzenden. 

Op www.ambiuzz.nl leest u meer 

over Ambiuzz, uw breed inzetbare 

uitzendbureau.  
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Stofzuigend het milieu ontzien

DROS schoonmaakdiensten spaart 
stroom met Numatic stofzuigers

waaronder de leden van Schoongroep 

Nederland. En natuurlijk gebruiken zij 

onze machines zelf ook.”

Starten in de laagste stand

De innovatie achter de nieuwe stof-

zuigers van Numatic zit ‘m erin dat 

ze altijd starten in de laagste stand; 

ze presteren al vanaf 500 Watt (de  

NuSave-serie) of 600 Watt (ProSave- en 

ProVac-series) en kunnen naar wens 

naar resp. 800 en 1200 Watt worden 

omgeschakeld. Dat gebeurt als je de 

Hi-Powerknop bewust indrukt, dan pas 

schakelt de stofzuiger over. In de prak-

tijk is in de lage stand op bijvoorbeeld 

harde vloeren namelijk al voldoende 

zuigkracht aanwezig voor een goed 

resultaat; alleen voor het echt zwaar-

dere werk moet het hogere vermogen 

worden aangesproken. De vergelijking 

met Het Nieuwe Rijden dringt zich op. 

Door snel opschakelen en lage toeren-

tallen wordt veel brandstof bespaard. 

Bij het stofzuigen loopt de besparing 

aan stroom per machine in de tientjes, 

tot zelfs 50 euro op jaarbasis. Mogelijk 

nog belangrijker is het lagere energie-

verbruik en daardoor minder belasting 

van het milieu.

Duurzame productie

Numatic International, gevestigd 

in Engeland, Nederland, Duitsland, 

Frankrijk en Zuid-Afrika, handelt naar 

het MVO-gedachtengoed, vertelt Leo 

Rook. “Al vanaf de beginjaren hechten 

wij veel waarde aan duurzaamheid. 

Dat zie je terug in onze producten. Ze 

gaan langer mee en belasten het milieu 

minder. Wij hebben MVO tot een kern-

activiteit benoemd. Dat vertaalt zich 

in het toevoegen van milieuaspecten 

aan onze marketinggedachte, in onze 

afvalverwerking en verpakkingen en in 

ons energie- en waterverbruik. Wat ons 

betreft is het product van de toekomst 

gemaakt volgens energiebesparende 

methoden, waarbij we gebruik maken 

van gerecyclede of recyclebare grond-

stoffen en we met een laag energie-

gebruik en een hoog rendement wer-

ken. Dat is de winst van duurzaamheid 

volgens Numatic.” 

Net als in huishoudens maakt ook een 
professional als DROS schoonmaak-
diensten veelvuldig gebruik van 

stofzuigers. Bij DROS schoonmaakdiensten 
staan we stil bij het verbruik van energie 
voor onze opdrachtgever. Reden waarom 
in zee is gegaan met een duurzame partner 
Numatic International (www.numatic.nl), 
leverancier van onder meer stofzuigers, een-
schijfmachines en schrobzuigmachines. 

Onder het logo van Numatic prijkt als 

pay-off: ‘De winst van duurzaamheid’. 

Dat is niet voor niets en wordt boven-

dien waargemaakt, betoogt Leo Rook, 

Adviseur Professional Cleaning bij  

Numatic International BV. “Met name 

in onze stofzuigers en het gebruik daar-

van komt onze relatie met maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen sterk 

naar voren. In wat wij noemen: ‘onder-

nemen met het oog op de toekomst’, 

zien wij DROS schoonmaakdiensten 

als onze partner. Naast overdracht van 

kennis en het realiseren van verkoop, 

zorgen zij voor de overdracht van deze 

visie naar potentiële eindgebruikers, 

DROS schoonmaakdiensten
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Leverancier in beeld

‘Ons managementinformatiesysteem 
is ontwikkeld door Skyliner’ 

Skyliner uit Veenendaal biedt een 
compleet pakket ICT-diensten, zoals 
systeembeheer, systeemonderhoud, 

telefonie, VOIP (internet telefoneren), be-
veiliging en service. Het bedrijf werkt onder 
meer voor DROS en Schoongroep Nederland. 
Voor DROS ontwikkelde Skyliner een uiterst 
praktisch backoffice managementinformatie- 
systeem. 

Skyliner, een gecertificeerd Microsoft- 

partner, is gespecialiseerd in auto-

matisering, ICT-beheer en software-

ontwikkeling. Het bedrijf werkt voor 

een groot aantal klanten in uiteen-

lopende branches. In haar adviezen 

en werkzaamheden zijn niet de losse 

onderdelen zoals het netwerk, de PC’s 

en notebooks, telefonie, software of 

servers leidend, maar het geheel van 

deze onderdelen. Hierdoor ontstaan er  

oplossingen die samenwerken, in 

plaats van systemen die elkaar tegen-

werken, aldus Skyliner op haar website. 

DROS

Wat is de relatie tussen DROS en  

Skyliner? Joris van Hintum: “Skyliner 

heeft voor ons een backoffice manage-

mentinformatiesysteem ontwikkeld. 

Dat is door ons bedacht en door hen 

vertaald naar computertaal en daarna 

geïmplementeerd. Ze doen ook het 

onderhoud. Arno Hoeve van Skyliner 

is erg goed in het vertalen van be-

drijfskundige zaken in computer taal. 

Tijdens zijn studie heeft hij bij ons 

ooit vakantiewerk gedaan, dus we 

kenden hem al.” Wat zijn de voordelen  

van het backoffice management-

informatiesysteem in de praktijk? “Het 

is de vraagbaak voor ons hele bedrijf. 

Wij als directie en onze medewerkers, 

de rayonleidsters bijvoorbeeld, kun-

nen op het niveau van hun functie 

en verantwoordelijkheid inloggen en 

daar de voor hen relevante informatie 

inzien en ermee werken. Dat is erg 

praktisch.”   

Digitale DKS

Skyliner ontwikkelde ook de digitale 

DKS (Dagelijks Kwaliteit Systeem) in 

samenwerking met en in opdracht van 

Schoongroep Nederland (zie ook elders 

in deze uitgave, red.). “Bij het lopen van 

een DKS worden de bevindingen op een 

tablet ingevoerd. Het systeem erachter 

zorgt voor verwerking, samenvoeging, 

synchronisatie en rapportage, welke is 

gekoppeld aan ons managementinfor-

matiesysteem. Dat betekent snellere 

informatie voor het management, waar-

door je eerder en waar nodig kunt in-

grijpen. Naast dat het systeem ons slag-

vaardiger maakt, is de digitale DKS een 

belangrijk instrument in ons streven 

naar kwaliteit in het schoonmaakwerk”, 

besluit Joris van Hintum. 

Voor meer informatie over Skyliner 

Software bv & Skyliner Automatise-

ring bv belt u 0318 - 49 50 50 of kijkt 

u op www.skyliner.nl. 
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Totaaloplossingen voor binnenbeplanting

Groen op kantoor geeft betere 
prestaties en lager ziekteverzuim

Bouma: “Met lichtmetingen maken we 

een voorstel met planten die het bij 

de klant naar hun zin hebben. Ook in 

bakken bieden wij een ruime keuze in 

rvs, geborsteld aluminium, kunststof 

of steen. Na plaatsing zorgen wij voor 

onderhoud. Dat is onze totaaloplos-

sing voor binnenbeplanting, die ge-

makkelijk kan worden uitgebreid naar 

buiten. Al het groenonderhoud in één 

hand, met alle voordelen van dien.”

Als we buiten zijn, wandelen of 
fietsen, genieten we van al het 
groen om ons heen. We snuiven de  

zuivere lucht eens op en voelen ons al snel 
fris en opgeruimd. Precies dat effect heeft  
binnenbeplanting op de werkplek. Zolang 
die althans goed wordt verzorgd en de 
plantenkeuze past bij de omstandigheden.  
Apola Groenprojecten neemt u al die zorgen 
uit handen met een aanschafplan op maat en 
onderhoud zonder omkijken.

Apola Groenprojecten, deel uitma-

kend van DROS facility groep, gelooft 

in totaaloplossingen waarbij de klant 

volledig wordt ontzorgd als het om  

aanschaf en onderhoud van beplanting 

gaat. “Alles in één hand zorgt voor tijd-

winst en efficiency bij de klant”, aldus 

Apola-directeur Sjerp Bouma. “Door 

onze aanpak staat het bedrijfsgroen 

binnen en buiten er altijd verzorgd bij. 

Dat is goed voor het aanzien van het 

pand en de gezondheid en het humeur 

van de mensen die er werken.”

Aantoonbare positieve effecten

Eerder onderzoek van TNO toont in-

derdaad aan dat binnenplanting in 

kantoren, kantines en bedrijfsrestau-

rants een aantoonbaar positief effect 

heeft op de arbeidsproductiviteit, de 

gezondheid en het welbevinden van 

medewerkers. Zij voelen zich minder 

snel moe en herstellen sneller van 

vermoeidheid. Binnengroen zorgt bo-

vendien voor sfeer. Belangrijke voor-

waarden zijn een juiste plantenkeuze 

en deskundig onderhoud. 

Lichtmetingen

Bij hydrobeplanting worden planten 

op water gehouden. Ze gaan twee 

tot drie jaar langer mee dan gewone 

binnenplanten, maar moeten een  

ijzeren gestel hebben, aldus Sjerp 

Voor meer informatie over de 

renovatie van uw bestaande 

binnenbeplanting of de inrichting 

van uw ruimte, neemt u contact 

op met Apola Groenprojecten in 

Apeldoorn via 055 - 366 82 69 of 

ga naar www.apola.nl. 
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‘Apeldoeners’ in avondkleding over de rode loper

Bij filmpremière ‘Gravity’ is het 
goed netwerken

De ‘Apeldoeners’; de samenwerking 
tussen 16 Apeldoornse facilitaire 
dienstverleners werkzaam in auto-

verhuur tot webdesign en re-integratie tot 
schoonmaak, kan gerust uniek worden  
genoemd. Ook aan originele invallen is er 
geen gebrek. Zo liepen op 3 oktober 200 VIP’s 
over de rode loper van JT Bioscopen voor 
een heuse filmpremière met borrel en een 
‘afterparty’ na afloop. Het was ‘zien en gezien 
worden’ in Apeldoorn. 

De dresscode vermeldde: feestelijk 

(première waardig). Dat was niet aan 

dovemansoren gericht. Voor de toe-

schouwers viel er veel te genieten die 

avond met al die modieuze avond-

kleding en elegantie op de rode loper. 

Hollywood waardig, zo viel te beluis-

teren. Eenmaal binnen werd geno-

ten van ‘Gravity’; een Amerikaanse 

sciencefictionfilm in 3D met in de 

hoofdrollen Sandra Bullock en George 

Clooney. Geschreven, geregisseerd en 

geproduceerd door Alfonso Cuarón, 

onder meer bekend van de derde Harry 

Potter-film.

Toegevoegde waarde

Natuurlijk hebben evenementen van 

de Apeldoeners een zakelijke achter-

grond. Het gaat er om dat opdracht-

gevers de voordelen van zaken doen 

met één of meer van de aangesloten 

dienstverleners leren kennen, liefst in 

een ontspannen sfeer. Daarom wordt 

jaarlijks een drietal evenementen  

georganiseerd: een autorally, een 

parkparty en een filmavond. Tijdens 

de filmpremière konden de leden  

relaties meenemen, met als toege-

voegde waarde dat die contact konden 

leggen met meer Apeldoeners en vice 

versa. Onderling doen Apeldoeners 

overigens ook zaken met elkaar, maar 

dat is geen doel op zich.

Betrouwbaar

Zaken doen met een dienstverlener 

van de Apeldoeners betekent zaken 

doen met een betrouwbare partij, 

met kennis van zaken en ‘op maat’- 

oplossingen voor uw vraagstuk, zo 

staat op Apeldoeners.nl te lezen. En 

ook: met goede partners die u onder-

steunen, bent u beter in staat uw eigen 

onderneming te runnen. 

DROS schoonmaakdiensten
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Wie meer wil weten over de 

voordelen van zaken doen 

met de Apeldoeners, waar ook 

DROS schoonmaakdiensten 

bij is aangesloten, kijkt op  

www.apeldoeners.nl.
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DROS houdt traditie in ere

Kinderen van  
DROS-medewerkers 
verwelkomen Sinterklaas 

Mooi om te zien, al die blijdschap en het ontzag als Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten 
binnenkomen. Voor het zover was, durfde een aantal kinderen voor de aanwezigen 
een Sinterklaasliedje te zingen. Daarna mochten ze één voor één bij Sinterklaas 

komen die uit het grote boek lezend zomaar van alles over je wist en aan je vroeg. Best een 
beetje eng, maar de  cadeautjes maakten veel goed. 

DROS houdt graag vast aan mooie  

tradities, zeker als medewerkers 

en hun gezinnen daarbij betrokken 

kunnen worden, zoals het jaarlijkse 

Sinter klaasfeest. “Ze werken er alle-

maal hard voor”, aldus een tevreden 

toe kijkende Ronald Dros. “Dit kinder-

feest is een goed voorbeeld van hoe 

wij de inzet van onze mensen waarde-

ren en dat ook voortzetten.” 

Die inzet was er ook ’s morgens. De 

zaal werd versierd, er werd snoep 

neergezet en er werd opgelet dat  

iedereen het naar zijn of haar zin had. 

Nadat de Zwarte Pieten met succes 

de pakjes hadden gevonden kon het 

feest beginnen. Bij het afscheid onder 

de klanken van ‘Dag Sinterklaasje’ 

glommen de gezichtjes je tegemoet.  

Volgend jaar weer!   

The making of

Kijkje achter 
de schermen 
bij ‘DROS 
Compleet’ 
Er komt veel bij kijken voordat een 

nieuwe editie van DROS Compleet 

bij u wordt bezorgd. Vergaderen, 

deadline bepalen, indelen van arti-

kelen en beeldmateriaal, afspraken 

maken voor interviews, fotogra-

feren, schrijven, aanleveren tekst 

en beeld, corrigeren, vormgeven, 

drukken en verzenden. Het leek ons 

een aardig idee om u in The making 

of een kijkje achter de schermen te 

geven en de mensen te volgen die 

DROS Compleet voor ons vervaar-

digen. Te beginnen bij tekstschrijver 

Pim Kisjes.      

Pim Kisjes, tekstschrijver

Na 18 jaar werken in de Randstad, 

onder meer voor Amsterdamse  

reclamebureaus, heeft Pim Kisjes 

zich begin 2005 als tekstschrijver 

in Voorst gevestigd. Hij schrijft en  

redigeert teksten voor personen, 

bedrijven, instellingen, organisaties, 

uitgevers, reclamebureaus en web-

designers. Zowel tekst- als journa-

listieke producties en SEO (search 

engine optimization) teksten voor 

websites. Ook het redacteurschap 

van uw periodieke uitgave, ghost-

writerschap en het schrijven van uw 

biografie of jubileumuitgave kunnen 

door Pim worden verzorgd. Kijk voor 

meer informatie op www.pimkisjes.nl. 



Na 24 jaar een organisatie verlaten is 
best lastig. Velen van jullie zullen 
dit ook niet verwacht hebben, zeker 

ook niet omdat ik mede-eigenaar ben. Het 
was een way of life, voor mij en mijn gezin. 
Bij het nemen van de beslissing ben ik dan 
ook niet over 1 nacht ijs gegaan. Het is een 
bewuste keuze die goed is doordacht. 

Ik ben een bouwer, iemand die iets 

wil opzetten en het daarna wil over-

dragen aan andere mensen zodat 

zij er verder mee kunnen. Na jaren  

vakantiewerk te hebben gedaan ben 

ik bij DROS met bouwen begonnen 

na mijn examen in 1995. Het certifi-

ceren van het bedrijf was mijn eerste 

project en mijn laatste project was het 

opzetten van het nieuwe beleidsplan 

in combinatie met het overdragen 

van mijn taken en verantwoordelijk-

heden aan het management team. 

In de jaren daartussen is er heel veel 

gebeurd, zowel positief als negatief. 

Net zoals het leven is. Ik heb er 

veel plezier in gehad om deel uit te 

maken van deze organisatie. Trots 

is ook een kernwoord dat bij me  

opkomt als ik aan DROS denk. 

Daarom blijf ik ook altijd ambas-

sadeur en zal ik er in ieder geval 

de komende twee jaar nog zijn 

voor de organisatie als dat nodig 

is. Ondertussen sla ik wel een 

andere weg in, omdat ik mijn 

hart wil volgen en het voor mij 

tijd is om het roer om te gooien. 

Middels mijn eigen op te richten  

bedrijf op gebied van bedrijfsadvies 

en management wil ik verder bou-

wen en andere mensen ontmoeten, 

meerdere bedrijven leren kennen en 

mezelf ontwikkelen op een breder 

vlak. Daarbij ben ik rijk met alle  

ervaringen die ik heb opgedaan 

bij het mooie bedrijf DROS facility 

groep en de mensen die ik bij en via 

DROS heb leren kennen. 

Hiervoor bedank ik iedereen heel 

hartelijk en ik wens een ieder en het 

bedrijf een hele mooie toekomst 

toe! Graag tot ziens! 

DROS compleet - december 201316

DROS facility groep

Joris van Hintum

Het was een way of life

Tijd om het roer om te gooien


