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Kaf van koren scheiden
5 jaar OSB-Keurmerk

het OSB-Keurmerk viert dit jaar zijn 5-jarig bestaan. Wat heeft het de leden, hun op-

drachtgevers en OSB gebracht? We vragen het aan Astrid trenidad – de Wit (Clean trend), 

Susan van Zanten (Beveiligingsbedrijf AtN) en hanny van den Berg (directeur OSB). hoe 

kijken zij er tegenaan?

vertrouwen 
Lang hebben ze getwijfeld in 2012, over wel of 

niet lid worden van OSB. Dat was toch meer iets 

voor de grote jongens in de schoonmaakbran-

che, niet voor zo’n klein bedrijf als Clean Trend? 

De invoering van het OSB-Keurmerk in dat jaar 

gaf uiteindelijk de doorslag voor Astrid en haar 

man, eigenaars van Clean Trend uit Hoofddorp. 

“We hadden het idee dat hiermee het kaf van het 

koren gescheiden zou worden in onze branche, 

waar toch veel cowboys rondlopen. Hoewel we 

over het algemeen al werkten zoals het keur-

merk vereiste, konden we ons met het OSB-

Keurmerk onderscheiden. Het is voor onze klan-

ten én ons personeel belangrijk om te weten dat 

we de zaken netjes op orde hebben en daarop 

ook gecontroleerd worden. Het straalt vertrou-

wen uit naar onze opdrachtgevers.”

Kwaliteitscontrole
Kwaliteit, dat is waar het OSB-Keurmerk (met de 

SNA-norm) al vijf jaar voor staat. Alle OSB-leden 

dragen het keurmerk. Het is een lidmaatschaps-

voorwaarde. Iedereen wordt twee keer per jaar 

door een onafhankelijk bureau gecontroleerd op 

vier terreinen: het op orde hebben van de (finan-

ciële en personele) administratie, het toepassen 

van de cao, het conform afspraak uitvoeren van 

de schoonmaakwerkzaamheden en de bijdrage 

aan een duurzame marktwerking. 

Astrid: “Bij aanbestedingen is het keurmerk 

tegenwoordig vaak een voorwaarde. Mede dank-

zij het keurmerk kreeg Clean Trend een grote 

opdracht gegund waardoor we als bedrijf konden 

groeien. Kleinere klanten, waar wij er ook veel 

van hebben, zijn er meestal niet bekend mee. 

Ik moet vaak uitleggen wat het OSB-Keurmerk 

inhoudt, maar daarna reageren ze altijd positief. 

Het is echt een meerwaarde, met name in het 

offertestadium.”

Financiële betrouwbaarheid
‘Kunnen we een bewijs ontvangen dat jullie bij 

zijn met de belastingbetaling?’ was één van de 

eerste vragen aan Clean Trend tijdens het ken-

nismakingsgesprek bij Beveiligingsbedrijf ATN. 

“Om de financiële betrouwbaarheid van het 

bedrijf te testen”, licht communicatiemana-

ger Susan van Zanten toe. Het hebben van een 

keurmerk was een vereiste toen ze een schoon-

maakbedrijf zochten voor hun kantoorpand in 

Nieuw Vennep. “Wij vonden het belangrijk dat 

de administratie van het schoonmaakbedrijf 

goed op orde was, dat het personeel goed werd 

betaald en dat dit ook werd gecontroleerd.” 

Uiteindelijk viel de keus op Clean Trend. “Zij 

waren destijds net bezig met de invoering van 

het OSB-Keurmerk en voldeden tevens aan 

onze andere selectiecriteria zoals korte com-

municatielijnen, in de buurt gevestigd zijn, 

Nederlands sprekend personeel en een vaste 

schoonmaker.”

tijd, geld en moeite, maar dat is het 
waard
Eén of twee keer per jaar krijgen alle OSB-leden 

een onafhankelijke, gecertificeerde inspec-

teur op bezoek die de controle uitvoert. Astrid: 

“Ik doe zelf de (financiële) administratie en de 

lonen. Voor de komst van de inspecteur bereid ik 

altijd alles goed voor en leg ik al het papierwerk 

klaar voor controle. Vragen van de inspecteur 

kan ik dan meteen beantwoorden.” Dat neemt 

wel behoorlijk wat tijd in beslag. En er hangt een 

kostenplaatje aan. “Voor de twee jaarlijkse con-

troles en het OSB-lidmaatschap betalen we een 

bedrag per jaar gebaseerd op onze omzet.  “Maar 

dat nemen we voor lief, het is het immers wel 

waard.”

trots!
Terugblikkend op vijf jaar OSB-Keurmerk is 

OSB directeur Hanny van den Berg trots dat het 

keurmerk staat voor goede kwaliteit. Tegelij-

kertijd erkent ze dat het - zeker voor de klei-

nere MKB- bedrijven - wel wat tijd, geld en 

moeite kost om het keurmerk te krijgen en 

te behouden. En dat de bekendheid van het 
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keurmerk bij kleinere opdrachtgevers soms te 

wensen overlaat. “Afgelopen tijd hebben we 

binnen het bestuur vijf jaar OSB-Keurmerk 

geëvalueerd. Kritisch gekeken naar hoe we 

het keurmerk met alle bijkomende procedures 

hebben ingericht. Daaruit zijn drie aandachts-

punten voor de komende jaren voortgevloeid. 

Allereerst moet natuurlijk de kwaliteit van het 

keurmerk behouden blijven. Daarnaast willen 

we het de (nieuwe) leden makkelijker maken, 

gelet op tijdsinvestering en kosten, zonder aan 

kwaliteit in te boeten. Als laatste gaan we ons 

komende tijd focussen op de promotie van het 

keurmerk, met name in de MKB-hoek bij de 

kleinere opdrachtgevers. We gaan onze leden 

faciliteren om meer bekendheid te geven aan 

het keurmerk. Maar dat kunnen we als bran-

chevereniging niet alleen doen, daar hebben 

we onze leden bij nodig!” 

Uitreikingen keurmerken in. In het midden: Astrid van Clean Trend. 


