Facility Services

Denkers met
daadkracht:
hectas
Wij zijn partners.

Wij bieden met
professionele facility
services de basis voor een
langdurig en waardevol
partnerschap.

»Meerwaarde voor onze opdrachtgevers creëren we samen«:
de verbinder
»Eenmaal per jaar werken onze stafmedewerkers mee met onze
uitvoerende schoonmaakmedewerkers op de locaties van onze
opdrachtgever. Wij willen graag meer van elkaar weten en leren
van de uitdagingen in het werk van de ander. Als directeur van een
van de Top10 spelers in Facility Services heb ik het overzicht op
de cijfers, maar de mensen vormen het hart van hectas.
Ik wil graag dat onze teams gemotiveerd werken, gelukkig zijn
met hun rol en taak. Om dit te bereiken zorgen we o.a voor prima
arbeidsvoorwaarden, organiseren we events en belonen we successen. Ook kunnen we steeds meer opdrachtgevers overtuigen
van de voordelen van dagschoonmaak. Daarmee ontstaat verbinding, begrip en waardering voor elkaars werk.

»Heldere oplossingen
ontstaan écht in een
dialoog.«
→ Diederik Barten, Algemeen Directeur
hectas Nederland

Diverse workshops met klanten laten ons zien waar het goed gaat,
waar nog wensen zijn en hoe wij met elkaar in een open dialoog
voor nog meer kwaliteit kunnen zorgen. De dubbele plus in ons
logo staat voor een partnerschapsrelatie met medewerkers en
klanten. Partner zijn betekent voor ons meerwaarde creeren,
werken aan gemeenschappelijke doelen en er zijn voor elkaar.«

Hier vertellen mensen bij hectas
u over hun dagelijkse of niet
allerdaagse werkzaamheden. →

Facility Services:
→ Schoonmaakonderhoud
→ Specialistische reiniging
→ Industriële reiniging

»Processen optimaliseren én er voor
zorgen dat collega’s in het team op
de beste en meest prettige manier
kunnen werken. Daar ga ik voor!«:
de werkgelukdeskundige

»In 2017 heb ik de Lean Green Belt
opleiding gevolgd om meer te leren
over het optimaliseren van processen.
De principes uit deze opleiding kan
ik goed toepassen bij hectas, maar
natuurlijk zit er ook een heel menselijke
kant aan procesoptimalisatie. Daarom
ben ik in 2018 de opleiding ‘werkgelukdeskundige’ gaan doen. Ik heb nu een
compleet beeld en kan de organisatie
en alle veranderingen vanuit meerdere
invalshoeken bekijken. Dat helpt me om
het team beter te coachen en te laten
samen werken. Processen verbeteren
en slimmer werken is een belangrijk onderdeel in het continu verbeteren en het
verhogen van efficiency én werkplezier.

Mijn ultieme doel is om een
speelveld te creëren waarbinnen
de mensen op juiste plek staan
en daardoor hun rol kunnen
pakken.….en daardoor het beste
team vormen.
Eigenlijk ben ik een soort trainer
aan de zijlijn die zorgt dat de
wedstrijd op de meest optimale
manier wordt gespeeld. Dat iedereen goed in het spel zit, dat de
juiste randvoorwaarden aanwezig
zijn, er wordt samengespeeld en
gecommuniceerd. Door wendbaar
te zijn als team en organisatie kunnen we snel blokkades wegnemen
en continu blijven verbeteren.«

»Als je je open stelt, verrassen mensen je met de
meest prachtige ideeën.«
→ Martijn Blijleve, Regiomanager
hectas Zuid en Oost Nederland

»Betty heeft alles in de hand«:
de harde werker
»Mijn team en ik maken geen onderscheid tussen medewerkers,
klanten en VIP-gasten van de gerenommeerde autofabrikant
waar we dagelijks ons werk doen.

»De klant waardeert onze betrouwbaarheid en flexibiliteit.«
→ Elzbieta Frankenhäuser-Eschenbach, teamleider

In de nacht, tot aan het ochtendgloren hebben „mijn” medewerkers vandaag 4.000 vierkante
meter klantencentrum brandschoon gemaakt: lounge, auditorium, projectbureau, keuken,
restaurant, museum, shop, liften,
trappenhuis en toiletten.

Mijn mensen doen echt goed
werk. Volgens planning en volledig afgestemd op de wensen
van de klant. Voor mijn tijd bij
hectas had ik nooit gedacht dat
dit zo leuk zou zijn. „De klant
waardeert onze betrouwbaarheid
en flexibiliteit.“ Hij vertrouwt mij
de leiding toe en geeft aan:
“Betty, je hebt alles in de hand.
Met je eerlijkheid, je luisterend
oor en je ‘handenuitdemouwen’mentaliteit zit je hier echt op
je plek.”

En dat klopt. Uiteraard verwacht
ik ook uitstekend werk van mijn
schoonmakers. En ik word maar
zelden teleurgesteld.«

»Ik kan me geen
betere baan voorstellen«:
de klantadviseur

»Badkamers voor patiënten: grote tegels
met weinig voegen, schreef ik op mijn
inventarisatielijst. Daarna volgde de
vloerafwerking voor de kamers, gangen,
behandel- en dienstruimtes van de nog te
bouwen ziekenhuizen. Vervolgens markeerde ik in het gevelplan de verankeringen
voor de karabijnhaken van de hefsystemen.
Hiermee kunnen we de reiniging van
de buitenzijde van het gebouw snel,
hygiënisch en kostenefficiënt uitvoeren.
Onze klant wilde dat ik vanaf
het eerste ontwerp van het nieuwe
ziekenhuis betrokken was.
Voor deze klant reinigt en desinfecteert hectas namelijk al jaren
diverse ziekenhuizen. We hebben een zeer open en gewaardeerde relatie opgebouwd.

Mijn dag als technisch bedrijfsleider laat zich nauwelijks plannen. Ik zorg voor de praktische
en procedurele hulpmiddelen
van de medewerkers. Daarnaast
houd ik me bezig met de facturering, het uitwerken van speciale reinigingsoplossingen, de
analyse van optimaliseringsmogelijkheden en nog veel meer.

»Een oplossing vinden
is soms speurwerk.«
→ Ahmet Yazici, Technisch Bedrijfsleider

→ Claudia Miebach,
objectleider

»Rosi maakt de bureaus schoon, Jenny
de stoelpoten en vensterbanken, Meyem
stofzuigt. Het schoonmaakteam werkt
snel, zorgvuldig en volgens planning.
Vroeger maakte elke schoonmaker zijn
eigen zone schoon. Toen de opdrachtgever -een producent van huishoudartikelen- overging van afzonderlijke kantoorruimten naar kantoortuinen hebben wij
ons schoonmaakconcept hierop aangepast. En dat werkte. Het ervaren team
(18 medewerkers) werkt al jaren samen en
de medewerkers zijn vaak ook al eerder
op hun werk om bij te kletsen en nieuwtjes
uit te wisselen.

»Na 14 dagen vakantie
hebben we zelfs een beetje
heimwee naar onze
collega´s.«

»Dit team is echt fantastisch«:
de schoonmaak tovenaars
Bij ons kan iedereen elkaars werkzaamheden overnemen en we
vervangen elkaar probleemloos bij
ziekte en verlof. Uiteraard hebben
wel alle medewerkers een eigen
voorkeur. De een houdt van glanzende sanitaire ruimtes, de ander
heeft bijvoorbeeld meer oog voor
periodiek onderhoud.

Als objectleider stuur ik 160
medewerkers van hectas aan.
Ik coördineer de teams, de bestelling en distributie van schoonmaakmaterialen en -middelen en
heb veelvuldig contact met de
klant. Schoonmaken kun je bij
heel veel bedrijven, het zijn juist
de collega's en de waardering
die een magische sfeer bij
hectas creëren«

→ Meyem Bagci & Rosi Galla, schoonmakers

»Voor innovatie ga ik op mijn
kop staan«: de verbeteraar

»“Sneeuwruimen, dat kan toch iedereen!“
hoor ik mensen soms zeggen als ik
vertel over de hectas winterdienst.
Totdat ik uitleg dat sneeuw en ijs bij
bijvoorbeeld onze autofabrikant de
productie compleet stil kunnen leggen.
Omdat just-in-time leveringen vanwege
gladde opritten niet op tijd in de productiehallen zijn. Wij volgen niet voor
niets de weersvoorspellingen op de
voet en houden parkeerplaatsen en
opritten begaanbaar, dag en nacht.

We analyseren bij elke klant: wat doet
hij, wanneer, waar en hoe? Met onze
kennis over zijn kernprocessen ondersteunen we de klant proactief. Door
weer en wind.

Als kwaliteitsmanager begeleid
ik audits en certificeringen en
volg ik de implementatie van
verbeterprocessen. Deze maken
ons steeds beter, veiliger en
milieuvriendelijker.
Je moet de dingen niet alleen
goed aanpakken, maar vooral de
juiste dingen aanpakken – soms
zelfs op je kop staan. Om te
kijken of het misschien linksom
veel beter gaat dan wat we tot
nu toe altijd rechtsom hebben
gedaan.«

»Je moet vooral de juiste
dingen aanpakken.«
→ Norbert Volk, Hoofd KAM Manager

»Bij hectas kan iedereen
praktijktrainer/leermeester
worden.«

»Onze collega Jan is een geslaagd voorbeeld van doorgroei en personeelsontwikkeling binnen hectas. Hij was een reinigingsspecialist en had een grote ambitie:
leraar/leermeester worden voor (nieuwe)
collega’s. Jan promoveerde tot technisch
bedrijfsleider en interne praktijktrainer.
Tegenwoordig draagt hij zijn grote deskundigheid over aan zijn hectas collega’s.
Wij zien het praten over ontwikkelwensen en bijscholing als een duurzame
win-win strategie. Niet alleen voor onszelf
en onze medewerkers, maar ook voor onze
opdrachtgevers. Gemotiveerde medewerkers die doen waar ze gelukkig van worden,
herken je direct op de werkvloer.

»Wij zien bijscholing als een
duurzame win-win strategie«:
de carrière
Onze medewerkers hebben
praktijkmodules in een interactief e-learning-systeem tot hun
beschikking. Zij doen hiermee
kennis op van bijvoorbeeld reinigingstechnieken, werkveiligheid,
leidinggeven, gezondheid en om-

→ Ingo Kowalczyk, verantwoordelijke voor de personele 		
ontwikkeling en Janine Neuwald, werkstudente
personele ontwikkeling

gang met stress. Gecertificeerde
en speciale cursussen zoals die van
praktijktrainer/leermeester of desinfectiespecialist organiseren wij
via externe aanbieders.

Omdat partners
voor elkaar
klaar staan.

hectas Facility Services C.V.
Geograaf 30
6921 EW Duiven

T +31 880317-000
E info@hectas.com
↗ hectas.com

