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DE VOORDELEN 
VAN EEN
IN-HUISWASSERIJ
Het uitgangspunt: De Schutse, het woonzorgcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking 
in Kesteren, moest de verhuizing van de keuken naar een nieuwbouw opgeven omdat het realiseren 
van een nieuwbouw, te grote financiële risico's met zich meebracht. De kans: de ongebruikte ruimte 
kon worden gebruikt voor een al lang geplande centrale in-huiswasserij. Het resultaat: de moedige 
stap werd beloond. De wasserij werkt rendabel en vanuit hygiënisch oogpunt op het hoogste niveau.

 E
en groot en vriendelijk ingericht parkeer- en 
verblijfsterrein ligt centraal tussen de ver-
schillende gebouwen van De Schutse waar de 
woongroepen (clusters) voor mensen met een 

verstandelijke en vaak ook meervoudige beperking zijn 
ondergebracht. Tegenover de administratie bevinden 
zich de keuken en in de aanbouw van een piramideach-

tig gebouw opgetrokken in houtskeletbouw dat eigenlijk 
bedoeld was voor een grotere keuken de wasserij. In de 
lichte ruimten zorgen hoofd wasserij Anneke Huisman 
en Lia van der Velde met hun team voor professioneel 
wasgoedmanagement. De medewerksters doen het werk 
met zichtbaar veel plezier: de processen zijn duidelijk 
gestructureerd, iedereen is goed op elkaar ingespeeld 
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60
BEWONERS
Plus 40 cliënten voor dagbesteding. 

Deze groep heeft een eigen wasserij.

145
FULLTIME MEDEWERKERS
De zorg en begeleiding van bewoners 

en cliënten is zeer intensief.

4 CLUSTERS
In een woongroep of cluster wonen  

15 bewoners.

en alles is in deze schone en opgeruimde werkruimte 
perfect op elkaar afgestemd. Dat is niet toevallig zo, 
want Miele heeft De Schutse bij het ontwerp van de 
wasserij en de werkwijze intensief geadviseerd.

Stoffen zakken voor de vuile was
In de voorruimte wordt de vuile was eerst gesorteerd. 
Zes keer per week, twee keer per dag wordt het was-
goed door de medewerksters van het wasserijteam 
opgehaald bij de woongroepen en met een elektro-
wagen naar de wasserij gereden. Per woongroep van 
15 bewoners zijn er grote blauwe stoffen zakken voor 
de vuile was. De waszakken zijn voorzien van ingere-
gen koord en een fixlock. De zakken staan in aparte 
opberg ruimtes waar ze dagelijks, behalve op zondag, 
op een rolcontainer naar de elektrowagen worden ge-
reden. In de wasserij sorteert het team het wasgoed 
uit de zakken op verschillende textielsoorten en op 
lichte en donkere was: ondergoed, hemden, pyjama's 
en algemene, dus niet-persoonsgebonden was. Sterk 
verontreinigde en gecontamineerde kledingstukken 
worden apart behandeld. De medewerksters dragen 
aan de onreine zijde van de wasserij handschoenen 
en beschermende kleding. Daarnaast wordt er con-
tinu gebruik gemaakt van een handendesinfectans.

CHECKLIST DE SCHUTSE 
IN KESTEREN
SOORTEN WASGOED

R  Platgoed (beddengoed, linnengoed,  
mangelgoed etc.)

R Handdoeken

R Bovenkleding (persoonsgebonden wasgoed)

VERVOER VAN DE WOONGROEPEN  
NAAR DE WASSERIJ 

R ja £ nee

WORDT PERSOONSGEBONDEN WASGOED IN EEN  
APARTE WASZAK PER CLIËNT VERZAMELD?

£ ja R nee

SCHEIDEN VAN HET WASGOED NAAR SOORTEN

R Platgoed en handdoeken

R Persoonsgebonden wasgoed

INSCANNEN VAN PERSOONSGEBONDEN WASGOED

£ ja R nee

UITGANGSCONTROLE VAN PERSOONSGEBONDEN  
WASGOED

R ja £ nee

SORTEREN VAN PERSOONSGEBONDEN WASGOED

R ja £ nee

WASSEN IN

R  Frontlader wasmaschine 

£  Wasmaschine met scheidingswand  
reine/onreine zijde 

VERWARMING

R Elektrisch: wasmachines en mangel   

R Gas: drogers 

SPECIALE WASPROGRAMMA'S

R  Behandeling van moppen en microvezeldoeken  

WORDT ER EEN MANGEL GEBRUIKT?

R ja £ nee

Uiterst links: hoofd wasserij Anneke Huisman haalt het vuile wasgoed met de elektrowagen uit de woongroepen 

op. Grote foto: Anne von Hattum (l.) en Anneke Huisman bij het werk. De onreine zijde (wasmachines links) en 

de reine zijde (droger rechts) zijn ruimtelijke van elkaar gescheiden. Onder: twee strijktafels van het type VEIT 

Varioline zijn continu in gebruik. Op het speciale strijkvlak kunnen broeken, jurken, rokken, hemden, bloezen en 

ander textiel snel en eenvoudig worden gestreken. Onder rechts: voorbeeld van een stuk textiel voorzien van 

patch met een naam (uiterst rechts).

Goede argumenten voor een in-huiswasserij bij De Schutse: 
• Machines met zeer zuinig verbruik • Snellere en flexibelere organisatie 
• Korte transportwegen 
• Geen verlies van wasgoed, minder slijtage • Inzet van bewoners is mogelijk 
•  Stichtingsrecht in Nederland:  

geen btw op personeelskosten
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Onreine 
zijde

Reine zijde

VIER VASTE MEDEWERKERS 
werken parttime (32 of 24 uur per week): 

vier op maandag, woensdag en vrijdag, 

drie op dinsdag en donderdag. Daarnaast 

wordt er gebruik gemaakt van oproep-

krachten. Bij De Schutse kunnen bewoners 

als onderdeel van het therapeutisch 

aanbod meehelpen in de wasserij.

DE MACHINES
hebben uiteenlopende capaciteiten:

een Miele wasmachine PW 6080 met een capaciteit van 8 kg

twee Miele wasmachines PW 6207 met een capaciteit van 20 kg

een Miele droger PT 7186 met een capaciteit van 8 kg

twee Miele drogers PT 8507 met een capaciteit van 20 kg

51,5 uur
IN BEDRIJF 
Maandag t/m vrijdag: 7.30 - 17.00 uur

Zaterdag: 8.00 - 12.00 uur

544 kg
VUIL WASGOED 
wordt per week in de wasserij verwerkt. 
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Mangelen en 
strijken

De waszakken worden twee keer per dag, zes dagen 
in de week (behalve op zondag) door een mede-
werksters van de wasserij opgehaald. Een cluster 
intensieve begeleiding doet de was zelf. 

Op tafel wordt het vuile wasgoed voorgesorteerd op 
textielsoort en wasprogramma.

Indeling van de verschillende soorten vuil wasgoed.

Ingebouwde wasmachines zorgen voor minder stof, 
vangen minder stof, bieden een ergonomisch gezien 
optimale hoogte en een hoge mate van hygiëne door 
desinfectie van oppervlakken. Last but not least een 
aanzienlijk lagere geluidsbelasting in de wasserij.

Ingebouwde drogers zorgen voor minder stof, vangen 
minder stof, bieden een ergonomisch gezien optimale 
hoogte en een hoge mate van hygiëne door desinfectie 
van oppervlakken. Last but not least een aanzienlijk 
lagere geluidsbelasting in de wasserij. 

Automatische doseerinstallatie voor vloeibaar wasmid-
del met  vijf verschillende doseerreservoirs 

Twee VEIT Varioline strijktafels 

Mangel HM 5316. Hier wordt ook beddengoed 
gemangeld. 

Rekken voor bloezen, overhemden, colberts enz.

Hier wordt de gedroogde en gestreken  
kleding opgevouwen.

Persoonsgebonden wasgoedwagen met gepersonali-
seerde vakken

Patchstation met beeldscherm

Opslag van textiel

De woongroepen krijgen drie keer  per week schoon 
wasgoed.

Zones in de wasserij 
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WASSERIJ MET
SOEPELE OVERGANGEN

Voorsorteren, wassen, drogen, mangelen, strijken,  
opvouwen en ten slotte de gepersonaliseerde sortering in 

de persoonsgebonden wasgoedwagens: alle ruimten en 
arbeidsprocessen van de in-huiswasserij van De Schutse 
zijn perfect op elkaar afgestemd. Op die manier realiseert 

het team in de eigen wasserij de hoogst haalbare kwaliteit. 

14

Reine zijde
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Reier van de Lagemaat, cluster-
manager van De Schutse, over 
de voordelen van een centrale 
in-huiswasserij:

Heer Van de Lagemaat, u hebt het pro-
ject voor de nieuwe in-huiswasserij sinds 
het begin af aan begeleid. Wat waren 
uw prioriteiten?
Ons doel was het vanuit hygiënisch oog-
punt een schone oplossing te vinden, ons 
personeel in de woongroepen voor wat 
betreft het intensieve werk in de wasserij 
te ontlasten en de kosten van de wasse-

Portret De Schutse 
De Schutse is een woonzorginstelling voor 
mensen met een verstandelijke en vaak 
ook lichamelijke beperking in alle leeftijds-
categorieën op gereformeerde grondslag. 
De instelling heeft drie locaties. De Schutse 
is een identiteitsgebonden organisatie en 
biedt volledige woonzorg en dagbesteding 
aan zorgvragers. Een van de doelen van De 
Schutse is het behoud en het bevorderen van 
zelfredzaamheid in de dagactiviteitencentra. 
Er werken 325 medewerkers in 17 woon-
groepen, waarvan vier in Kesteren met 60 
mensen. Daar komen nog 40 cliënten voor 
dagbesteding bij.

voor de juiste dosering van vloeibaar was-
middel. In de drogers met Air Recycling 
Plus-technologie wordt daarnaast 60 pro-
cent van de reeds verwarmde proceslucht 
hergebruikt. 

Wat betekent kwaliteit in uw wasserij?
Bijvoorbeeld dat wij de volledige was-
serij een keer per week, altijd op don-
derdag, desinfecteren. Dat wij het ons 
toevertrouw de wasgoed altijd met zorg 
behandelen en ieder kledingstuk merken. 
En dat wij ook afgevallen knopen weer 
aanzetten of vervangen en gescheurde 
naden repareren.

Zou u een centrale in-huiswasserij over 
het algemeen voor instellingen als de 
uwe adviseren?
Dat kun je zo algemeen niet stellen. Ieder 
geval is weer anders. Miele heeft onze si-
tuatie goed geanalyseerd en de perfecte 
oplossing voor ons gevonden. //

rij aanzienlijk te verlagen. Dat is allemaal 
gelukt. Het textielmanagement is op alle 
punten aanmerkelijk verbeterd. Daarnaast 
raken wij nauwelijks nog wasgoed kwijt, 
omdat we heel goed letten op het patchen 
en merken van alle persoonsgebonden kle-
ding en textiel. Het is nu vanzelfsprekend 
dat familieleden van de cliënten ons  
nieuwe kleding brengen die wij dan van 
een kledingmerk met naam en woongroep 
voorzien.

Waar ziet u de economische voordelen 
van uw in-huiswasserij?
Er zijn meerdere punten. De arbeidspro-
cessen zijn bijvoorbeeld geoptimaliseerd. 
Ons team werkt met vier vaste mede-
werksters en vier parttimers, waaronder 
ook een bewoonster, uiterst efficiënt. 
De op een hogere sokkel ingebouwde  
wasmachines en drogers van Miele werken 
uiterst betrouwbaar. De volledig automa-
tisch werkende doseerinstallatie wordt via 
de wasmachines geregeld en zorgt altijd 

Merken van de kleding
Na het voorsorteren wordt de was in de 
eigenlijke wasruimte gebracht, waar drie 
Miele-wasmachines – twee met een capa-
citeit van 20 kilo en een met 8 kilo – per-
manent in gebruik zijn. Ook aan het einde 
van de werkdag worden de machines nog 
een keer gevuld en aangezet. Na het was-
sen wordt het wasgoed aan de schone zij de 
gedroogd. Daarna volgen het strij ken en 
mangelen van platgoed, het opvouwen 
en verzamelen (ieder kledingstuk is voor-
zien van een gepatched kledingmerk met 
naam), het ophangen op kleerhangers en 
het sorteren in de vakken van de persoons-
gebonden wasgoedwagens. Het schone 
wasgoed wordt 's maandags, 's woensdags 
en vrijdags teruggebracht naar de kamers 
van de bewoners. 

Outsourcing geen alternatief
D. J. Hovestad, manager bedrijfsbureau 
van De Schutse in Kesteren, ziet in de cen-
trale in-huiswasserij die in oktober 2014 
van start ging, alleen maar voordelen: 

»Wij zijn heel blij dat we met Miele Pro-
fessional Nederland een zeer competente 
partner hadden. Miele overtuigde ons al 
tijdens de eerste gesprekken in 2008 dat 
met een in-huiswasserij de wasprocessen 
voor alle woongroepen beter georganiseerd 
zijn. Het kwijtraken van kledingstukken 
en een slechte afwerkingskwaliteit kun-
nen met een professioneel textielmanage-
ment nagenoeg worden uitgesloten.« Zou 
outsourcing een alternatief zijn geweest? 
D. J. Hovestad: »Nee. We hebben dat met 
meerdere partijen uitgerekend en onder-
zocht. Het resultaat 
was duidelijk: juist 
voor wat betreft 
de persoonsge-
bonden was is 
een eigen was-
serij voor De 
Schutse econo-
mische gezien 
de beste oplos-
sing.«  //
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