Tijdens OSB Platform Reconditionering onder meer aandacht voor:

Toewijzingsregels, nieuwe
opleidingsopzet, facturatieproces en Draaiboek Brand
OSB, de brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven,
heeft binnen de organisatie verschillende specialismen. Eén daarvan is reconditionering. Op 6 oktober vond in De Leilinden in Soest een bijeenkomst
plaats van het Platform Reconditionering, waarbij ook reconditioneringsbedrijven welkom waren die geen OSB-lid zijn.

Sinds april 2015 is het OSB-Platform Reconditionering actief als opvolger van het Platform Calamiteiten. Dit Platform Reconditionering is voor bedrijven die aan herstel
na brand-, storm- en waterschade doen. Aanleiding voor
de doorstart van het platform is de wens vanuit initiatiefnemers om de branche verder te professionaliseren,
waarbij het de bedoeling is dat de bedrijven die actief zijn
in het Platform, gezamenlijk optrekken en naar buiten
treden. Omdat niet alle reconditioneringsbedrijven lid
zijn van OSB wordt er éénmaal per jaar een ‘open’ vergadering gehouden, waarbij zowel de leden als de niet-leden van OSB welkom zijn. Op die manier wordt geborgd
dat het Platformbestuur in staat blijft om alle belangen
van de bedrijven in de sector in het oog te houden bij het
maken van keuzes. Het Platformbestuur bestaat uit Marlies van der Meulen (Polygon Nederland), Willem Brouwer
(Nivo Noord) en Rob Meershoek (Dolmans Calamiteiten).

Toewijzingsregels
Nadat Ilse Mariën van OSB de bijeenkomst had geopend,
was het woord aan drie gastsprekers die elk een presentatie van circa dertig minuten hielden. Geerlof van Loo
(beleidsmedewerker Stichting Salvage) ging in op de
nieuwe toewijzingsregels. Het aantal KPI’s (Kwaliteit Prestatie Indicator) waarop de rating plaatsvindt is uitgebreid
naar acht. Daarvan zien er zeven op de kwaliteit en een
op de prijs.
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De kwaliteit-indicatoren zijn:
l Kwaliteitscriteria
l Opkomsttijd
l Klantcontact
l Uitvoering
l Facturatie
l Klachten
l Gebruik standaardactiviteiten
Sinds half september 2016 wordt landelijk gewerkt met
de indicatoren klantcontact, uitvoering en gebruik standaardactiviteiten. Binnenkort zullen hieraan (eerst in een
pilot) opkomsttijd en klachten toegevoegd worden.
In het nieuwe systeem zal sprake zijn van versimpeling
van de eisen vooraf en zal er meer nadruk liggen op meting van de kwaliteit achteraf.
Bij de toewijzing van de objecten wordt rekening gehouden met:
l ‘Soort object’ in relatie tot ‘kwalificatie van het
reconditioneringsbedrijf’
l Reisafstand
l KPI totaal (KPI kwaliteit & KPI prijs)
l De ranking in Goed – Beter – Best
l Transparantie – Delen uitgangspunten – Delen
resultaten – Overleg
Als nieuwtje gaf Van Loo ook nog aan dat Stichting Sal-
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vage binnenkort een eigen mobiele unit beschikbaar zal
hebben, die ingezet zal gaan worden bij calamiteiten
waarvan in te schatten is dat de aanwezigheid van de
Stichting Salvage daar gedurende enkele dagen gewenst
zal zijn. Een vraag uit de zaal was of hij niet verwacht dat
de rol van de Stichting Salvage in de komende jaren zal
afnemen gezien de algemene trend dat opdrachtgevers
de neiging hebben om schakels in de keten waar mogelijk ‘over te slaan’. Van Loo: “Nee, die angst heb ik niet,
onze rol zal eerder groter worden. Partijen – verzekeraars – worden steeds groter, daarmee anoniemer ook,
daarom wordt er juist meer belang aan gehecht om met
Stichting Salvage een herkenbaar aanspreekpunt te hebben bij schade. Daarin past ook genoemde unit die bij
calamiteiten ingezet kan worden. Dat is niet alleen goed
voor de herkenbaarheid, maar voor de coördinatoren is
zo’n eigen unit ook goed werken.” En daarnaast blijken
branden groter te worden doordat belendende panden
vaker worden getroffen.
Van Loo ging ook nog in op de door de Stichting Salvage
ontwikkelde app waarmee bepaalde specialisten binnen
de reconditionering voor de coördinator in kaart worden
gebracht en te contacten zijn.
Geerlof roept op tot een open dialoog met de reconditioneerders. Ideeën met betrekking tot KPI’s kunnen via het
Platform doorgegeven worden aan de Stichting Salvage.

De examinering zal in handen zijn van het RAS-examenbureau. De eind- en toetstermen zijn gepubliceerd op
https://www.ras.nl/rasexamenbureau/downloads/
De RAS stelt aan het opleidingsinstituut eisen aan de locatie waar de opleiding plaatsheeft en aan het materiaal
dat bij de opleiding gebruikt wordt, waarbij die eisen met
name in relatie staan tot de examinering door het RAS.

Nieuwe opzet opleidingen
Bart van Weegberg, manager opleidingen & examens van
SVS, ging in op de nieuwe opzet van de opleidingen in
de schoonmaakbranche. Deze beschouwing over de toekomst startte hij door even stil te staan bij de SVS-locatie
in Arnhem, die binnenkort na 20 jaar goed te hebben
gefunctioneerd gesloten zal gaan worden. In deze oude
fabriek konden SVS-cursisten binnen op realistische manier en met de juiste materialen en apparatuur getraind
worden. “Eind van dit jaar gaat Arnhem dicht, we hebben
er sinds de start in 1988 met de Opleiding Calamiteiten
inmiddels 4445 cursussen op het gebied van calamiteiten
gegeven”, aldus Van Weegberg, die een onderverdeling
van de opleidingen gaf (zie grafiek).
Met ingang van januari 2017 ziet het nieuwe opleidingssysteem er als volgt uit: er zal sprake zijn van een Basisopleiding Reiniging na Calamiteiten. Hierin is lesstof
opgenomen over Salvage. Deze opleiding bestaat uit 10
dagdelen, hetgeen neerkomt op een halvering van de
studieduur ten opzichte van de oude Vakopleiding Reiniging na Calamiteiten. Na de basisopleiding kunnen aanvullende modules gevolgd gaan worden.

De inhoud van het praktijk-onderdeel is:
l Inpakken, verhuizen, beladen en transport
l Inboedelreiniging
l Uitvoeren Schadestop
l Schrobben + waterzuigen
l Sproeiextractie
l Drogen
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om het verschil tussen de oude, brede, vakopleiding en
de nieuwe, veel smallere, basisopleiding, die echter met
aanvullende modules op te plussen is. Geerlof van Loo
geeft aan dat bekeken zal gaan worden hoe de Stichting
Salvage hiermee om zal gaan.

Trauma-opvang en nazorg

De inhoud van het theorie-onderdeel is:
l Afwerkmaterialen
l Reinigingsmiddelen
l Machines/apparatuur
l Veiligheid/Milieu/PBM’s
l Activiteiten/Werkzaamheden
l Communicatie
l Administratie en ”Speelveld”
Er zullen verschillende los van elkaar staande vervolgmodules komen. Daarvan is er pas één bekend te weten de
module ‘Hoogwerker (IPAF)’. “Aan losse modules zal de
branche moeten gaan wennen. Ik hoop dat er in de loop
van de herfst duidelijk zal worden welke vervolgmodules
er nog meer zullen komen”, aldus Bart van Weegberg, die
voorts inging op de e-learning-mogelijkheden die SVS zal
gaan bieden onder de naam SVS TrEx, waarbij dat staat
voor Training for Excellence. Online zal de kennis van
de medewerker getoetst kunnen gaan worden, waarbij
de kennistoetsing zo goed mogelijk plaatsvindt door
verschillende toetsmethoden te combineren. “We toetsen zodoende wat hij of zij weet. We zetten bovendien
auditors in, op de werkplek, om te toetsen wat iemand
kan. We nemen daarbij verschillende aspecten in ogenschouw, onder meer ergonomie en veiligheid. Vervolgens
gaat onze rapportage naar het bedrijf. Dat kan leiden tot
een interventie, bijvoorbeeld bijscholing. De interventie
kan door het bedrijf zelf worden uitgevoerd of door een
externe partij, dat staat niet voorgeschreven.” Van Weegberg merkte op dat bestaande ‘medewerkersprofielen’
aan een update toezijn. RAS staat een branchebrede aanpak hiervan voor, maar daardoor duurt het lang voordat
updates gerealiseerd worden.
Na de inleiding van Van Weegberg kwam in de zaal discussie los, dat de afgelopen jaren mede uit hoofde van
de Stichting Salvage de medewerkers een twee keer zo
lange opleiding hebben moeten volgen, dan de medewerkers die nu nieuw de branche inkomen. Het gaat hier
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Hierna was het woord aan Ronald Zuidema van Emergenz, een bedrijf dat gespecialiseerd is in trauma-opvang
en nazorg. In de presentatie besprak Zuidema hoe medewerkers in de reconditioneringsbranche kunnen omgaan
met gedupeerden, maar eveneens hoe het management
van reconditioneringsbedrijven om kan gaan met getraumatiseerde medewerkers. In het laatste geval blijkt veelal
dat na een schokkende gebeurtenis die een medewerker
ervaart, bij de traumahulpverlening niet alleen de desbetreffende gebeurtenis veel los kan maken bij de medewerker, maar dat het vaak voorkomt dat ook gebeurtenissen uit het verleden hem of haar parten spelen (privé
dan wel zakelijk). Uit de reacties in de zaal bleek dit bij de
aanwezigen tot ‘herkenning’ te leiden. Zuidema gaf enkele interessante lijsten (do’s en don’ts) van wat wel en wat
niet te doen in de relatie van reconditioneerders naar
gedupeerden en van leidinggevende naar medewerkers.
Uit de discussie met de zaal naar aanleiding van deze
presentatie bleek dat leidinggevenden professionele ondersteuning kunnen gebruiken bij het geven van nazorg
met betrekking tot medewerkers die actief zijn geweest in
rampsituaties (meer informatie op emergenz.nl).

CAO
Het laatste onderdeel van de middag was aan de drie
leden van het Platformbestuur Reconditionering die elk
kort en bondig het nieuws meldden en die over de verschillende onderwerpen aan de collega-leidinggevenden
van reconditioneringsbedrijven in de zaal hier reactie en
input voor vroegen. Marlies van der Meulen ging in op de
cao-onderhandelingen die op 7 november zullen starten met de bonden. Marlies ging kort in op het verschil
in CAO voor reguliere schoonmaak versus specialistische
reiniging (A-deel versus B-deel CAO). Centrale thema’s in
deze onderhandelingen zullen in ieder geval zijn: vereenvoudiging, reiskosten en ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Draaiboek Brand
Willem Brouwer ging in op het vernieuwde draaiboek
Brand. Dat is met name ingestoken door het Verbond van
Verzekeraars en de experts. De reconditioneringsbranche
had hier beter in gekend kunnen worden. Bij een ramp
immers zal uiteindelijk het grootste deel van de activiteiten door reconditioneerders worden uitgevoerd. Begin
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2017 zal vanuit het Platform Reconditionering (Willem
Brouwer, Leo Mulder, Cor van den Berg) hierover in overleg gegaan worden met de Stichting Salvage. Leo Mulder
(BELFOR) in de zaal aanwezig, wees op een praktisch probleem bij grote rampen, zoals bijvoorbeeld een vuurwerkramp Enschede. Stel dat je als bedrijf de opdracht krijgt
bij een dergelijke ramp, waar haal je dan ineens 600 à 700
man vandaan. In zijn geval weet hij zich ervan verzekerd bij
collega BELFOR-bedrijven in andere landen 15% van de per
land beschikbare reconditioneringsmedewerkers te kunnen
‘opvragen’. Zo iets zou je binnen een land met je collegaconcurrenten eigenlijk ook vooraf kunnen afstemmen.

Lobby
Door de bestuursleden werd ook ingegaan op de lobby
richting marktpartijen. De focus van opdrachtgevers
heeft met name gelegen op prijs en snelheid. De reconditioneringsbranche wil echter dat het om meer gaat dan
dat. De bedrijven in de branche willen een volwaardig
businesspartner zijn. Er is een Code Verantwoordelijk
Marktgedrag opgesteld. Het is van belang dat de juiste
medewerkers bij verzekeraars – de medewerkers die de
opdrachten verstrekken dus – en bij expertisebedrijven
daarvan op de hoogte zijn. Verzekeraars hebben hier positief op gereageerd, ook bij expertisebedrijven zal een
en ander nu door het Platform goed over het voetlicht
gebracht moeten gaan worden. Het zou zo moeten zijn
dat vergelijken van reconditioneringsbedrijven in het kader van een te verstrekken opdracht gebeurt aan de hand
van een bestek.

Facturatieproces
Rob Meershoek sneed het facturatieproces aan. Het komt
nu voor dat een reconditioneringsbedrijf na een brand
hard aan de slag is gegaan, maar dat na een dag of drie
blijkt dat er (bijvoorbeeld omdat er sprake is van brandstichting) geen dekking is of (omdat er een hoog eigen
risico is) geen volledige dekking is. Of een akte van cessie
wordt niet goed verwerkt. Vervolgens begint dan de strijd
waar de nota voor die drie dagen werk neergelegd kan
worden. “Wij gaan extra snel aan de slag na een brand
om voor de verzekeraars de schade te beperken, dan zou
het toch niet zo mogen zijn dat het risico bij ons ligt dat er
mogelijk geen of geen volledige dekking is. In de onderhandeling krijg je dan gezien de bestaande relatie met de
opdrachtgever vaak wel een deel vergoed. Maar het zou
toch beter zijn de zekerheden rond betaling vooraf te regelen. Het komt ook voor dat je drie à vier maanden moet
wachten voordat je een factuur in mag dienen. Er kan wat
dat betreft een conflict zitten tussen enerzijds onze betalingsprocessen en anderzijds de -processen waar experts
mee te maken hebben.”

Suggesties voor acties
Tot slot leverde een ‘rondvraag’ onder de aanwezigen
nog een aantal suggesties op voor te nemen acties.
Zo zouden de reconditioneringsbedrijven richting opleidingsinstituten gezamenlijk een vuist kunnen maken
ten aanzien van de in te vullen opleidingsbehoeften. Wat
moet er beschikbaar komen? Waar hebben reconditioneerders behoefte aan?
Er kunnen problemen zijn met individuele medewerkers
van verzekeraars of experts. Zulke problemen zijn niet altijd gemakkelijk te bespreken met de bedrijven die je opdrachtgever zijn. Wellicht zou voor dit soort gevallen het
bestaan van een ‘integriteitsmeldpunt’ uitkomst kunnen
bieden. Er kan ook sprake zijn van conflictsituaties met
experts. Gesteld wordt bijvoorbeeld dat een reconditioneringsmedewerker tijdens zijn werkzaamheden schade
heeft veroorzaakt aan een object. De bewijslast ligt moeilijk, vaak ga je omwille van de relatie dan ‘mee’ met de
expert die meent dat jouw medewerker de schade heeft
veroorzaakt. Wellicht dat het instellen van een ‘onafhankelijke klachtencommissie’ hiertoe nuttig kan zijn. Opgemerkt werd dat dergelijke instituties passen in het werken met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Tijdens
overleg met verzekeraars, Verbond van Verzekeraars en
NIVRE inzake deze Code zal gepolst worden hoe partijen
hier in zitten. Het idee van een integriteitsmeldpunt en
van een klachtencommissie wordt voor nu dan ook even
geparkeerd.
Het zou ook nuttig kunnen zijn ontwikkelingen in de
markt en data te registreren in een ‘kenniscentrum’.
Ook het informele aspect van bijeenkomsten als deze
Platform-bijeenkomst dient gewaarborgd te worden. Het
betekende een passend slotakkoord van de bijeenkomst,
die afgesloten werd met een drankje en een bittergarnituur. <
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