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Wasserij in eigen huis brengt de menselijke maat terug

Het is nu de tijd om weer zelf te gaan wassen. Het is beduidend goedkoper, sneller en kwalitatief beter 

dan uitbesteden. Steeds meer zorginstellingen, productiebedrijven en hotels ontdekken de voordelen 

van een eigen wasserij. Waarom jezelf in het keurslijf van de industriële bulkwas laten persen, als u 

binnenshuis de reiniging van textiel meer dan concurrerend kunt verzorgen?  Door de ontwikkelingen 

in de wastechnologie zijn de argumenten voor uitbesteding achterhaald. Niet alleen de wasapparatuur 

is enorm verbeterd, ook innovatieve droogtechnieken en toepassing van slimme ICT, maken een eigen 

wasserij weer aantrekkelijk.

Veel instellingen en bedrijven die, al dan niet gedwongen door de krimpende economie, de rekensom 

maken, komen erachter dat zelf wassen door de bank genomen aanzienlijk goedkoper is dan uitbeste-

den, terwijl de kwaliteit omhoog schiet met een eigen wasfaciliteit. Een heroverweging op de was doe je 

niet zomaar even. Miele Professional, de marktleider op het gebied van professionele was-, droog- en 

mangelapparatuur voor huiswasserijen, wil hier een aanzet geven tot nadenken over de textielverzor-

ging.

Bedrijven en instellingen met een eigen wasserij komen we vooral tegen in de zorgsector, het bedrijfsle-

ven en het hotelwezen. Voor alle drie geldt dat zelf wassen lonend is. Maar pratend over de was zijn er 

wel verschillen. In dit verhaal zoomen we erop in. Nu eerst een terugblik op de was als onderdeel van 

het facilitair denken en handelen in de afgelopen decennia.

Wassen en laten Wassen tussen 1990 en nu

Het uitbesteden van de was aan commerciële wasserijen heeft de afgelopen twintig jaar een enorme 

vlucht genomen. Het paste in de trend van je concentreren op de kerntaken. Naast de was zijn tal van 

andere facilitaire diensten afgestoten, denk aan de keuken, de schoonmaak,  het onderhoud en het 

technisch beheer. In zijn uiterste vorm bestaat in een totaal ‘ontzorgde’ organisatie de facilitaire dienst 

nog slechts uit een coördinator die vanachter zijn bureau alle externe bedrijven aanstuurt.

Efficiënt?  Vast wel. Maar ook funest voor de mensvriendelijkheid en het raffinement van de dienstverle-

ning. Want de uitbestedingtrend ging hoe dan ook gepaard met verregaande standaardisering, waarbij 

klanten zich moesten conformeren aan een grootschalige eenheidsworst. Wat de was betreft, legden

o zo belangrijke zaken als doorlooptijd, slijtage en vermissing het af tegen zuiver bedrijfskundige afwe-

gingen.

 

De almaar toenemende eisen die gesteld werden aan de informatievoorziening rondom het wasproces, 

zoals het stuksgewijs registreren en het verregaand sorteren, werkte in het voordeel van de industriële 

wasserijen. De wasgiganten konden de forse ICT-investeringen aan die nodig waren voor het standaar-

diseren van dit soort processen. Ze lieten natuurlijk niet na de uitbestedingdrift verder aan te wakkeren 

met passende marketing, met als onderliggende boodschap: wij ontzorgen, wie zelf wast is een sukkel 

en hopeloos ouderwets. Dat beeld is aan het kantelen. Sterker nog, wij durven gerust te stellen dat te-

genwoordig eerder het tegenovergestelde geldt: uitbesteden is achterhaald, want het past niet in deze 

tijd van klantgericht denken.



tijden veranderen 
De crisis en een snoeiende overheid dwingen ondernemingen en zorginstellingen kritisch te kijken naar 

alle kosten. Als je ze voorrekent wat de werkelijke kosten van het uitbesteden van de was zijn, schrik-

ken ze vaak. Een ervaren adviseur van Miele Professional kan een objectieve kostprijsberekening voor 

u maken. Dan zal duidelijk worden dat niet alleen de kostprijs van het uitbesteden van de was hoog is. 

Standaardisatie en grootschaligheid gaan ten koste van de service. Blijft de klant zijn was uitbesteden, 

dan zal hij moeten leren leven met beperkingen als verontrustend lange doorlooptijden voor persoons-

gebonden wasgoed en bulksystemen voor bedrijfskleding en hoteltextiel.

nieuWe eisen

Een moderne onderneming of zorginstelling moet snel kunnen inspelen op veranderingen. De roep om 

kleinschaligheid, flexibiliteit, snelheid en kwalitatief maatwerk wordt dan ook alom luider. En dat zijn 

eisen die de grootschalige wasserijen niet of onvoldoende kunnen invullen, zo blijkt steeds weer in de 

praktijk. Om aan de  eisen van de klant van nu te voldoen, moet de wasvoorziening dichter bij huis in 

een kleinere setting worden georganiseerd. Pas dan kan tegen aanvaardbare kosten het hoogwaardige 

maatwerk worden geboden waaraan velen zo’n behoefte hebben.

Dat ideaal ligt binnen handbereik doordat hoogwaardige technologie zich op steeds kleinere schaal laat 

ontsluiten. Kleine instellingswasserijen zullen daardoor op korte termijn dezelfde functionaliteit kunnen 

bieden als de ICT-gestuurde grote industriële wasserijen. Stuksgewijs registreren met computercodes 

bijvoorbeeld, iets waar de industrie al dertig jaar mee werkt, is sinds enige tijd ook geschikt en betaal-

baar voor toepassing in een huiswasserij.

menselijke maat

Voor interne wasserijen betekent dat een veel hogere productkwaliteit tegen lagere kosten, terwijl de 

slijtage en doorlooptijden enorm afnemen. In een moderne huiswasserij is de kleding of het bed- en 

badgoed binnen 24 uur weer beschikbaar. En de service is laagdrempelig. Reken maar dat de cliënt 

van bijvoorbeeld een zorginstelling het waardeert als hij  gewoon even de linnenkamer kan binnenlopen 

om zijn wensen kenbaar te maken. Dit past helemaal bij de eisen die nu en in de nabije toekomst aan 

dienstverlening worden gesteld. Onze overtuiging is dat wasvoorzieningen zich de komende tijd zullen 

richten op maatstaven die voortkomen uit de menselijke maat!

kostenvergelijking

Uit onderzoek blijkt dat de kostenvergelijking tussen uitbesteden en in-huis-wassen dikwijls mank gaat 

omdat veel verborgen kosten van de industriële aanpak niet worden meegerekend. Dat geldt in ieder 

geval voor het uitbesteden van de persoonlijke was van cliënten van zorginstellingen. Maar ook bij pro-

ductiebedrijven, in de horeca en in de leisure-sector blijven factoren onderbelicht die de kostprijs onge-

merkt opdrijven. Transport, slijtage, bijbetalen voor aanvullende dienstverlening en het zoekraken van 

textiel zijn daar voorbeelden van. Los maar eens een tussentijdse calamiteit op als de externe wasserij 

honderden kilometers van de klant verwijderd is. Als het al kan, moet er sowieso extra voor gereden 

worden. En de rekening? Die gaat altijd naar de klant. Voor niets gaat de zon op.

Wie de was weer geheel of gedeeltelijk zelf gaat doen, kan aantoonbaar tussen de 30 en 50 procent 

bezuinigen op de waskosten. Waarom stapt iedereen dan niet massaal over?, zult u zeggen. Vaak is het 

een kwestie van onwetendheid en vasthouden aan ingesleten patronen. Maar er is onmiskenbaar een 

kentering waarneembaar in het denken en uitoefenen van dit facilitaire proces. Hoe pakt dit uit in de 

branches waarop we ons hier richten?



Wassen in de zorg

In de zorgsector buitelen de veranderingen over elkaar heen. Beperken we ons even tot de verpleging 

en verzorging, en de GGZ-instellingen, dan valt meteen de versnippering op. Dat komt onder meer door 

de invoering van de ZZP-structuur, het scheiden van wonen en zorg, en de opkomst van de zogenoem-

de belevingsgerichte zorg, zoals kleinschalig wonen. 

Kleinschalige woonvormen zijn in opkomst. Ze bieden zorg aan kleine groepjes van zes tot tien cliën-

ten, veelal dementerende ouderen, in een huiselijke omgeving binnen de instellingsmuren. Cliënten 

helpen, als zij dat willen en kunnen, bij huishoudelijke taken als koken, schoonmaken en wassen. Zie 

het als een soort functionele dagbesteding. Zij  ondergaan hierdoor het leven vanuit de ‘eigen vraag‘,  

waardoor het gevoel van eigenwaarde groeit en de zingeving van hun dagelijkse bestaan positief wordt 

beïnvloed.

ProductkWaliteit

Die individuele vraag wordt zorgtechnisch ingevuld vanuit een maatgerichte, individuele oriëntatie. 

Daarbij past geen grootschalig georganiseerde was, waarbij cliënten niet zelden een kleine twee weken 

moeten wachten voordat die favoriete jurk weer in hun kast hangt. Daarbij past evenmin dat maat-

werk niet mogelijk is. Een perfect opgestreken kraag en manchetten? Of een pantalon even extra strak 

persen? Dat zijn vragen die door de industrie doorgaans uiterst gebrekkig worden ingevuld, terwijl de 

behoefte aan dat soort productkwaliteit juist groeit. En wat te denken van  het zoekraken van textiel? 

Dat valt toch moeilijk te rijmen met de huidige klantgerichte uitgangspunten in de ouderenzorg en 

de verpleging. De eisen van nu richten zich op een nieuwe rangorde. Een rangorde van fijngevoelige 

dienstverlening, snel, flexibel, maatgericht en kwalitatief hoogstaand. En die moet geboden worden 

tegen aanvaardbare prijzen.

aWbz
De veranderingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)  hebben geleid tot veel ophef 

over de waskosten. Dat heeft zorginstellingen gedwongen heel goed te kijken naar de manier waarop 

ze de was organiseren. Voorheen werd het wassen van de persoonlijke kleding uitgevoerd tegen lage 

cliëntkosten en paste de instelling het kostenverschil bij. Bedragen van 20 tot 35 euro per persoon per 

maand voor een volledig waspakket was de norm. Instellingen moesten daar flink op toeleggen. In het 

oude stramien betaalde de instelling vanuit de gemeenschappelijke middelen tot 80 procent van de 

waskosten bovenop de persoonlijke bijdrage, die in de vorm van een soort abonnementsgeld werd 

geïnd. Het maakte daarbij niet uit hoeveel wasgoed cliënten inleverden. Het systeem was gebaseerd op 

het solidariteitsbeginsel. 

In de nieuwe AWBZ komen de kosten van de reiniging van het persoonsgebonden goed volledig voor 

eigen rekening. Dit levert de overheid een substantiële besparing op. Een aantal zorginstellingen heeft 

daarop besloten de kostprijs van de was door te berekenen aan hun cliënten. In enkele extreme geval-

len kreeg de klant een wasrekening van meer dan 200 euro per maand. Dit waren excessen, maar er 

was alom onvrede over de waskosten. Bij de landelijke cliëntenradenorganisatie LOC  stonden klachten 

over de waskosten met stip op één. Na interventie van de Tweede Kamer heeft dit uiteindelijk geleid tot 

een onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en de daaraan gekoppelde 

rapportage Richtlijn Waskosten Zorginstellingen.



Werkelijke kosten

Het Nibud heeft onderzocht wat de werkelijke kosten van het wassen zijn. Op basis daarvan zijn richt-

bedragen berekend. Deze richtbedragen zijn niet bindend, maar ze geven cliëntenraden en managers 

van zorgorganisaties wel een handvat om te bepalen wat de was redelijkerwijs mag kosten. Als zorgor-

ganisaties zelf een wasserij in eigen beheer hebben, is het richtbedrag  73 euro per persoon per maand. 

Bij uitbesteding van het wasgoed aan een externe wasserij liggen de kosten tussen  88 en 110 euro 

per persoon per maand. Ook het Nibud  stelt dus vast dat inbestede wasvoorzieningen aanmerkelijk 

goedkoper zijn dan uitbestede wasvoorzieningen. Voegen we daar de eerder beschreven kwalitatieve 

verschillen aan toe, dan is het tijd om te komen tot een nieuwe inrichting van de wasvoorzieningen.

In  antwoord op Kamervragen over de Nibud-rapportage roept de staatssecretaris van Volksgezond-

heid, Welzijn en Sport de zorginstellingen op om in overleg met hun cliëntenraad de kosten voor de 

cliënt zo laag mogelijk te houden door toepassing van de best practice voor textielreiniging. De staats-

secretaris verwijst daarbij naar een aantal voorbeelden, die op de website van  ‘In voor zorg’  worden 

gegeven. (zie http://www.invoorzorg.nl/)

stuksgeWijs registreren

Kleinschalig wassen, dicht bij huis, met doorlooptijden van 24 uur en toepassing van moderne tech-

nologie, is de daarbij beste invulling. Dat houdt in dat de wasvoorziening maatgericht, snel, flexibel, 

overzichtelijk en kwalitatief hoogstaand moet kunnen functioneren. Ook moet de wasinrichting aan de 

moderne eisen van stuksgewijs registreren en stuksgewijs doorberekenen kunnen voldoen (eisen in de 

AWBZ als gevolg van het scheiden van wonen en zorg).

De stuksgewijze registratie op meerdere plaatsen in het werkproces van de wasserij en linnenkamer 

maakt gemêleerde afwerkingniveaus mogelijk. Denk aan al dan niet innovatieve droogautomaten, 

toepassen van speciale droogkamers, opties voor strijkkwaliteit en ga zo maar door.  De cliënt en de 

familie verwachten  deze nuances in de dienstverlening. Zorginstellingen die claimen dat ze klantgericht 

werken, zullen daarop in moeten spelen. Want kleding is, zeker in een levensfase waarin steeds meer 

vaste waarden wegvallen, een heel belangrijk houvast voor veel cliënten. 

Samenvattend kunnen we zeggen dat in de zorg weer oog is voor de menselijke maat. Kleinschalig wo-

nen is daar een uitvloeisel van. Geen lange gangen en onpersoonlijke zalen, maar verzorging in kleine 

groepen in een huiskamerachtige omgeving. De was lift mee met deze trend. Steeds meer woongroe-

pen doen de was dan ook zelf of hebben een toegankelijke wasfunctie binnen de locatie. Zoals gezegd: 

dicht bij huis, snel, flexibel en maatgericht. 



Wassen in de hotellerie

De toegenomen aandacht voor de wijze waarop de was wordt gedaan, is ook de hotelbranche niet 

ontgaan. De crisis speelt daarbij een belangrijke rol. In de hotelsector was, toen de bomen nog tot in 

de hemel groeiden, amper animo voor zelf wassen. Dat verandert. In de huidige slechte economie is 

de bezettingsgraad flink gezakt. Hotels die vroeger voor tachtig procent bezet waren, zijn momenteel 

blij als ze de helft van hun kamers kunnen verhuren. Hotels hebben ruimte over, personeel genoeg en 

moeten snoeien in de kosten, dus overstappen naar zelf wassen is een actueel thema in de hotellerie.

De bedwas zelf doen is voor velen nog een stap te ver. Toch zijn ook die mogelijkheden enorm toege-

nomen met de sterk verbeterde en minder arbeidsintensieve mangels die nu op de markt zijn. Deze 

apparatuur is kostentechnisch zo aantrekkelijk dat ze ook nu op kleine schaal inzetbaar is. Dat zou een 

prima optie kunnen zijn, maar de hotels houden het vaak op een compromis: de handdoeken, badjas-

sen en de gastenwas wassen ze voortaan in huis, het beddengoed besteden ze uit. Ook nu gelden de 

argumenten van minder slijtage, snellere beschikbaarheid en grip op kwaliteit. Maar de kostencompo-

nent voor extern transport en externe afstemming maken dat zelf wassen gewoon goedkoper is.

een kind kan de Was doen

En soms snijdt het mes aan twee kanten. Bij een aantal hotels werkt personeel dat door de teruggelo-

pen bezettingsgraad op straat dreigde te belanden, nu in de eigen wasserij. Dan kan zonder problemen, 

want wasapparatuur is tegenwoordig heel simpel te bedienen. Een vrij programmeerbare wasautomaat 

uit een van de professionele series heeft eigenlijk helemaal geen gebruiker nodig. Het is een kwestie 

van de trommel beladen en een druk op de knop.

 Dit soort was- en droogautomaten kunnen worden voorzien van exact op de behoefte van de klant 

afgestemde programma’s. Voor alle denkbare textielsoorten en vervuilingsgraden is een programma be-

schikbaar of kan Miele Professional een programma maken dat een optimaal wasresultaat garandeert. 

Of het nu gaat om vaatdoeken uit de keuken of  badjassen voor de gasten. En als de wasautomaat is 

gekoppeld aan een wasmiddeldoseersysteem wordt het nog simpeler voor de gebruiker.



bedrijven en hun dienstkleding

Steeds meer bedrijven gebruiken bedrijfskleding. Herkenbaarheid en representativiteit spelen een rol, 

maar ook veiligheid en hygiëne.  Door aangescherpte hygiëneregels is vaker omkleden noodzakelijk. 

Daardoor wordt kleding vanzelfsprekend intensiever gebruikt en vaker gewassen. Bij lange doorlopen-

tijden moet je dus meer kleding of pakken verstrekken, want het werk gaat gewoon door. Een ander 

aspect is dat bij vaker omkleden de kleding minder vuil wordt, maar wel de relatief agressieve reini-

gingsmethode ondergaat die in de industrie gebruikelijk is.  Bij zelf wassen kunnen de was- en droog-

programma’s maatgericht worden afgesteld, waardoor de slijtage aanmerkelijk reduceert. De verwer-

king in een huiswasserij is hoe dan ook aanzienlijk milder voor het textiel. 

Door de uitbraak van dierziekten is de regelgeving flink aangescherpt. Heen en weer rijden met was van 

fokkerijen levert extra besmettingsrisico op en is daardoor in een aantal gevallen verboden. Fokkerijen 

die dit aangaat, hebben geen keus. Ze moeten de was zelf doen. Maar ook bedrijven die wel de keus 

hebben, stappen steeds meer over op inbesteden. Ook hier geldt dat de eerder genoemde innovatieve 

oplossingen (stuksgewijs registreren en tracking & tracing)  langzamerhand dermate betaalbaar wor-

den dat toepassing op kleinere schaal in beeld komt. Het gebruik van dit soort technologie schroeft 

de  productiviteit van de linnenkamer flink op en biedt ook mogelijkheden deze te monitoren. Ook wat 

productiviteit betreft kan de kleinschalige linnenkamer de competitie met de grootschalige industrie 

tegenwoordig moeiteloos aan.

snel insPelen oP mutaties

Alle locaties van een internationaal opererende vleeswerker wassen alles weer zelf in eigen wasserij. 

Dat doen ze natuurlijk niet voor niets. Uit een nauwkeurige doorberekening is gebleken dat zelf doen 

voor hen aanmerkelijk goedkoper is. Bovendien hadden ze het helemaal gehad met het zoekraken en 

de slijtage van de bedrijfskleding. Ook kunnen ze met een eigen wasserij beter inspelen op de steeds 

talrijker wordende mutaties in het personeelsbestand door de inzet van flexibele krachten. Alles over-

zichtelijk, dicht bij huis en direct aanpasbaar op de (soms dagelijks) veranderende eisen. Het heeft de 

concurrentiepositie van deze bedrijven versterkt en de eigen wasfunctie draagt bovendien bij aan het 

onderscheidend vermogen, zij het op de achtergrond.



algemene visie en asPecten van zelf doen of uitbesteden

Het besluit de was gedeeltelijk of helemaal zelf te gaan doen valt uiteen in tal van argumenten. De kos-

ten zijn uiteraard belangrijk. Maar bij intern of extern wassen spelen allerlei objectieve en subjectieve 

factoren een rol. We zetten er hier een aantal op een rij. 

	  Textiel gaat minimaal twee keer langer mee als je zelf wast, zo blijkt in de praktijk. Een TNO-  

  onderzoek toont aan dat handdoeken zelfs vier- tot zesmaal langer meegaan. Dat heeft te   

  maken met het wasproces en het wasmiddelgebruik in industriële wasstraten. Bij huiswasserijen  

  is de verwerking milder voor de was. Ook het logistieke proces tussen de klant en de externe   

  wasserij  veroorzaakt extra slijtage. Als wasgoed sneller slijt, moet je het eerder vervangen. Naast  

  de kosten speelt hier ook een kwaliteitsaspect mee. 

	  Vraag zorginstellingen die zelf zijn gaan wassen, naar de voordelen van een huiswasserij, en   

  het gaat al snel over zoekgeraakte kleding van bewoners. Zorginstellingen ervaren het zoek-

  raken van persoongebonden wasgoed bij een extern wastraject als een plaag. Bewoners zijn   

  vaak gehecht aan hun kleding. Een van een overleden echtgenoot gekregen kledingstuk kan een  

  grote emotionele waarde hebben. Als de was in huis blijft, raakt er minder zoek, zo is de ervaring.  

  Ook gaat kleding minder snel kapot en kan de afwerking maatgericht gekozen worden. Maar

  bovenal is de logistieke kwaliteit beter en hangt de kleding vaak binnen 24 uur weer schoon in de  

  kast van de cliënt.

	  Korte doorlooptijden zijn altijd erg prettig, maar zonder meer noodzakelijk bij de reiniging van   

  persoonsgebonden wasgoed in de zorg Lange doorlooptijden jagen cliënten en hun familie op   

  kosten. Want als het enkele weken duurt voordat je kleding terug is, moet je meer kleding

  hebben of aanschaffen om dat ongemak te ondervangen. Bij uitbesteed wasgoed aan een

  externe wasserij duurt het minimaal vijf tot wel 21 dagen voordat het persoongebonden wasgoed  

  weer terug is in de zorginstelling. De meeste bewoners van zorginstellingen ervaren dat als veel   

  te lang, en klagen daar dan ook veelvuldig over, net als over zoekgeraakte kleding. De afhandeling  

  van deze klachten kost personeel veel tijd, wekelijks vele uren, zo blijkt uit een onderzoek van   

  vakbladuitgeverij Vakmedianet. Kostbare verloren tijd die verborgen blijft in de kostenberekenin-

  gen. Kleding wordt zelden teruggevonden, wat tot gesteggel over de vergoeding kan leiden.

  Allemaal tijd die ten koste gaat van de zorgtaak, die toch al onder druk staat.

	  Het investeringsbudget ontzien is een veel gehoord argument om toch maar te kiezen voor

  uitbesteden. De rekening van de externe wasserij valt onder het exploitatiebudget, terwijl de aan- 

  koop van was- en droogautomaten investeringen zijn. Miele Professional heeft hier oplossingen   

  voor in de vorm van flexibele betalingsregelingen. Door deze flexibele betalingsregelingen kan de  

  aanschaf van het machinepark toch onder het exploitatiebudget vallen. Ook is het mogelijk het   

  onderhoud in de deal op te nemen. Bij dit soort constructies weet de klant exact waar hij aan toe  

  is, kan hij heel precies budgetteren en pakt de Total Cost of Ownership vaak verrassend laag uit. 

	  Arbeidsloon vormt het grootste aandeel van de kostprijs van het reinigen van wasgoed. Externe   

  wasserijen moeten btw berekenen, een zorginstelling daarentegen mag en kan de btw over de   

  personele kosten niet verrekenen. De wasprijs bestaat tussen de 70 en 80 procent uit personele   

  kosten, hierover moet de externe wasserij dus 21 procent btw rekenen. Een zorginstelling met een  

  eigen interne wasserij die optimaal functioneert, moet in de praktijk dus goedkoper kunnen werken.

 



	  In de btw-discussie voeren industriële wasserijen vaak aan dat ze weliswaar btw moeten

  rekenen, maar dat daar tegenover staat dat ze tot 35 procent efficiënter werken dan een huiswas-

  serij. Dit argument is achterhaald. De moderne, ICT-gestuurde eigen wasfunctie doet wat

  productiviteit en efficiency betreft niet onder voor een bulkwasserij. Door de toepassing van   

  elektronische informatiedragers kan de productiviteit van eigen wasfuncties heel precies gevolgd,  

  en daardoor verbeterd, worden. En wat de wasgiganten er nooit bijvertellen: de externe wasprijs  

  is meestal opgebouwd met toeslagen. Je betaalt een prijs voor het wassen per kilo, let daarbij op  

  dat het wasgoed droog gewogen wordt. Daarnaast betaal je afhankelijk van het kledingstuk vaak  

  apart voor de afwerking. Strijken, vouwen of hangend aanleveren? Daar hangt een prijskaartje   

  aan. Hetzelfde geldt voor de logistieke dienstverlening, tot het in de kast leggen op de kamer

  van de bewoner aan toe. Deze toeslagen kunnen het beeld van de werkelijke kostprijs sterk

  vertroebelen.

 

	  Vervoer en logistieke kosten drukken bij uitbesteding aan een externe wasserij voor 20 tot 30   

  procent op de kostprijs. Afgezien daarvan is wassen op afstand puur logistiek gezien verre van  

  ideaal. Doorgaans komt de schone was van een externe wasserij in één bulkpartij terug in huis,   

  wat een piekbelasting in het logistieke proces veroorzaakt. In-huis-wasserijen kennen een betere  

  spreiding en de interne belevering kan in één hand, full service worden verzorgd . Daarmee wordt  

  de zorg pas echt ‘ontzorgd’. Bovendien zijn de doorlooptijden aanzienlijk korter. Misschien is dat  

  voor het bedrijfsleven minder van belang, hoewel men bij een eigen interne wasserij circa 30

  procent minder hoeft te investeren in de hoeveelheid bedrijfskleding als gevolg van de kortere   

  doorlooptijd. Tevens brengt de toepassing van stuksgewijze registratie en elektronische informa-

  tiedragers met zich mee dat een kledingvoorraad optimaal gereduceerd kan worden. Kijkend naar  

  milieu en duurzaamheid zijn dit tevens belangrijke positieve aspecten die pleiten voor een eigen   

  wasserij.

  

	  Duurzame organisaties hebben de toekomst. Het denken in groenere oplossingen en maat-

  schappelijk verantwoord ondernemen zit tegenwoordig dan ook bij veel bedrijven en organisaties  

  verankerd in hun bedrijfsstrategie. Een groeiend aantal consumenten is gevoelig voor duurzaam-

  heidclaims. Een duurzamer merk is vaak ook een aantrekkelijker merk. Een zorgorganisatie,  

  bedrijf of hotel die in de bedrijfsvoering bijdraagt aan een lagere CO2-uitstoot, kan zich daar-

  mee onderscheiden. In-huis-wassen heeft tal van duurzame aspecten die de ‘milieuvoetafdruk’   

  van de textielverzorging gunstig beïnvloeden. Wie zelf wast heeft alleen intern transport. Vracht-

  wagens vol wasgoed  honderden kilometers heen en weer laten rijden is niet echt een duurzame  

  oplossing. Wie zelf wast kan met minder textiel toe. Minder slijtage, betekent vanzelfsprekend dat  

  textiel langer meegaat. De huidige generatie apparatuur voor een interne wasserij springt heel   

  zuinig om met stroom, water en zeep. Ook de toepassing van automatische wasmiddeldose-

  ring en (her)gebruik  van warmte en koude van innovatieve klimaatbeheersinginstallaties voor   

  was- en droogprocessen helpen het milieu te sparen.



in-huis-Wassen, hoe doe je dat?

Wie zich oriënteert op de overstap naar een interne wasserij, krijgt te maken met drie kernvragen. Waar 

ga ik wassen, welke apparatuur heb ik nodig en wie gaat er wassen?  

 

Wasruimte

Voor de zorgsector zijn ervaringsgegevens beschikbaar over het aantal benodigde vierkante meters per 

bewoner. Maar die verdeelsleutel is niet heilig. In het algemeen kun je stellen dat in goed overleg met 

de deskundige adviseurs van Miele Professional altijd wel een ruimte gevonden kan worden die aan de 

(wettelijke) eisen voldoet. Meestal is een aantal bouwkundige aanpassingen noodzakelijk. Verder is het 

natuurlijk zo dat een interne centrale wasserij aan andere wettelijke en logistieke eisen moet voldoen 

dan bijvoorbeeld een wasbehandelingsruimte op een woongroep. Hoewel commerciële wasserijen in 

gesprekken met klanten wel eens anders beweren, is er geen milieuvergunning nodig voor een interne 

wasserij.

aPParatuur en routing

De keus van de juiste apparatuur voor een optimaal renderende wasserij is specialistenwerk. Hetzelfde 

geldt voor het ontwerpen van een praktische indeling van de wasserij. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om 

een handige routing voor de aan- en afvoer van vuil en schoon textiel of het gescheiden afhandelen 

van vuile en schone was in de wasserij zelf. Met apparatuur op sokkels werk je ergonomisch. Was- en 

droogapparaten kunnen geluidsarm worden ingebouwd, met als bijkomend voordeel dat er nagenoeg 

geen stof en pluizen de ruimte inkomen. Een serviceruimte achter een apparatenwand maakt het on-

derhoud efficiënter. Wie kiest voor automatische wasmiddeldosering, sluit niet alleen doseerfouten uit, 

maar werkt zuiniger en voorkomt dat het personeel met chemicaliën in aanraking kan komen. Zo zijn er 

legio mogelijkheden om een wasruimte te realiseren waar efficiëntie, kwaliteit, ergonomie, veiligheid en 

een plezierige werkomgeving hand in hand gaan.

Personele invulling

Hoeveel personeel je nodig hebt in een huiswasserij, hangt af van het wasgoedaanbod en het bijbe-

horende afwerkingsniveau. Als vuistregel geldt dat één fulltime kracht nodig is voor het verwerken van 

circa 125 kilo wasgoed per dag in een mix van verschillende soorten huiswas en persoonsgebonden 

goed (met alle handelingen die daarbij horen van het voorsorteren tot het verstellen en merken van kle-

ding). De ervaring  leert dat in centrale huiswasserijen (wasaanbod vanaf 100 tot 150 kilo per dag) een 

meewerkende leidinggevende die zorgt voor een goede bedrijfsvoering, noodzakelijk is.

Het vinden van personeel voor een op te starten huiswasserij zal zeker vanwege de oplopende werk-

loosheid geen probleem zijn. Vaak zijn juist huisvrouwen die een deeltijdbaan zoeken ideaal als me-

dewerker in een huiswasserij omdat het wasgoedaanbod in een zorginstelling overeenkomt met dat 

van een gezin. Er zijn ook steeds meer huiswasserijen die een samenwerkingsverband aangaan met 

SW-bedrijven en gehandicaptenorganisaties. Voor instellingen of bedrijven die hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid serieus nemen, kan het een interessante optie zijn mensen met een arbeidshandi-

cap passend werk in de huiswasserij te aan te bieden.



tot slot

Zelf wassen biedt veel voordelen. Vaak blijven ze onderbelicht bij de afweging tussen zelf doen en  

uitbesteden. Grip krijgen op alle kosten, eisen, wensen en mogelijkheden is ook best lastig. Onze des-

kundige adviseurs gaan die uitdaging graag aan. Ze maken desgewenst een analyse van het wasgoed-

aanbod in uw situatie en een kostprijsberekening. Ze weten ook alles over  de financieringsmogelijkhe-

den, huur- en leasecontracten en de service-opties. Ze kunnen kortom invulling geven aan het totale 

concept van een interne wasserij. En daarbij hanteren ze het motto: liever een eerlijk advies dan een 

ontevreden klant. 

vrijblijvende afsPraak maken?
Wilt u een vrijblijvende afspraak voor het aanvragen van een kosteloos advies op maat, vergezeld van 

een efficiencyberekening voor uw specifieke situatie, klik dan op onderstaande link om u aan te mel-

den. Vul de tekstvelden en persoonlijke informatie in en verzend u aanvraag. Wij nemen vervolgens zo 

spoedig mogelijk contact met u op voor het maken van de vrijblijvende afspraak.

http://www.miele-professional.nl/nl/prof/Miele_Professional_Kontakt.aspx

meer informatie over miele Professional? ga naar onze Website:
http://www.miele-professional.nl/nl/prof/home.htm

testimonials doWnloaden?
Op onze website staat een aantal praktijkvoorbeelden.  Gebruikers in de diverse sectoren vertellen hun 

ervaringen met een eigen huiswasserij. Voor het downloaden van de testimonials:

http://www.miele-professional.nl/nl/prof/222_32950.htm

Meer weten over het Nibud-rapport?

dan kan via deze onderstaande link: 
http://www.miele-professional.nl/nl/prof/31670_31681.htm

miele Professional in kort bestek

’Immer besser’,  was al in 1901 toen de eerste Miele-wasmachine met houten kuip op de markt kwam 

, de lijfspreuk van het familiebedrijf Miele. Miele Professional is als business unit van Miele Nederland 

B.V. verantwoordelijk voor de institutionele markt en het bedrijfsleven. Marktleider Miele Professional 

levert een breed assortiment aan professionele apparatuur voor wassen, drogen, strijken en afwassen. 

Miele Professional is ook zeer actief op de medische markt met apparatuur voor reinigen, desinfecteren 

en steriliseren. Naast het leveren van innovatieve en kwalitatief hoogstaande apparatuur is Miele Pro-

fessional sterk in het bieden van oplossingen op maat en projectbegeleiding. Miele Professional zoekt 

vanuit een duurzaam perspectief constant de uitdaging om te innoveren en te verbeteren.



Miele Nederland B.V.
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Telefoon: (0347) 37 88 84

Fax: (0347) 37 84 29 
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