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Je onderscheiden van de
massa met het OSB-Keurmerk

Paul Gijsbertsen, commercieel manager bij Luna schoonmaakservice, had het voor de 

zekerheid nog even nagevraagd. Was het echt het OSB-Keurmerk dat uiteindelijk de 

doorslag gaf om de opdracht aan Luna Blinkt Uit te gunnen? Het antwoord van de inter-

nationaal opererende supermarktketen was een volmondig ‘ja’. Het schoonmaakbedrijf 

uit ’s Gravezande is dan ook ontzettend blij met deze grote nieuwe opdrachtgever!

Luna schoonmaakservice Blinkt Uit!
‘Dankzij het OSB-Keurmerk voeren we nu bij 

de 70 vestigingen van de supermarktketen in 

de regio Zuid-Holland een keer per maand spe-

cialistische schoonmaakwerkzaamheden uit, 

waaronder de glasbewassing en het reinigen van 

de vloeren en kassa’s,’ vertelt Paul Gijsbertsen. 

Sinds 2007 werkt hij als commercieel manager 

bij Luna schoonmaakservice, het schoonmaak-

bedrijf van Arnoud Suradi en zijn vrouw Anita. 

‘Zoals de meeste schoonmaakbedrijven starten, 

begonnen ook mijn zwager (Arnoud Suradi) en 

zus (Anita) in 2000 met een emmertje, een mop, 

een bezem en een stofzuiger waarmee ze klan-

ten bezochten,’ vertelt Paul. ‘Omdat het schoon-

maakbedrijf bleef groeien en steeds professio-

neler werd vroeg Arnoud mij na enkele jaren te 

helpen met de administratie. Sinds 2007 werk ik 

er fulltime als commercieel manager. Maar in de 

extra drukke vakantieperiodes ben ik zelf ook 

nog op de werkvloer te vinden om mensen aan 

te sturen en als vloerenspecialist.’

Trots op het OSB-Keurmerk
Als eerste schoonmaakbedrijf in Den Haag 

waren zij in het bezit van het OSB-Keurmerk, 

dat dit jaar vijf jaar bestaat. Ze zijn er trots op. 

Paul: ‘We hebben speciaal gekozen voor het OSB- 

Keurmerk omdat we ons wilden onderscheiden 

van de grote massa. Met het keurmerk laten we 

aan onze klanten zien dat we een betrouwbaar, 

professioneel bedrijf zijn dat kwaliteit hoog in 

het vaandel heeft staan. Tevens houdt het ons 

scherp om zelf ook goed op te blijven letten.’ 

Luna verhuisde in maart jl. van Den Haag naar 

’s Gravenzande. Het schoonmaakbedrijf telt 

momenteel veertig personeelsleden en heeft een 

heel divers klantenbestand variërend van scho-

len, kantoren, supermarkten tot vakantiewo-

ningparken. Daarnaast bieden ze huismeester-

diensten aan voor woningbouwverenigingen en 

hebben ze de Handyman service, een klussen-

dienst voor bedrijven. Ze behangen, schilderen, 

hangen iets aan de muur en doen ook de tuin.

Een eerlijk product 
Naast de logo’s van het OSB- en SNA Keurmerk 

prijkt ook het logo van de MVO (Maatschappe-

lijk Verantwoord Ondernemen) op hun website. 

‘We willen een eerlijke, maatschappelijk verant-

woorde dienst leveren. En uitblinken, zoals onze 

bedrijfsnaam ‘Luna Blinkt Uit’ al aangeeft. Ener-

zijds door ons personeel goed te behandelen en 

te betalen en de belastingafdrachten juist uit te 

voeren. Daar worden we ook door de onafhan-

kelijke inspecteur van het OSB-Keurmerk op 

gecontroleerd.’ 

‘Anderzijds zijn we een modern bedrijf en gaan 

we met de tijd mee. Als het gaat om de toepas-

sing van nieuwe schoonmaakmaterialen en 

methodieken lopen we voorop. We gebruiken 
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zoveel mogelijk milieuvriendelijke producten 

en proberen nieuwe innovatieve technieken en 

werkmethoden uit. Zo is strippen zonder chemie 

bij ons al de gewoonte en als er diep gereinigd 

moet worden maken we gebruik van stoomma-

chines hetgeen het gebruik van zware chemi-

sche producten voorkomt. Ons personeel leiden 

we hier ook voor op, met name op het gebied van 

methodiek en ergonomie.’

Platform MKB van OSB
Paul is sinds 2013 ook actief binnen het Platform 

MKB van OSB. ‘Het platform is in 2010 opgericht 

om de MKB’ers binnen OSB een duidelijke stem 

te geven. En om de MKB’ers meer te betrekken en 

zichtbaarder te maken bij bijvoorbeeld besluit-

vormingsprocessen en andere schoonmaak- en 

specialistische zaken. We komen zo’n vier keer 

per jaar samen. Het delen van ervaringen met 

andere MKB’ers vind ik erg waardevol.’

Samenwerking dankzij keurmerk
Naast het feit dat het OSB-Keurmerk kwaliteit en 

betrouwbaarheid naar klanten uitstraalt, consta-

teert Paul nog een ander bijkomend voordeel. ‘Op 

de OSB ledendagen en het MKB Platform kom ik 

in contact met collega’s die ook het keurmerk 

dragen. Dit schept een onderlinge vertrouwens-

band waardoor we steeds meer gaan samenwer-

ken met collega schoonmaakbedrijven en onder-

aannemers uit andere provincies. We besteden 

onderling opdrachten en personeel (tijdelijk) 

uit wanneer bijvoorbeeld de opdrachtlocatie ver 

weg is. Dat scheelt weer reistijd en kosten.’

Voordelen
Paul ziet vooral, afgezien van het financiële 

plaatje, alleen maar voordelen aan het OSB- 

Keurmerk. Het staat voor kwaliteit en heeft Luna 

al veel gebracht: van de grote nieuwe opdracht-

gever – de supermarktketen – tot nieuwe samen-

werkingen met collega’s. Voor de toekomst hoopt 

hij dat het keurmerk meer bekendheid zal gaan 

genieten en daardoor nóg krachtiger zal worden.
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