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CASUS GOED SCHOON GROEP 
 
 
Deel 1 Bedrijfsbeschrijving Goed Schoon Groep (GSG)  
 
1.1 Algemeen 
 
GSG 
De Goed Schoon Groep BV (GSG) is een familiebedrijf dat actief is in de (zakelijke) 
dienstverlening met een primaire focus op Nederland.  
De oorsprong van GSG ligt in 1952, toen de heer Riemer Viezenman het schoonmaakbedrijf 
Schoonmaak BV  heeft opgericht, dat in de afgelopen 61 jaar is uitgegroeid tot de Goed 
Schoon Groep. GSG is nog steeds een 100% familiebedrijf, waarvan alle aandelen in 
handen zijn van de dochter van de oprichter, Angela Viezenman. GSG is in 61 jaar 
uitgegroeid tot een bedrijf met bijna 11.000 medewerkers en een jaaromzet van circa 218 
miljoen euro. 

Onder de holding GSG BV hangen nu twee werkmaatschappijen, Schoonmaak BV en 
Facilitymanagement BV. Schoonmaak BV heeft zes vestigingen, verspreid over Nederland. 
Iedere vestiging is in een aparte BV ondergebracht. Schoonmaak BV richt zich vooral op de 
schoonmaakbranche. Facilitymanagement BV biedt vanuit drie vestigingen vooral 
gecombineerde diensten (schoonmaakdiensten, kantinediensten en conciërgediensten) aan.  

De markt voor reguliere schoonmaakdiensten is de laatste jaren verslechterd. Het aantal 
aanbieders in de markt neemt toe en de vraag naar schoonmaakdiensten neemt af door 
ontwikkelingen als “Het nieuwe werken” en door het slechte economische klimaat. 
Daarentegen steeg de vraag naar gecombineerde diensten zoals een combinatie van 
kantinediensten, conciërgediensten en schoonmaakdiensten in 2013. Hierdoor wordt het 
reguliere schoonmaakbedrijf meer en meer afhankelijk van partijen die aan deze 
gecombineerde diensten behoefte hebben. Deze partijen vragen om hoogwaardige 
dienstverlening tegen een minimale prijsstelling. Dit heeft GSG ertoe gebracht om in 2011 
Facilitymanagement BV over te nemen. De overname van Facilitymanagement BV door 
GSG bracht voor Schoonmaak BV een nieuwe kans om zich te positioneren als aanbieder bij 
Facilitymanagement BV en andere aanbieders van gecombineerde diensten. Door de 
overname van Facilitymanagement BV is de marktpositie van Schoonmaak BV in de 
schoonmaakmarkt aanzienlijk verbeterd. 

In deel 2 is de bedrijfsbeschrijving van Schoonmaak BV opgenomen. In deze casus wordt 
verder geen aandacht meer besteed aan Facilitymanagement BV. 
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1.2 Organogram 
Het onderstaand organogram is een weergave van de opbouw van GSG als geheel.  
 

 

 

De Goed Schoon Groep wordt geleid door een vijfhoofdige directie. Onder leiding van de 
algemeen directeur, mevrouw Viezenman, functioneren: 
 

- Een financieel directeur 
- Een directeur Automatisering 
- De directeur van Schoonmaak BV 
- De directeur van Facilitymanagement BV 

 
Iedere werkmaatschappij heeft een vestigingsleider. 
 
Bij de Goed Schoon Groep functioneert een Raad van Commissarissen die bestaat uit drie 
personen. 
 
Schoonmaak BV heeft  zes werkmaatschappijen die ieder in een aparte BV zijn 
ondergebracht. 
 
1.3 Finance & Control 
 
De afdeling Finance & Control is verantwoordelijk voor de totale financiële administratie van 
alle bedrijven van GSG. Bij elke werkmaatschappij van GSG  is ook een afdeling 
administratie aanwezig. 
De afdeling Finance & Control geeft instructies aan de financiële administraties van 
Schoonmaak BV en Facilitymanagement BV en afdelingen van de werkmaatschappijen voor 
de invoer en verwerking van gegevens. In principe mag niet worden afgeweken van deze 
instructies. 
De directie van GSG en de vestigingsleiders van de werkmaatschappijen ontvangen 
wekelijks en maandelijks rapportages van de administraties van elke afzonderlijke BV. 
Wekelijks wordt een overzicht verstrekt over de stand van zaken per object (klant). 
Maandelijks wordt een balans en een winst-en-verliesrekening per werkmaatschappij 
opgesteld.  

Goed Schoon Groep BV

Schoonmaak BV
Facilitymanagement 

BV

Finance & Control Automatisering
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De afdeling Finance & Control stelt maandelijks een balans en winst-en-verliesrekening op 
van de groep als geheel en van Schoonmaak BV en Facilitymanagement BV afzonderlijk. 
Verder voorziet de afdeling Finance & Control de maandrapportages van de afzonderlijke 
BV‘s van uitgebreide analyses.  
Mede hierdoor heeft de directie van GSG adequaat inzicht in de gang van zaken bij de 
werkmaatschappijen. 
  
1.4 Automatisering 
 
GSG beschikt in 2013 nog niet over een ERP-systeem. De processen bij de verschillende 
bedrijfsonderdelen en afdelingen worden onder andere ondersteund door geautomatiseerde 
systemen voor urenregistratie, klant- en objectregistratie en financiële administratie. De 
systemen zijn niet geïntegreerd.  
 
Medio 2012 is GSG bij Schoonmaak BV gestart met het project “Opschonen”. Meer hierover 
staat vermeld in paragraaf 2.3. 
De uitvoering van het ICT programma van “Opschonen” is een enorme uitdaging. Het ICT-
programma omvat 45 projecten, waaronder de invoering van een ERP-systeem. Voor de 
uitvoering van het ICT programma is meer dan 30.000 uren ICT begroot. Voor de uitvoering 
wordt naast de bestaande ICT organisatie gebruik gemaakt van een groot aantal externe 
deskundigen, zoals projectmanagers, functioneel ontwerpers, mobile app ontwikkelaars, 
SAP experts en testers. 
Het personeel heeft eind 2012 een korte instructie gehad om de uren te registreren in het 
urenregistratiesysteem met behulp van tablets. 
 

 

Deel 2 Bedrijfsbeschrijving van Schoonmaak BV  

(De bedrijfsbeschrijving en jaarrekening richten zi ch verder op Schoonmaak BV). 
 
2.1 Schoonmaak BV 
 
Schoonmaak BV is één van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland. Met bijna 
10.000 vakmensen verzorgt Schoonmaak BV schoonmaakactiviteiten bij duizenden 
organisaties (objecten). Daarnaast haalt Schoonmaak BV een beperkt deel van de omzet uit 
de handel in reinigingsartikelen. 
 
 
2.2 Marktontwikkelingen 
 
De schoonmaakmarkt is in 2013 licht gegroeid. De omzet in de markt  is met 1,1% 
toegenomen, hetgeen wordt veroorzaakt door een gerealiseerde prijsstijging van 2,1%. Het 
onderliggende volume in de markt is, net als voorgaande jaren, gedaald in 2013. 
De omzetontwikkeling van Schoonmaak BV was in 2013 met een groei van 3,9%, beter dan 
de markt. Dit komt vooral doordat in de institutionele markt diverse grote opdrachten 
gewonnen zijn. Hiermee is een langgekoesterde ambitie vervuld. Daar waar Schoonmaak 
BV in 2012 vooral succesvol was binnen het domein van de Europese Aanbestedingen is de 
balans in 2013 omgeslagen door relatief veel private aanbestedingen te winnen. Het 
gunningspercentage bij private aanbestedingen was in 2011 nog 18,3%, steeg in 2012 naar 
24,2% om vervolgens in 2013 verder te stijgen naar 26%. 
 
Onder invloed van de negatieve berichten in de publiciteit over uitbuiting van werknemers in 
de schoonmaakbranche is in 2012 door gebruikers van diensten van schoonmaakbedrijven 
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de Code verantwoord Marktgedrag ingevoerd en geaccepteerd. In 2013 had de Code 
Verantwoord Marktgedrag de kans haar robuustheid te bewijzen en zijn de aanbestedingen 
vanuit de opdrachtgeverzijde in positieve zin veranderd. Het merendeel van de 
aanbestedingen kende een groter gewicht toe aan “kwaliteit”. Daarnaast kenden veel 
aanbestedingen een bodemprijs of zelfs een voorgeschreven totaalprijs. Hiermee is een 
verdere prijsval en daarmee uitholling van de sector tot stilstand gekomen. De 
codecommissie is daarbij zeer alert op misstanden en grijpt waar nodig direct in door forse 
boetes uit te delen aan overtreders. 
Het invoeren van bodemprijzen en de grotere nadruk op kwaliteit laat onverlet dat in grote 
delen van de sector een rationalisatie heeft plaatsgevonden om de kosten te beperken in 
een markt die ook in 2013 een lichte (volume)krimp kende. Oorzaken zijn minder te reinigen 
m2 door het nieuwe werken, de leegstand van kantoren en verdere kostenbesparingen op 
het schoonmaakbudget veelal in de vorm van frequentieverlagingen. 
 
 
2.3  Recente ontwikkelingen bij Schoonmaak BV 

 
Voor Schoonmaak BV was 2013 een enerverend jaar. De omzet en resultaatontwikkeling in 
2011 en 2012 waren teleurstellend, hetgeen er mede toe heeft geleid dat medio 2012 het 
project “Opschonen” is gestart. Dit project beoogt de organisatie een duurzaam gezonde 
basis te geven waardoor verdere ontwikkeling en rendementsherstel mogelijk wordt. 
Doelstelling van het project is het realiseren van een verbeterde organisatie, waarbij een 
kwaliteitsslag en daarmee verbetering van de dienstverlening aan de klanten wordt 
gerealiseerd. Deze kwaliteitsslag gaat gepaard met efficiencyverbeteringen waardoor tevens 
een aanzienlijke kostenreductie zal worden gerealiseerd. De implementatie van de 
verbeterplannen en organisatieaanpassingen zijn medio 2013 gestart. 
 
Een belangrijke pijler in de plannen “Opschonen” is de vormgeving van de “mobiele 
professional”. Het doel van Schoonmaak BV is om de vestigingsmanager en objectleider 
meer bij de klant en bij de medewerkers te laten zijn. Hierdoor ontstaat een optimale focus 
op nieuwe en bestaande omzet, aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening en 
aandacht voor het welzijn van de medewerkers. 
Om naar buiten te kunnen gaan dient de professional zoveel mogelijk te worden ondersteund 
op administratief gebied. Voor de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden en om het 
mogelijk te maken zoveel mogelijk bij de klant te zijn, is ondersteuning door ICT-middelen 
essentieel. 
De professionals (vestigingsmanagers, objectleiders en schoonmakers) zijn uitgerust met 
tablets en laptops en kunnen daardoor op ieder gewenst moment informatie opvragen over 
de contracten met klanten en overal hun urenregistratie bijwerken. 
 
 
2.4  Missie van Schoonmaak BV 
 
De missie van Schoonmaak BV is: 
 
Schoonmaak BV is de meest maatschappelijk verantwoorde schoonmaakorganisatie van 
Nederland die met de inzet van oprechte, betrokken en bekwame medewerkers iedere dag 
weer een schone, hygiënische en goed verzorgde werk- en leefomgeving mogelijk maakt. 
 
Schoonmaak BV streeft naar een evenwichtige personeelsopbouw waarin een groot aantal 
nationaliteiten is vertegenwoordigd en waar aan minder valide personeelsleden passend 
werk wordt geboden. Schoonmaak BV presenteert zich steeds meer als een maatschappelijk 
verantwoorde dienstverlener en is van mening dat dit niet alleen beperkt dient te blijven tot 
inzet binnen de eigen onderneming, maar ook daarbuiten. Zo organiseerde Schoonmaak BV 
in 2013 voor de 3e keer het Nationaal Integratiediner waarbij dit keer meer dan 150 externe 



 ©Vereniging Hogescholen   Casus GSG - OAT juni 2014 Pagina 7 
 

partners betrokken waren en op 10 oktober maar liefst 7000 mensen een zelf gekookt 
gerecht uit het land van herkomst meenamen naar een van de 1200 tafels, kris kras 
verspreid door Nederland. Met 94 verschillende nationaliteiten in dienst bij Schoonmaak BV 
sluit dit initiatief naadloos aan op de identiteit van het bedrijf. Het diner zorgde voor een 
ongekende hoeveelheid media-aandacht. 
Dit project brengt Schoonmaak BV een nieuw netwerk aan contacten dat Schoonmaak BV 
niet alleen kleurt als schoonmaakbedrijf maar juist als een maatschappelijk betrokken 
onderneming. Binnen de schoonmaakmarkt waarin Schoonmaak BV actief is en het lastig is 
om je daadwerkelijk te onderscheiden, geeft dit de onderneming extra toegevoegde waarde. 
 
Uitgaande van deze missie onderkent de directie de volgende kritische succesfactoren:  

- Oprechte, betrokken en bekwame medewerkers 
- Scherp offreren, met de beperking van een minimum winstmarge 
- Maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid 

 
 
2.5 Schoonmaakdiensten 
 
Algemeen 
Schoonmaak BV past haar schoonmaakdiensten aan aan de behoeften bij de klant. Zo is de 
behoefte aan schoonmaakdiensten bij een organisatie die het nieuwe werken heeft 
ingevoerd anders dan bij een traditioneel kantoor. Ook worden speciale eisen gesteld aan de 
schoonmaak van hotels en bungalowparken, verpleeg- en verzorgingshuizen, op scholen en 
in de transportbranche.  
De opdrachten komen binnen via Europese aanbestedingen en door private 
aanbestedingen. 
 
Hieronder is in tabelvorm gepresenteerd in welke sectoren Schoonmaak BV vooral opereert 
en welke soorten diensten worden aangeboden.  
 

Sectoren  
 

Diensten 

Kantoor- 
gebouwen 

Scholen Recreatie & 
Ontspanning 

Zorg & 
Gezondheid 

Vervoer &  
Logistiek 

Dagschoonmaak X X X X X 
Avond/ 
Weekendschoonmaak 

 
X 

  
X 

 
X 

 

Het nieuwe werken X X  X X 
Specialistische diensten X X X X X 
Schoonmaakbegeleiding  X    
 
Dagschoonmaak  
Dagschoonmaak is duurzame schoonmaak. Als de schoonmaakkrachten van Schoonmaak 
BV binnen kantoortijden hun werk kunnen doen, hoeven de lichten bij de klanten minder lang 
te branden en kan de verwarming eerder omlaag. Niet alleen op het gebied van 
duurzaamheid biedt dagschoonmaak voordelen. Schoonmaak BV heeft de ervaring dat de 
werkhouding en beleving van medewerkers bij klanten verbetert als zij de 
schoonmaakkrachten zien werken. Dagschoonmaak vraagt meer dan schoonmaken alleen; 
het begeeft zich op het terrein van gastvrijheid en het vraagt flexibele, klantgerichte en 
proactieve schoonmaakkrachten. De schoonmaakkrachten zijn getraind op het gebied van 
hospitality en zorgen ervoor dat zij zich aanpassen aan het schema van de klanten. 
Stofzuigen bijvoorbeeld, gebeurt vlak voordat de medewerkers van klanten aan de slag 
gaan. Als op dat moment de vergaderzaal in gebruik is, maken de schoonmakers deze 
gewoon een uurtje later schoon. Dagschoonmaak vindt plaats in alle sectoren waar 
Schoonmaak BV actief is.  
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Avond/Weekendschoonmaak 

Hoewel Schoonmaak BV vanuit overtuiging sterk de voorkeur heeft voor 
schoonmaakwerkzaamheden die overdag tijdens kantooruren plaatsvinden, komt het voor 
dat klanten toch de voorkeur geven aan schoonmaken tijdens de avonduren of in het 
weekend. Deze klanten betalen hiervoor een hoger tarief dan bij dagschoonmaak. Ook 
avond- en weekendschoonmaak vinden plaats in alle sectoren waar Schoonmaak BV actief 
is, maar vooral in de sector Kantoorgebouwen.  
 
Het nieuwe werken 
Het nieuwe werken vraagt volgens Schoonmaak BV om resultaatgericht schoonmaken 
gedurende de gehele dag. Deze flexibele wijze van werken kan namelijk piekbelasting met 
zich meebrengen. Zo kan de bezettingsgraad op dinsdag en donderdag zeer hoog zijn, 
terwijl deze op vrijdagmiddag juist lager is. Een hoge bezettingsgraad brengt een hogere 
vervuilingsgraad met zich mee. Niet alleen van de werkplekken, maar ook van de keuken en 
de sanitaire voorzieningen. Om flexibel te kunnen inspelen op deze wisselende bezetting en 
vervuiling richt Schoonmaak BV haar dienstverlening zo in dat er gedurende het grootste 
deel van de dag schoonmaakkrachten aanwezig zijn die ‘kijkend schoonmaken’. Dit betekent 
dat er ter plekke beoordeeld wordt wat er schoongemaakt moet worden. 
 
Specialistische diensten 
Schoonmaak BV biedt de volgende specialistische diensten aan: 

- Gevelreiniging 
- Glasreiniging 
- Dieptereiniging keukens 
- Tapijt- en meubelreiniging 
- Reiniging van computers en telefoons 
- Luchtkanaalreiniging 

 
Deze diensten kunnen eenmalig worden afgenomen op regiebasis maar klanten kunnen op 
deze diensten ook een abonnement nemen. Bij abonnementen komen de medewerkers van 
Schoonmaak BV periodiek langs om de afgesproken diensten uit te voeren. 
 
Schoonmaakbegeleiding 
Schoonmaak BV biedt scholen de mogelijkheid volledig naar eigen behoefte een 
schoonmaakdienstenpakket samen te stellen. Zo bestaat de mogelijkheid alleen gebruik te 
maken van professionele schoonmaakbegeleiding, waarbij de door de school geregelde 
vrijwilligers onder professionele begeleiding de school schoonmaken. Op deze wijze kan een 
optimale balans tussen de kwaliteit van de schoonmaak en het beschikbare budget van de 
school ontstaan.  
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2.6 De organisatie van Schoonmaak BV 
 
De directeur van Schoonmaak BV geeft leiding aan de zes vestigingen die op hun beurt 
worden geleid door een vestigingsleider. 
 
Bij Schoonmaak BV zijn de volgende afdelingen aanwezig: 

- Verkoop & Acquisitie 
- Personeelszaken 
- Inkoop 
- Magazijn 
- Planning 
- Administratie 

 
Per vestiging zijn aanwezig: 

- Een vestigingsleider 
- Een receptionist 
- Administratie 
- Objectleiders 
- Schoonmaakkrachten 
- Een klein magazijn voor schoonmaakmiddelen en -materialen onder de 

verantwoordelijkheid van een magazijnbediende. 
 
De automatisering wordt geregeld door de afdeling Automatisering die direct valt onder de 
groep.  
 
De administratie van Schoonmaak BV rapporteert wekelijks aan afdeling Finance & Control. 
 
De meeste opdrachten komen binnen via de afdeling Verkoop & Acquisitie, maar de 
vestigingsleiders halen bij bestaande klanten ook heel wat opdrachten binnen doordat zij 
regelmatig bij de schoon te maken objecten aanwezig zijn. De vestigingsleiders zijn (binnen 
grenzen gesteld door de directeur) bevoegd om contracten af te sluiten. Hiertoe plegen zij 
intensief overleg met de afdeling Verkoop & Acquisitie en de afdeling Planning. De afdeling 
Acquisitie & Verkoop schakelt de vestigingsleiders in om objecten van potentiële klanten te 
inspecteren bij nieuwe opdrachten die binnenkomen via aanbestedingen. 
 
Verkoop & Acquisitie 
Schoonmaak BV biedt de in paragraaf 2.5 beschreven diensten aan onder een viertal 
mogelijke contractvormen: 

A. Contracten met de opdrachtgevers die worden afgesloten voor meerdere jaren tegen 
vaste aanneemsommen. Bij meerjarige contracten is een prijsclausule opgenomen. 
Deze clausule houdt in dat de contracten mogen worden aangepast voor cao-
wijzigingen. Verder kan de opdrachtgever kiezen voor een contract inclusief of 
exclusief schoonmaakmiddelen. 

B. Contracten in het kader van het nieuwe werken die ook veelal worden afgesloten 
voor meerdere jaren maar de contractprijzen zijn afhankelijk van het aantal dagen dat 
medewerkers van Schoonmaak BV aanwezig zijn bij de klanten. Dit aantal dagen is 
gedurende de looptijd van het contract aan te passen. In de contracten is vaak een 
boeteclausule opgenomen. Als klanten ontevreden zijn over het schoonmaakwerk 
omdat het niveau van de diensten niet voldoet aan het in de contracten afgesproken 
dienstenniveau, krijgt de klant een aanzienlijke korting op de contractprijs. 

C. Contracten waarbij de dienst bestaat uit een eenmalige schoonmaak of een 
specialistische dienst. Dit gaat vaak om regieopdrachten waarbij de diensten worden 
verleend tegen een vooraf afgesproken uurtarief. 

D. Abonnementscontracten waarbij specialistische diensten periodiek worden uitgevoerd 
bij de klanten. De klanten betalen hiervoor een vast bedrag per maand. 
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De opdrachten komen binnen bij de afdeling Verkoop & Acquisitie of via de vestigingsleiders. 
De verkoopmedewerkers verzorgen maandelijks de facturering naar de klanten. 
 
Personeelszaken 
De afdeling Personeelszaken houdt zich bezig met aanname en ontslag van het personeel. 
Op basis van de personeelsbegroting, rekening houdend met de multiculturele samenstelling 
van het personeel, werft zij personeel. Met het personeel worden verschillende soorten 
contracten afgesloten. Bij Schoonmaak BV werken ongeveer 8800 personeelsleden met een 
contractuele aanstelling variërend tussen de 10 en 40 uur per week. De vaste medewerkers 
krijgen een vast salaris met daarbovenop een toeslag voor het werken in de avonduren na 
zeven uur en in het weekend. De overige 1000 personeelsleden hebben een 0-urencontract 
waardoor zij flexibel oproepbaar zijn. Deze medewerkers krijgen een basissalaris per uur met 
een toeslag voor het werken in de avonduren na zeven uur en in het weekend. 

Het personeel krijgt na aanstelling eerst een jaarcontract aangeboden. Bij gebleken 
geschiktheid kunnen de werknemers in aanmerking komen voor een contract voor 
onbepaalde tijd.  

De vestigingsleiders houden toezicht op de kwaliteit van de door het personeel bij de 
objecten uitgevoerde werkzaamheden en rapporteren hierover wekelijks aan de  afdeling 
Personeelszaken. De rapporten worden gebruikt in de jaarlijkse HRM-cyclus, waarbij het 
personeel wordt beoordeeld door de vestigingsleiding samen met een functionaris van de 
afdeling Personeelszaken van Schoonmaak BV. 

De salarisadministratie is ondergebracht bij de afdeling Finance & Control. 

De financieel directeur van de Goed Schoon Groep, mevrouw Groen, ondertekent de 
maandelijkse betalingsopdracht voor de salarissen. 
 
Inkoop  
De afdeling Inkoop is belast met het inkopen van de schoonmaakmiddelen en 
schoonmaakmaterialen. Hiertoe sluit zij inkoopcontracten af met diverse leveranciers in 
Nederland.  
 
Magazijn 
In het magazijn worden de schoonmaakmiddelen en schoonmaakmaterialen ontvangen en 
opgeslagen. Op basis van minimum voorraden worden door de afdeling Planning interne 
bestellingen verstuurd naar het centrale magazijn die daarop de goederen naar de 
magazijnen van de vestigingen verstuurt. Ook komen opdrachten tot leveringen binnen van 
objectleiders van de vestigingen bij de afdeling Planning die de opdrachten meeneemt in de 
planning van de goederenvoorziening van de vestigingen. 
 
Planning 
De centrale afdeling Planning van Schoonmaak BV doet de planning van de inzet van de 
personeelsleden van de zes vestigingen met behulp van een planningssysteem. In principe 
werken schoonmakers op een vaste vestiging, maar als dat nodig is, worden 
personeelsleden ook ingezet bij de schoonmaak door andere vestigingen. Met behulp van 
het planningssysteem wordt een planning gemaakt voor alle contracten, objecten en voor 
alle personeelsleden. 
 
Administratie 
De administratie van Schoonmaak BV voert de nodige controles uit op de ingevoerde uren. 
Na controle gaat de informatie uit de urenregistraties naar de afdeling Verkoop & Acquisitie 
die de facturering aan de klanten verzorgt. 
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Vestigingen  
 
De vestigingsleiders 
De vestigingsleiders zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de zes vestigingen. 
De vestigingsleiders voeren onder andere de kwaliteitscontrole uit op het werk van de 
schoonmaakkrachten bij de objecten die vallen onder de vestiging. Verder autoriseren zij de 
uren die zijn geschreven door de objectleiders. 
 
Objectleiders 
De objectleiders hebben de leiding over de operationele schoonmaakwerkzaamheden op 
locatie van de klanten (ofwel de objecten). De objectleiders autoriseren de ingevoerde 
urenstaten van de personeelsleden die aan de objecten zijn toegewezen door de afdeling 
planning. Ook schrijven zij via een tablet zelf de uren die zijn besteed aan de verschillende 
objecten waaraan zij werken. 
 
Schoonmaakkrachten 
De schoonmaakkrachten moeten vanaf 1 januari 2013 hun uren per object per week 
registreren via een tablet. Zij sturen de ingevulde urenregistratie naar de objectleiders voor 
controle. Na goedkeuring stuurt de objectleider de urenstaten door naar administratie van 
Schoonmaak BV. 
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Deel 3 Accountantsorganisatie BAC Accountants 

 
BAC Accountants is een middelgrote regionale accountantsorganisatie en is in het bezit van 
een vergunning (zonder OOB) van de AFM voor het uitvoeren van wettelijke controles. 
De heer Jan Smit RA is verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening van GSG. 
Naast het verrichten van controles van jaarrekeningen verleent BAC Accountants tevens 
adviesdiensten. 
 
Advisering 
De directie van GSG vraagt Jan Smit RA of de accountant wil adviseren bij de ontwikkeling 
en implementatie van nog te ontwikkelen applicaties. Het ICT-programma omvat 45 
projecten (zoals beschreven in paragraaf 1.4). Hierdoor zullen de advieskosten de 
controlekosten van de jaarrekening 2013 ver overstijgen. 
 
Urenregistratie 
Bij de interimcontrole van de jaarrekening 2013 is gebleken dat GSG bij de ontwikkeling en 
implementatie van het urenregistratiesysteem te weinig aandacht heeft besteed aan de 
betrouwbaarheid ervan. Zo zijn gemaakte fouten bij de invoer van de gewerkte uren niet 
(tijdig) door invoer- en verwerkingscontroles opgemerkt en ter correctie aangeboden. Veel 
voorkomende fouten zijn dat niet alle uren door het personeel geregistreerd worden en dat 
een onjuist projectnummer of niet-bestaand projectnummer wordt ingevoerd.  
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Begin 2014 heeft Schoonmaak BV een grote concurrent overgenomen. Hierdoor zal de 
omzet op het gebied van facility management verdubbelen. De overname zal deels in 
contanten per bank geschieden en deels door uitgifte van aandelen. De directie van 
Schoonmaak BV verstrekt over deze overname geen informatie in het jaarrapport 2013. 
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Deel 4 Conceptjaarrekening 2013 van Schoonmaak BV ( gedeeltelijk) 
 
GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 
(voor resultaatbestemming) (bedragen x € 1.000) 
 
 Toel. 31-12-2013 31-12-2012 
Activa  
 
Vaste activa 
Materiële vaste activa   8.655  8.741 
 
Vlottende activa 
Voorraden  747  741 
Vorderingen 3 34.751  80.879 
Liquide middelen  35.950          0 
   71.448  81.620 
 
   80.103  90.361 
 
Passiva 
 
Eigen vermogen   15.999  29.313 
 
Voorzieningen 4  2.615  1.918 
 
Kortlopende schulden 5  61.489  59.130 
 
   80.103  90.361 
 
 
GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2013 
(bedragen x € 1.000) 
 Toel. 2013 2012 
 
Netto-omzet   217.963  209.776 
 
Materiaalkosten  13.777  12.966 
Kosten uitbesteed werk  22.817  20.557 
Lonen en salarissen 8 124.348  121.937 
Sociale lasten  19.553  18.508 
Pensioenpremies  7.239  7.519 
Afschrijvingen vaste activa  1.956  2.168 
Overige bedrijfskosten    22.335    18.683 
   212.025  202.338 
 
Bedrijfsresultaat   5.938  7.438 
Financiële baten en lasten   1.328  1.052 
 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
 voor belasting   7.266  8.490 
Belasting 9  - 1.841  - 2.144 
 
Resultaat na belasting   5.425  6.346 
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2013 
(bedragen x € 1.000) 
 
  2013 2012 
 
Kasstroom uit operationele activiteiten 
Bedrijfsresultaat  5.938  7.438 
Afschrijvingen en amortisatie 1.955  2.124 
Rechtstreekse vermogensmutatie 0  - 965 
Mutatie voorzieningen    697  - 118 
  2.652  1.041 
Cash flow  8.590  8.479 
Veranderingen in werkkapitaal (exclusief schulden 
 aan kredietinstellingen)  72.689  - 10.938 
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  81.279  - 2.459 
Betaalde en ontvangen rente 1.328  1.052 
Betaalde vennootschapsbelasting - 1.841  - 2.144 
     - 513  - 1.092 
  80.766  - 3.551 
   
Kasstroom uit investeringsactiviteiten   - 1.869  - 1.448 
 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten   - 18.740            0 
 
Nettokasstroom  60.157  - 4.999 
Geldmiddelen begin boekjaar  - 24.207  - 19.208 
Geldmiddelen einde boekjaar 
- Liquide middelen 35.950  0 
- Schulden aan kredietinstellingen          0  - 24.207  
  35.950  - 24.207 
 
 
TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARRE KENING 
(bedragen x € 1.000) 
 
1 Algemeen 
 
1.1 Activiteiten 
Schoonmaak B.V. vormt samen met haar dochtermaatschappijen een dienstverlenende 
organisatie met als activiteiten het schoonmaken en reinigen van objecten, alsmede handel 
in schoonmaak- en aanverwante artikelen. 
De aandelen zijn alle in bezit van Goed Schoon Groep B.V. die voor Schoonmaak B.V. en 
haar dochtermaatschappijen geen aansprakelijkheidsverklaringen heeft afgegeven zoals 
bedoeld in artikel 403 Titel 9 Boek 2 BW. 
 
1.2 Toegepaste standaarden voor de jaarverslaggevin g 
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en in overeenstemming met de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving. 
De grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische 
kosten. 
 
1.3 Continuïteit 
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
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1.4 Consolidatie 
Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin Schoonmaak B.V. direct en indirect 
beslissende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de 
stemrechten of op enig andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan 
beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct op 
balansdatum kunnen worden uitgeoefend. 
Groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende 
zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in 
de consolidatie betrokken. Een eventueel aandeel van derden in het groepsvermogen en in 
het groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld. 
 
1.6  Grondslagen kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en het bankkrediet opgenomen onder de 
kortlopende schulden. Ontvangen en betaalde rente en winstbelasting zijn opgenomen onder 
de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaald dividend is opgenomen onder de 
kasstroom uit financieringsactiviteiten. 
 
 
2 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepali ng 
 
2.1 Algemeen 
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de 
afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische 
voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. 
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale 
waarde. 
 
2.3  Materiële vaste activa 
De bedrijfsgebouwen en -terreinen zijn eind 1979 incidenteel geherwaardeerd naar de 
getaxeerde opbrengstwaarde. Deze actuele waarde wordt verhoogd met de bouwkosten van 
nieuwbouw, verbouwingen en uitbreidingen, en vervolgens jaarlijks op basis van de 
geschatte economische levensduur verminderd met lineair berekende afschrijvingen tot een 
restwaarde van nihil. 
Op bedrijfsterreinen wordt niet afgeschreven. Het voor de bedrijfsgebouwen gehanteerde 
afschrijvingspercentage is 2,5%. 
 
De eenmalige waardestijging is toegevoegd aan de wettelijke reserve herwaardering 
rekening houdend met de latente belastingclaim. Gerealiseerde herwaarderingen worden 
overgeboekt naar de overige reserves. 
 
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is geen 
voorziening groot onderhoud gevormd. De kosten worden rechtstreeks in het resultaat 
verantwoord.  
 
De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, inclusief 
direct toerekenbare kosten, verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op 
de geschatte economische levensduur. 
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2.4  Financiële vaste activa 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van 
betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de 
vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Wanneer 20% of meer 
van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van 
betekenis is. 
Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden 
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een bijzondere 
waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare waarde. 
 
2.9 Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op 
de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 
noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. 
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het 
waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de 
verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen. 
 
2.10  Kortlopende vorderingen en schulden  
De kortlopende vorderingen en schulden worden bij de eerste opname in de balans 
gewaardeerd tegen reële waarde inclusief toerekenbare transactiekosten. Na de eerste 
opname in de balans worden de vorderingen en schulden gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Bij de waardering van vorderingen wordt rekening gehouden met 
verwachte oninbaarheid. 
 
2.15  Belastingen 
Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare 
winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de winst- en 
verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking hebben op posten die 
rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het 
eigen vermogen wordt verwerkt. 
 
De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te 
betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van 
belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op 
verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren 
verschuldigde belasting. 
Voor latente belastingen wordt een voorziening getroffen voor tijdelijke verschillen tussen de 
boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving en de 
fiscale boekwaarde van die posten. Latente belastingen worden berekend tegen het 
belastingtarief dat naar verwachting zal gelden op het moment van afwikkeling, en waartoe 
op balansdatum is besloten. 
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 
 
3 Vorderingen 2013 2012 
 
Vorderingen op groepsmaatschappijen 0 52.716 
Handelsdebiteuren 32.472 26.401 
Overige vorderingen en overlopende activa   2.279   1.762 
  34.751 80.879 
 
Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar. 
 
4 Voorzieningen 
De voorziening latente belasting heeft betrekking op verschillen in commerciële en fiscale 
waardering van materiële vaste activa en kent een overwegend langlopend karakter. De 
voorziening wordt berekend tegen het toepasselijke belastingtarief van 25% (eind 2012: 
25%). 
De overige voorziening betreft een voorziening voor personele kosten. 
Het verloop van de voorziening is als volgt: 
 
 Jubileum Langdurig Reorga- Latente Overige Totaal 
  zieken nisatie belasting 
Balans per 31 december 2012 438 849 0 113 518 1.918 
Toevoegingen 86 386 240 0 0 712 
Onttrekkingen     0        0     0 - 15     0    - 15 
Balans per 31 december 2013 524 1.235 240 98 518 2.615 
 
 
5 Kortlopende schulden 2013 2012  
 
Handelscrediteuren 6.738 6.420 
Kredietinstellingen 0 24.207 
Schulden aan groepsmaatschappijen 20.443 0 
Vennootschapsbelasting 1.505 910 
Overige schulden en overlopende passiva 32.803 27.593 
  61.489 59.130 
  
6 Kredietfaciliteiten 
De kredietfaciliteiten in rekening-courant bij banken bedraagt € 50 miljoen voor de Goed 
Schoon Groep gezamenlijk. 
 
7  Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
 
7.1  Voorwaardelijke verplichtingen 
Door de vennootschap zijn ten behoeve van in de consolidatie betrokken vennootschappen 
waarin zij direct of indirect voor 100% deelneemt, aansprakelijkheidsverklaringen afgegeven 
zoals bedoeld in artikel 403 Titel 9 Boek 2 BW. Op grond van deze bepaling maken deze 
vennootschappen onder meer gebruik van vrijstellingen ten aanzien van de inrichting van 
hun jaarrekening. 
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESR EKENING 
 
8 Lonen en salarissen  
Gedurende 2013 hadden de vennootschap en haar geconsolideerde dochtermaatschappijen 
gemiddeld 9.870 werknemers in dienst. Herleid naar fulltime equivalenten zijn 4.063 
werknemers (2012: 4.100). 
 
9  Belasting 2013 
  
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen  7.266 
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  1.841 
 
Effectief belastingtarief  25,3% 
Toepasselijk belastingtarief  25% 
 
De belasting over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening kan als volgt worden 
toegelicht: 
 2013 
 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen  7.266 
Bij: fiscaal lagere afschrijvingen gebouwen door aanwending 
herinvesteringsreserve in een voorgaand jaar 60 
Bij: overige niet-aftrekbare kosten      97 
Belastbaar bedrag  7.423 
 
Verschuldigde vennootschapsbelasting over belastbaar bedrag  1.856 
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ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 
(voor resultaatbestemming) (bedragen x € 1.000) 
 
 Toel. 31-12-2013 31-12-2012 
Activa  
 
Vaste activa 
Materiële vaste activa 11 8.574  8.687 
Financiële vaste activa 12 14.510  14.521 
   23.084  23.208 
 
Vlottende activa 
Vorderingen 13 2.279  54.477 
Liquide middelen  35.950          0 
   38.229  54.477 
 
   61.313  77.685 
 
Passiva 
 
Eigen vermogen   
Geplaatst aandelenkapitaal  45  45 
Wettelijke reserve herwaardering  23  23 
Wettelijke reserve deelnemingen  0  209 
Overige reserves 14 10.505  22.690 
Resultaat boekjaar    5.426    6.346 
   15.999  29.313 
 
Voorzieningen 15  11.808  12.092 
 
Kortlopende schulden   33.506  36.280 
 
   61.313  77.685 
 
 
ENKELVOUDIGE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2013 
(bedragen x € 1.000) 
 2013 2012 
 
Resultaat deelnemingen na belasting 30.017 30.763 
Overige resultaten na belasting - 24.591  - 24.417 
 
Resultaat na belasting 5.426  6.346 
 
 
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE ENKELVOUDIGE JAARREKEN ING 2013 
(bedragen x € 1.000) 
 
10  Algemeen 
De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de geconsolideerde jaarrekening 2013 van 
Schoonmaak B.V. Ten aanzien van de enkelvoudige winst-en-verliesrekening van de 
onderneming is gebruikgemaakt van de vrijstelling ingevolge artikel 2:402 BW. 
Voor zover posten uit de enkelvoudige balans en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening 
hierna niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde 
balans en winst-en-verliesrekening. 
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De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de vennootschappelijke en de 
geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Geconsolideerde vennootschappen worden 
gewaardeerd op de nettovermogenswaarde. Voor de grondslagen van de waardering van 
activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de toelichting 
behorende bij de geconsolideerde jaarrekening. 
 
 
TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS 
 
11 Materiële vaste activa 
  Bedrijfsge- Machines Kantoorin- Transport- Totaal 
  bouwen en en gereed- ventarissen middelen 
  -terreinen schappen 
31 december 2012 
Verkrijgingswaarden 8.419 5.043 13.504 471 27.437 
Herwaardering 150 0 0 0 150 
Cumulatieve afschrijvingen - 4.398 - 2.233 - 11.908 - 361 - 18.900 
Boekwaarde 4.171 2.810 1.596 110 8.687 
 
Mutaties 2013 
Investeringen 341 778 1.448 2 2.569 
Desinvesteringen 0 - 46 - 690 0 - 736 
Afschrijvingen - 434 - 1.049 - 420 - 43 - 1.946 
  - 93 - 317 338 - 41 - 113 
31 december 2013 
Verkrijgingswaarden 8.760 5.770 13.517 473 28.520 
Herwaardering 150 0 0 0 150 
Cumulatieve afschrijvingen - 4.832 - 3.277 - 11.583 - 404 - 20.096 
Boekwaarde 4.078 2.493 1.934 69 8.574 
 
 
12 Financiële vaste activa 
 
Het verloop van de deelnemingen in groepsmaatschappijen is als volgt: 
 
  2013 2012 
 
Deelnemingen 14.521 14.300 
Deelnemingen met negatieve nettovermogenswaarde - 10.174 - 12.163 
Stand per 1 januari 4.347 2.137 
 
Mutaties boekjaar 
Resultaat deelnemingen 30.017 30.763 
Verkoop deelnemingen - 18 - 18 
Dividenduitkeringen - 29.143 - 28.536 
Kapitaalstortingen      114          0 
  970 2.209 
 
Deelnemingen 14.510 14.521 
Deelnemingen met negatieve nettovermogenswaarde - 9.193 - 10.174 
Stand per 31 december 5.317 4.347 
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13 Vorderingen 2013  2012 
 
Vorderingen op groepsmaatschappijen 0 52.715 
Overige vorderingen en overlopende activa 2.279   1.762 
  2.279 54.477 
 

14  Eigen vermogen  

 
Het verloop van de overige reserves is als volgt:  2013 2012 
  
Stand per 1 januari  22.690 15.354 
Bestemming resultaat 2012 resp. 2011 6.346 8.301 
Vrijval wettelijke reserve deelnemingen 209 0 
Rechtstreekse vermogensmutatie 0 - 965 
Interimdividend 2013 - 18.740          0 
Stand per 31 december 10.505 22.690 
 
Met ingang van 2012 worden verplichtingen uit hoofde van jubileumuitkeringen in de balans 
als voorziening opgenomen. Het cumulatief effect van deze stelselwijziging ad € 965.000 is 
in 2012 verantwoord als rechtstreekse vermogensmutatie. 
 
 
15 Voorzieningen  
In de voorzieningen is begrepen een voorziening deelnemingen van € 9.193.000 (2012:  
€ 10.174.000). 
 

 


