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Beste lezers,
U hebt iedere dag te maken met
nieuwe uitdagingen in uw zorginstelling, omdat u niet alleen uw
cliënten optimaal wilt verzorgen,
maar ook de reiniging van textiel
graag goed wilt organiseren. Bent
u daarvoor op zoek naar efficiënte en rendabele oplossingen?
Miele Professional kan u deze
oplossingen leveren, want wij
produceren al meer dan 90 jaar
machines voor wasserijen en kennen èn begrijpen de uitdagingen
in de praktijk. Dat bewijzen onze
producten, services en medewerkers die voor u werken, iedere dag
weer.

Colofon
Ons magazine heeft een ingrijpende verandering ondergaan: in »Miele PROconcept international«
vindt u voortaan veel voorbeelden uit de praktijk en internationale oplossingen met handige informatie voor uw dagelijks werk. Ons hoofdartikel op pagina 6 en verder over de eigen huiswasserij
in het Lambertinum in Hildesheim in Duitsland is daar een goed voorbeeld van. Daar hebben wij
het interne wasproces onder de loep genomen en voor u vastgelegd in de vorm van onder andere
infographics. Als u zelf nadenkt over een nieuwe wasserij, dan is het portret over onze ontwerper
Stefan Bohde op pagina 14 vast interessant. En als u graag meer wilt weten over het elektronisch
labelen van textiel, dan is het interview met M. Christine Klöber op pagina 12 een aanrader.
Wij wensen u veel leesplezier!

Met hartelijke groet,

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Str. 29 | 33332 Gütersloh,
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Een sterk merk aan uw zijde

Het voordeel van Miele

Miele is internationaal een van de meest favoriete merken in de branche. In Duitsland geldt Miele zelfs als beste productmerk aller tijden (»best brand ever«). Daar profiteert u ook van – iedere dag weer. U vertrouwt de hoogwaardige en
duurzame producten van een sterk merk, omdat u hoge eisen stelt aan prestaties, comfort, design en milieuzorg. Dat levert u een goede reputatie en een duidelijk concurrentievoordeel op. Drie
onlangs ontvangen onderscheidingen tonen aan dat uw wasgoed bij een sterke partner in goede handen is.

Beste ONDERNEMING 2015

Miele is het
beste merk van
Duitsland
De consumenten zijn de jury, de winnaar is Miele: voor
de twaalfde keer werden in München de sterkste merken van het jaar onderscheiden met de uitreiking van
de best brands Awards. Miele wint de Duitse “Oscar
voor het beste merk” vóór de gerenommeerde autoproducenten Audi en Daimler.
Miele is het sterkste merk van Duitsland. Dat blijkt uit het representatieve marktonderzoek »best brands 2015« van instituut GfK.
Het onderzoek was een initiatief van Serviceplan Gruppe, ProSiebenSat.1 Media AG, GfK, het tijdschrift WirtschaftsWoche en Markenverband, een vereniging die de belangen van het bedrijfsleven
behartigt. Bij de uitreiking van de »Oscar voor het beste merk« in
München werd de familieonderneming uit Gütersloh onderscheiden als »Beste bedrijfsmerk«. »Deze onderscheiding onderstreept
het belang van continuïteit voor de reputatie en het succes van
een bedrijf«, zei directeur-vennoot van Miele dr. Reinhard Zinkann. »In ons geval gaat het ten eerste om de spreekwoordelijke
kwaliteits- en klantgerichte aanpak, maar ook om de bijzondere
combinatie van traditie met innovatie.«

Beste onderneming, winnaar 2015
1.

Miele

6.

BMW

2.

Audi

7.

Volkswagen

3.

Daimler

8.

Porsche

4.

Bosch

9.

Siemens

5.

Adidas

10.

Henkel

Miele kan bij consumenten vooral scoren dankzij het feit dat de
apparaten zo lang meegaan. Miele is een familiebedrijf dat in »tijden van toenemende digitalisering zijn relevantie heeft kunnen
waarmaken«, verklaarde Florian Haller, bestuurder van de Serviceplan Gruppe. Traditie, kwaliteit en duurzaamheid – dat is waar
Miele voor staat bij de klant. Het bedrijf rust echter niet op zijn
lauweren, maar werkt aan de ontwikkeling van vele innovaties,
vulde Siegfried Högl, CEO Consumer Experiences Germany bij GfK
aan. Miele creëert met zijn producten een hoge betrokkenheid bij
de klant, aldus Högl. Dat maakt het merk tot een betrouwbare
factor in de zich snel ontwikkelende consumptiegoederensector en
een tegenpool van de virtuele wereld. Tegelijkertijd is het merk
een trendsetter in het premiumsegment. //
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onderscheiden:
Duitse Duurzaamheidsprijs 2014
Voor zijn continu duurzame ondernemingsbeleid, dat blijkt uit de lange levensduur
van de producten, de hoge energie-efficiëntie en een laag energie- en waterverbruik, heeft Miele een van de belangrijkste
duurzaamheidsprijzen in Europa gekregen:
de Duitse Duurzaamheidsprijs. De producent van witgoed uit Gütersloh won de
prijs in de categorie Grote ondernemingen.
De jury sprak haar waardering met name
uit voor het feit dat Miele de duurzaamheid van zijn leveranciers beoordeelt en bij
medewerkers let »op bovengemiddeld hoge
sociale standaards«. //
Dr. Markus Miele en dr. Reinhard Zinkann, beiden directeur-vennoot, namen de onderscheiding in Düsseldorf in ontvangst uit
handen van Johannes Remmel, minister van Milieu in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Miele-fabriek in
Lehrte wint
MX Award 2014
De productie van de vestiging is ingrijpend
veranderd, waardoor de productiviteit en
flexibiliteit aanzienlijk zijn verbeterd.

60 procent meer productiviteit, een levertijd van maximaal vijf dagen en beduidend
minder voorraad – tot zover de eerste balans die kan worden opgemaakt nadat de
productie in de Miele-fabriek volledig op de
schop is genomen. Voor dit buitengewoon
effectieve concept ontving het Kenniscentrum voor professionele wasbehandeling
van de Miele Groep nu de internationaal
gerenommeerde MX Award.

In Lehrte produceert Miele met 380 werknemers wasmachines, drogers en mangels
voor commercieel gebruik in wasserijen,
zorginstellingen en horeca. Sinds 2006
heeft het team van bedrijfsleider Michael
Krimpmann iedere stap in het productieproces tegen het licht gehouden om zo
productiviteitswinst op alle onderdelen
te behalen. Miele heeft ruim 50 miljoen
euro geïnvesteerd in de optimalisering van

processen. Het succes
blijkt niet alleen uit de
ruim 60 procent toename
van de productiviteit, maar ook in het
aanzienlijk verbeterde productportfolio.
»Dit was alleen mogelijk omdat alle medewerkers in Lehrte de handen ineengeslagen hebben«, aldus Krimpmann. Meer
over de Miele-fabriek in Lehrte leest u op
pagina 18. //
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Textielverzorging
weer in eigen
beheer

Het concept van
de interne
wasserij
Deel 1
Duitsland,
Lambertinum
verzorgingshuis Hildesheim

Deel 1 van onze nieuwe serie: verzorgingshuis Lambertinum in Hildesheim. Het probleem:
grote ontevredenheid over de prestaties van de externe wasserij. De oplossing: een nieuwe
eigen huiswasserij die productief werkt en rendabel is. En hoe gaat dat? Het antwoord: met
een tot in de details uitgewerkt vast wasproces voor een klein team. Het resultaat: tevreden
cliënten en lagere kosten. Leest u zelf hoe dat in zijn werk ging.

B

eate Giersberg, directeur van
Lambertinum GmbH, had er op
een gegeven moment schoon
genoeg van. De problemen begonnen in 2010, toen het wasgoed van
het verzorgingshuis werd uitbesteed aan
een externe wasserij. Geregeld raakten
kledingstukken zoek of kwamen verkreukeld of zelfs zo versleten terug, dat ze echt
niet meer te gebruiken of te dragen waren.

95
medewerkers

in verzorging, administratie,
keuken, wasserij (3 parttimers) en organisatie.

57 1-persoonskamers

en 37 2-persoonskamers,
deels met balkon of terras.

131
131 plaatsen
Na het uitscannen deelt textielverzorgster Ulrike Weber het wasgoed in naar afdeling
en vaknummer. Daarna wordt het wasgoed op volgorde gesorteerd in de rolcontainer
gelegd. Het persoonsgebonden wasgoed kan op die manier sneller en beter worden
verdeeld.

heeft het verzorgingshuis,
ook voor tijdelijke verpleging
en dagverpleging.

Het regende klachten van de bewoners.
Ondanks alle beloften van de externe
dienstverlener kwam er geen verbetering
in de situatie. In de kelder van het verzorgingshuis stonden de oude wasmachines
nog, misschien konden die weer in gebruik genomen worden? Er moest in ieder
geval iets gebeuren. Beate Giersberg nam
contact op met Miele Professional, die die
een afspraak maakten met de heer Stefan
Seidel buitendienst adviseur van Miele
Professional. Giersberg is nog steeds blij
met deze afspraak: »Ik had een doel: een
betrouwbare verzorging van het wasgoed
op een kwalitatief hoog niveau èn een
hoge efficiëntie. Wat betreft het systeem
had ik nog geen vastomlijnde ideeën. Terug naar een eigen wasserij in huis was
een optie. Het advies van Stefan Seidel
heeft geleid tot de perfecte oplossing voor
onze instelling.« Na vier jaar tobben met
een externe wasserij doet het Lambertinum het nu weer zoals vroeger toen ze in
1958 begonnen: met een eigen huiswasserij van Miele.
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Checklist
Lambertinum in Hildesheim
Soorten wasgoed
Platgoed (beddengoed, linnengoed, mangelgoed etc.)
Handdoeken
Bovenkleding (persoonsgebonden wasgoed)
Vervoer van de afdelingen naar de wasserij
ja
nee

Mogelijkheden voor
rationalisering
Alles is weer bij het oude, en toch ook
helemaal nieuw. De oude wasmachines
waren niet efficiënt genoeg en werden
verkocht. Seidel zag snel in dat de oude
wasserij, die gedurende vier jaar ongewijzigd was gebleven, met twee grote
machines met een reine/onreine zijde
en een mangel te groot was. De leiding
van het verzorgingshuis had nooit berekend hoe hoog de kosten per kilo wasgoed nu precies waren, maar het was
duidelijk dat de wasserij met deze apparaten en twee fulltime- en drie parttimemedewerkers (die toen een andere
functie kregen) niet rendabel werkte.
Uitbesteden was destijds in ieder geval
goedkoper. Seidel moest nu een concept
ontwikkelen met een geoptimaliseerde
combinatie van apparaten en een efficiënt gestructureerde organisatie. Hij
zocht daarvoor eerst antwoorden op
vragen als:

Wordt persoonsgebonden wasgoed in
een aparte waszak per cliënt verzameld?
ja
nee

Silke Rotter, hoofd huishouding, vult aan de onreine zijde
van de wasserij een van de
twee wasmachines van Miele
Professional.

Stefan Seidel,
Adviseur wasserijtechniek

Scheiden van het wasgoed naar soorten
Platgoed en handdoeken
Persoonsgebonden wasgoed
Inscannen van persoonsgebonden wasgoed
ja
nee
Uitscannen van persoonsgebonden wasgoed
ja
nee
Sorteren van persoonsgebonden wasgoed
ja
nee
Wassen in
wasmachine frontlader met in de ruimte voorziene sluis
wasmaschine met scheidingswand reine/onreine zijde
Verwarming
elektrisch

gas

heet water voor droger

Speciale wasprogramma's
bv. WetCare (natte reiniging)
	overig: behandeling van moppen en
microvezeldoeken (Mopstar 60)
Wordt er een mangel gebruikt?
ja
nee

Een argument voor de interne oplossing in
zorginstelling Lambertinum was voor Seidel
de cliëntenstructuur. Voor mensen die hun
leven lang waarde hebben gehecht aan goed
verzorgde kleding, blijft dit ook op hoge leeftijd heel belangrijk. Zorginstellingen die op dit
gebied niet goed scoren, hebben een concurrentienadeel, weet Seidel. Voor de wasserijdeskundige is het van essentieel belang dat
de verzorgingshuizen goed personeel hebben,
dat inzicht heeft in de processen van de wasserij. Seidel heeft de medewerkers van het
Lambertinum dan ook speciaal getraind.

7
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1

283 h

2

productieve arbeidstijd

werd er voor de eigen
huiswasserij per maand
ingecalculeerd.

14

Opslag

Gang
15

800 kg
vuil wasgoed
wordt er per week in de
wasserij verwerkt. Dat
zijn dagelijks 160 kg.

11

Strijken
Vast systeem
Twee parttimers (ieder vier uur)
sorteren en wassen de was. De
derde parttimer (vijf uur) strijkt,
vouwt en scant het wasgoed en
sorteert het in de persoonsgebonden wasgoedwagens.

12

Sorteren

10

13

Duidelijke scheiding van
het werk
De ochtendploeg werkt van
8 tot 12 uur, de middagploeg
van 12 tot 16 uur. Door de
ploegen te scheiden, zijn de
werkzaamheden duidelijk
verdeeld.
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Zones in de wasserij
1

3

4

Wasserij onreine zijde

2

Vervoer van persoonsgebonden wasgoed en handdoeken naar de wasserij.

3

Wasgoed wordt handmatig voorgesorteerd op materiaal en wastemperatuur.

4

Nieuw textiel van de cliënten wordt van een barcodelabel voorzien.

5

Handdoeken worden gewassen in de wasautomaat
PW 6243.

6

Persoonsgebonden wasgoed wordt gewassen in de
wasmachine PW 5136.

7

Het gewassen persoonsgebonden wasgoed wordt
door een sluis naar de reine zijde geschoven om te
drogen.

8

Twee droogautomaten PT 8403 met een trommelinhoud van 400 liter drogen de was.

9

De droge was wordt op soort en artikel gevouwen.

10

Bovenkleding wordt op kleerhangers van draad
opgehangen.

11

Op een Veit Varioline CR 2 worden overhemden,
blouses en broeken gestreken.

12

De was wordt gevouwen.

5
7

6

Wasserij reine zijde

13

Drogen
8
9

Op de afdelingen (Ark, Toevlucht, Vrede) zijn er drie
verzamelpunten voor persoonsgebonden wasgoed,
handdoeken, mangelgoed en bedrijfskleding. Het
persoonsgeboden wasgoed en de handdoeken worden
dagelijks opgehaald. Mangelgoed en bedrijfskleding
worden extern verwerkt.

Het wasgoed wordt gescand en ingedeeld op afdeling, vaknummer en volgorde van sorteren. Op basis
hiervan wordt het wasgoed in de persoonsgebonden
wasgoedwagens gesorteerd.

14

Het textiel wordt opgeslagen.

15

De afdelingen worden twee keer per week voorzien
van schoon wasgoed.

8

heldere processen voor een
hoge productiviteit
Hoge efficiëntie en hoge productiviteit zijn kenmerkend voor de huiswasserij van zorginstelling
Lambertinum in Hildesheim. Dit is mogelijk dankzij heldere arbeidsprocessen die het inzamelen van vuil wasgoed, wassen, drogen, sorteren en ten slotte het uitgeven van schoon wasgoed tot in detail vastleggen.
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• Hoe organiseren we optimale processen?
• Hoe kunnen we de logistiek in de instelling optimaliseren?
• Hoe komt de was in de kelder en terug bij
de cliënten?
• Hoeveel medewerkers zijn er nodig?
• Wat is het aantal werkuren?

Beate Giersberg, directeur van verzorgingshuis
Lambertinum in Hildesheim, over de nieuwe
huiswasserij
Mevrouw Giersberg, na een jaar voorbereidingstijd biedt het Lambertinum sinds begin 2015 haar cliënten weer de verzorging van
wasgoed door een interne wasserij. Wat is uw voorlopige conclusie?
Beate Giersberg: Ik ben verrast dat alles zo goed loopt met de interne wasserij, echt geweldig! Er zijn geen klachten meer, noch van cliënten, noch vanuit de wasserij. Ik besef nu hoe complex een optimale
procesorganisatie is, dat naast de trommelinhoud van de apparaten
ook het sorteren van het wasgoed, het doseersysteem, de scheiding
van reine en onreine zijde en de finishing zo op elkaar moeten zijn
afgestemd dat alle looproutes en processen kloppen. Bovendien hebben we als zorginstelling uiteraard te maken met voorschriften op het
gebied van hygiëne.
Vindt u een interne wasserij een betere oplossing?
Beate Giersberg: Dat ligt er maar net aan hoe de situatie er concreet
uitziet. Voor ons was het advies om de huiswasserij weer op te starten
in ieder geval de juiste oplossing. Zelf wassen is kleinschalig en dus
cliëntgericht: dat levert voordelen op voor iedereen. Deze invulling is
voor ons met name bedrijfsmatig het interessantst. Doorslaggevend
was het concept voor de inrichting en besturing van het wasserijproces. Met het aanschaffen van alleen mooie apparatuur ben je er nog
lang niet.
Hebt u met de eigen interne wasserij nu een beter gevoel?
Beate Giersberg: Ja, absoluut. Wij hebben gemerkt dat zodra wasgoed wordt uitbesteed, je vroeg of laat te maken krijgt met kledingstukken die zoekraken. Dat hebben we helaas meer dan eens meegemaakt. Als het wasgoed in eigen huis blijft, is dat risico aanzienlijk
lager. //

»We werkten dus een concept uit voor efficiënt wassen, zodat de investering in de
Miele-wasautomaat PW 6243 EL met scheidingswand en een capaciteit van 24 kg en
twee Miele-droogautomaten PT 8403 met
elektrische verwarming ook zou renderen.
Op die manier verhoogden we de productiviteit van de wasserij. Nu werken er nog
maar drie parttimers. Dat is financieel gezien een groot pluspunt. Het team is goed
op elkaar ingespeeld zodat de machines
continu in bedrijf zijn«, vertelt Seidel. Om
ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt,
zijn er duidelijke regels ingevoerd en is
het arbeidsproces tot in de details vastgelegd: van het voorsorteren van de vuile
was tot en met de uitgifte van schoon wasgoed wordt er een vast patroon gevolgd
(zie infographic op pagina 8 en 9).

Instructies voor de medewerkers
Om de nieuwe wasserij zo snel mogelijk
goed te laten draaien, werkte Stefan Seidel de eerste dagen zelf mee in de wasserij. Hij bracht daarbij de looproutes van
het team van Silke Rotter in kaart en gaf
tips om het arbeidsproces nog efficiënter
te maken. Een medewerkster van Miele
Professional begeleide zorginstelling Lambertinum om alle processen te optimaliseren. Het werk bevalt Silke Rotter goed:
»De inwerkfase was wel nodig. Maar nu
krijgen we het werk binnen de werktijden prima gedaan. Fijn is dat de nieuwe
machines van Miele zo gemakkelijk te bedienen zijn.« Het beste komt tot slot: alles bij elkaar kost de nieuwe huiswasserij
minder dan het uitbesteden van de was. //
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»Verzorgde kleding is
voor mij belangrijk«
Ina Günther (76) woont sinds een jaar in verzorgingshuis Lambertinum
in Hildesheim.

Dag mevrouw Günther, ik zie
dat u een mooi vestje van
kasjmier draagt, is dat een
favoriet kledingstuk uit uw
garderobe?
Ja, dit vestje draag ik heel
graag. Ik heb het twee jaar
geleden gekocht en trek het
nog altijd graag aan. Je wilt
er toch een beetje leuk uitzien, ook als je al wat ouder
bent. Ik trek in ieder geval
graag wat netjes aan voor
bepaalde gelegenheden.
Hoe wast u het vestje?
Ik geef het mee naar de eigen
wasserij van ons huis. Die
weten hoe ze met het vestje
moeten omgaan. Ik weet alleen dat de wasserij machines

van Miele heeft.
Hoe belangrijk is
verzorgde kleding
voor u?
Heel belangrijk, dat
is toch logisch. Dat
wordt ook niet minder als je ouder wordt.
Maar ik overdrijf niet.
In mijn eigen woning
ben ik natuurlijk nonchalant gekleed, dan is
het niet zo belangrijk
om er piekfijn uit te
zien. Ik denk dat de
meeste mensen dat zo zien.
Maar als ik ergens naartoe
ga, wil ik er netjes uitzien en
trek ik gepaste kleding aan.
Dat heb ik mijn hele leven

WetCare – de optimale textielverzorging
De behandeling van hoogwaardig textiel wordt in zorginstellingen vaak
uitbesteed. Hierdoor ontstaan hogere kosten en langere doorlooptijden. Een alternatief biedt het natreinigingssysteem
WetCare van Miele voor eigen wasserijen: wasmachine, droger,
doseersystemen en
finishing in één. Alle
wasmachines met Profitronic M
besturing hebben al een
WetCare-programma,
zodat de apparatuur
een extra pluspunt biedt.

al zo gedaan en ik denk dat
iedereen die behoefte heeft.
Vroeger moest ik voor speciale
gelegenheden vaak in gepaste
kleding verschijnen en mooie
kleding kan dan veel voor je
zelfvertrouwen doen.
Wat voor gelegenheden
bedoelt u?
Mijn overleden man was
beroepsofficier en daarom
werden we vaak uitgenodigd
voor gelegenheden waarvoor
je gepaste kleding moest dragen. In de jaren 1960 en 1970
werden er veel meer officiële
ontvangsten gehouden dan
tegenwoordig.

Als vrouw van een officier
moest u zeker vaak verhuizen?
17 keer! Telkens met alle
meubels en spullen. Dat viel
niet mee. Daarom kon ik ook
mijn beroep, ik ben boekhandelaar, helaas niet meer
uitoefenen.
Wat kunt u zich nog goed
herinneren als het om kleding gaat?
Ik moest vroeger altijd hoge
hakken dragen. Dat is funest
geweest voor mijn voeten! //
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Barcodes
Elastische wasmerkjes die met een bar- of
streepjescode zijn bedrukt en als een patch
op het textiel worden aangebracht, zijn
inmiddels standaard als het gaat om het
labelen van wasgoed.

Van barcode tot chip:

elektronische
labels voor
veilig textielbeheer
In interne wasserijen in verzorgings- en verpleeghuizen gaat het telkens weer om de vraag hoe
het textiel van de cliënten het beste kan worden gelabeld om ervoor te zorgen dat het wasgoed
ook weer op de juiste plek terechtkomt. Kan hiervoor beter de traditionele of de moderne methode
worden gebruikt? En hoe moet de was geregistreerd worden, handmatig of elektronisch? Een
interview met M. Christine Klöber, organisatieadviseur voor facilitaire dienstverlening.
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Waarom is het zo belangrijk om textiel te
labelen?
In de praktijk is dit thema helaas nog vaak een
ondergeschoven kindje. Binnen het totale wasproces wordt het dikwijls beschouwd als een bijzaak. Hoe belangrijk een persoonsgebonden en
goed functionerende labeling is voor de dagelijkse gang van zaken in een interne wasserij, blijkt
wel zodra textiel op de verkeerde plek belandt en
dan niet meer traceerbaar is of
verkleurt door een verkeerde
behandeling. Dan heb je als
wasserij wel een probleem.

Wat zijn de voordelen?
Dankzij de barcode wordt snel duidelijk van wie
het kledingstuk is. Bovendien kunnen er labels
in verschillende kleuren en vormen worden aangebracht, bv. gekleurd, gestreept of met stippen,
zodat een medewerker in het interne wasproces
bij het sorteren van de vuile was aan de kleur
van het label meteen kan zien in welke waszak
het kledingstuk moet. Dezelfde methode werkt
trouwens ook op de conventionele manier, wanneer op de
bestaande patches een punt
in een bepaalde kleur wordt
aangebracht of bij het aanschaffen van nieuwe patchlabels meteen verschillende
kleuren worden gebruikt.

Wat is hiervoor de oplossing?
Er zijn veel manieren om wasgoed te labelen. Zo kan men
gebruikmaken van gestikte
Zijn er nog betere methoden?
en geweven etiketten, patchlaOok bij het labelen van wasbels, handmatig aangebrachte
goed staat de technische
tekst, barcodes, een data
vooruitgang niet stil. Tematrix-systeem en RFID-tags.
M. Christine Klöber
genwoordig worden er zelfs
Daarbij moet behalve met een
Sinds 1996 zelfstandig managementchips gebruikt waarin de
goede lees- en houdbaarheid
consultant facilitaire dienstverlening en
namen van de klant of de beook rekening worden gehoukwaliteitsmanagement en directeur van
woners zijn opgeslagen en die
den met de uitstraling en naorganisatieadviesbureau KlöberKASSEL.
dan als signaal worden afgetuurlijk moet het kledingstuk
geven. Het voordeel hiervan is
met het label goed draagbaar
zijn. Alle methodes voor het aanbrengen van la- dat zoekgeraakte kledingstukken of andere artibels zijn arbeidsintensief. Van het inrichten van kelen sneller kunnen worden gevonden aan de
de werkplek tot en met de systematische verwer- hand van documentatie. In sommige wasserijen
king door geschoolde medewerkers moet iedere wordt het wasgoed zelfs met behulp van software
gescand en via een led-gestuurd rek met vakken
stap goed doordacht zijn.
gesorteerd op eigenaar, zonder dat er handmaHandmatig of elektronisch: welke methode tig voor- of nasorteren aan te pas komt. Op die
manier kan gecontamineerde was onder uiterst
beveelt u aan?
Dat is in principe afhankelijk van de behoef- hygiënische voorwaarden worden verwerkt.
ten van de cliënten en de wasserij in het ver
pleeghuis. Geweven naametiketten zijn inmid- Is het de moeite waarde om deze nieuwe
dels wel verleden tijd, omdat het aanbrengen identificatietechniek aan te schaffen?
daarvan heel tijdrovend is. Een andere methode Dankzij deze digitale techniek krijgt het manageis de laatste jaren steeds meer in opkomst ge- ment een beter inzicht in de kosten en wordt
komen: elastische of niet elastische wasmerkjes het eenvoudiger om exacter te budgetteren, perdie met een barcode zijn bedrukt, worden op het soneel in te zetten, voorraden probleemloos en
textiel gepatcht. Deze manier is inmiddels stan- snel te inventariseren en eventuele verliezen te
traceren. Dat bespaart veel tijd en dus geld. //
daard bij het labelen van wasgoed.

Een nieuw systeem of het
oude aanpassen? 9 vragen
die centraal staan bij het
labelen van wasgoed
• Welke behoeften hebben uw
cliënten en afdelingen?
• Hoe moeten de processen
binnen het wasproces vorm
krijgen?
• Welke eigenschappen moet
het labelingsysteem hebben?
• Moet het volume van het wasproces later kunnen groeien?
• Kan het gekozen systeem
vanuit technisch oogpunt later
worden uitgebreid?
• Zijn software-interfaces
bij een elektronisch systeem
mogelijk?
• Waaraan moet wat betreft
interfaces aandacht worden
besteed?
• Hoe hoog zijn de investeringen
per systeem?
• Wat zijn de doelstellingen van
uw organisatie?

Contact
KlöberKASSEL GbR
Kennis voor facilitaire dienstverlening.
Leuschnerstraße 62 a
34134 Kassel
Tel.: (0049)-561 58580359
www.kloeber-kassel.de

14 PROconcept international // Management

2. Wassen/drogen

1. Aannemen vuil wasgoed

De wasserijontwerper

Stefan Bohde
Zijn ontwerpen maken deel uit van de gratis service
van Miele Professional. Zijn sterkste punt: Bohde
berekent het rendement en mogelijke besparingen van
nieuwe interne wasserijen.

“Bij ons is uw was in goede handen”
– deze totale aanpak van Miele Professional voor zorginstellingen voor ouderen
begint al bij het ontwerpen van het concept voor een interne wasserij. Wat daarbij
allemaal komt kijken, weet Stefan Bohde,
ontwerper bij Miele.

S

tefan Bohde kent heel wat interne wasserijen.
Het zijn er waarschijnlijk enkele honderden.
Van binnen gezien heeft de ontwerper de
meeste daarvan niet. Maar hij heeft ze allemaal op zijn werktafel gehad en op zijn computer
opgeslagen, compleet met plattegronden en technische tekeningen, waarop elektrische aansluitingen
en afvoerleidingen tot op de millimeter nauwkeurig
staan ingetekend. Waarom wordt er zo veel zorg aan de
details besteed? “Het ontwerp is niet zomaar een onderdeel van de service van Miele Professional, het is juist
doorslaggevend voor het goed functioneren van een
interne wasserij”, vertelt de vakman die kan bogen op
jarenlange ervaring.
Voordat Bohde aan een nieuw project begint, heeft
een buitendienstmedewerker ter plekke alle informatie
verzameld en in de computer ingevoerd. Daartoe behoren bv. de afmetingen en gegevens van de ruimtes, waar
de ruimtes zich bevinden (kelder of begane grond), het
aantal cliënten, de verwachte hoeveelheid wasgoed,
gegevens over technische aansluitingen en de energiebron (elektriciteit, gas of stoom). Deze gegevens zijn
belangrijk voor de ontwerpafdeling van Miele Professional. Zodra alle informatie binnen is, gaan Bohde en zijn
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4. Sorteren

3. Finishen

Samen ontwikkelen ze concepten voor
wasserijen: Stefan Bohde en zijn
collega Manfred Scholz (links).

collega Manfred Scholz aan de slag
met het uitwerken van een concept
dat geheel is afgestemd op de situatie ter
plekke en de wensen van de klant. Daarbij moet
een antwoord worden gevonden op vragen als: Wat is
het beste wasproces voor deze situatie? Waar scheiden
we de vuilewaszone van de hygiënische zone? Waar
staat de warmwatervoorziening? Waar zitten de wateraansluitingen? Bohde en zijn collega hebben tot nog
toe voor elke bouwkundige uitdaging een oplossing
gevonden. “Het komt wel eens voor dat een situatie
gewijzigd en er muren gesloopt moeten worden. Maar
dat is echt een uitzondering”, vertelt Bohde.
Een compleet concept ligt doorgaans binnen een dag
op tafel. Het uitwerken neemt natuurlijk meer tijd in beslag. Manfred Scholz zit dan aan de computer en maakt
de tekeningen met behulp van CAD-software of met
pCon.planner, waarmee een virtuele rondvlucht door
het ontwerp van de wasserij kan worden gevisualiseerd.
Dit kan de buitendienstmedewerker dan op locatie demonstreren en eventuele veranderingen en wensen
meteen bespreken. Bij grotere zorginstellingen
worden ook de eisen aan het ontwerpteam
hoger. “Momenteel werken we aan een concept voor een wasserij in een verzorgingshuis met 900 bewoners in Zuid-Duitsland.
Hier moeten we natuurlijk met veel meer
details rekening houden dan normaal”,
zegt Bohde. De bouwtekeningen nemen we

in dit geval zo over van de architect.
Die zijn zo gedetailleerd dat kleine verbouwingen direct door installatiebedrijven
kunnen worden uitgevoerd.
Tot de gratis service van de ontwerpafdeling hoort
ook het calculeren van de capaciteit en het rendement
van de wasserij. Daarbij wordt gelet op aantal, volume
en combinatie van de machines en hun energieverbruik. “Energie-efficiënt werken wordt steeds belangrijker. En wij kunnen precies aangeven wat het kost
om een kilo wasgoed te wassen, drogen en mangelen”,
zegt Bohde. Een ander pluspunt is dat de ontwerpers
uit Gütersloh mogelijke besparingen en voordelen van
een nieuwe interne wasserij in vergelijking met een bestaand contract met een externe wasserij of de oude interne wasserij duidelijk op een rijtje zetten. “Dat is een
van de sterkste punten van onze service”,
vindt Bohde. //

Voordelen van een interne wasserij
•
•
•
•
•

Onafhankelijkheid van externe dienstverleners
Geen contractuele verplichtingen
Schoon wasgoed is altijd beschikbaar
Volledige controle van het hygiëneconcept
Kwaliteit en verzorgde uitstraling van textiel en
wasgoed blijven behouden
• Onafhankelijkheid van prijsfluctuaties van
externe dienstverleners
• Minder slijtage van wasgoed en kleding
• BTW-voordeel over de interne personele kosten

CAD-software en pCon.planner
maken een virtuele rondvlucht
door de geplande wasserij mogelijk.
Dit kan de buitendienst adviseur
ter plekke bij de klant laten zien.

5.

Uitgifte
schoon wasgoed
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De verswaterafwasautomaten van Miele

perfecte hygiëne
dankzij vers water
Perfect hygiënisch vaatwerk is met name in zorgcentra voor ouderen van
groot belang. Juist vanwege mogelijke ziektekiemen zijn vaatwassers
vereist die maximale hygiëne garanderen. Daarvoor zorgen de nieuwe
professionele vaatwassers met verswatersysteem van Miele Professional.
De modellen »HYGIENE« en »HYGIENEplus« voldoen aan de strengste eisen
op het gebied van hygiëne en zijn gekeurd door het wfk-Instituut. Zo krijgen
bacteriën en andere ziekteverwekkers geen kans.

D

e eisen aan hygiëne in zorginstellingen voor ouderen zijn
streng. En dat terwijl in kleine
keukens in het woongedeelte
vaak nog vaatwassers staan die niet optimaal hygiënisch reinigen. Maar daar is een
oplossing voor. Bijvoorbeeld met de nieuwe
afwasautomaten met verswatersysteem
van Miele Professional, die voldoen aan
de strengste hygiëne-eisen. De modellen
»HYGIENE« en »HYGIENEplus« zijn speciaal ontwikkeld voor deze toepassing en

beschikken daarom over programma's met
hoge naspoeltemperaturen (tot 85 graden
Celsius) en inwerkingstijden van maximaal
tien minuten.

Circulatie van vers water
De vaatwassers met verswatersysteem zijn
overigens alleen verkrijgbaar bij Miele
Professional. Het unieke spoelsysteem garandeert bij de meest uiteenlopende verontreinigingen een gelijkblijvende hoge
reinigingskwaliteit en daarmee een be-
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trouwbaar afwasresultaat. Dat komt doordat het water na iedere reinigings- en
spoelfase wordt ververst. Op die manier
kunnen etensresten zich niet in het water
ophopen. Een krachtige verwarmingspomp
met een capaciteit van maximaal 400 l/
min. zorgt voor een hoge watercirculatie.
In combinatie met de hoge temperaturen
bij het naspoelen worden verontreinigingen door micro-organismen extreem gereduceerd.

Wetenschappelijk getest
Uit tests van het wfk-Instituut voor Toegepast Onderzoek in Krefeld blijkt dat het
verswatersysteem van Miele in de nieuwe
serie PG 80 een uitstekende reinigingskwaliteit en uiterst hoge hygiënische reiniging
bereikt. De nieuwe vaatwassers scoren
echter niet alleen goed op het gebied van
hygiëne, maar ook op bedieningsgemak.
Daarvoor zorgen verschillende innovatieve
functies, zoals het automatisch sluiten van
de deur via AutoClose en het royale display
waarop het gekozen programma en het
verloop van het programma worden weergegeven.

Snel en efficiënt
De nieuwe vaatwassers met verswatersysteem hebben korte programmatijden.
De kortste spoelfase duurt bijvoorbeeld
slechts vijf minuten. Twee spoelniveaus
bieden veel ruimte, ook voor combinaties
van vaatwerk met glazen, pannen, bestek
en serviesgoed. De programma's zijn heel
eenvoudig te bedienen. Voor een perfect
resultaat zorgt na iedere spoelbeurt de geïntegreerde dampcondensatie die de hoeveelheid vochtige en hete lucht reduceert.
Hierdoor koelt het vaatwerk snel af en kan
het vlot uit de vaatwasser worden gehaald.
Met tot wel 40 spoelbeurten per dag staan
de nieuwe bedrijfsafwasautomaten borg
voor hoge efficiëntie.

Maximale hygiënische veiligheid
De professionele hygiënische vaatwassers
zijn de optimale oplossing voor instellingen waar maximale hygiënische veiligheid
vereist is. En die kan alleen Miele Professional leveren – op grond van de jarenlange
ervaring op het gebied van afwasautomaten en medische techniek. //

De professionals in hygiëne:

eerste keus voor scherpe eisen aan hygiënische
veiligheid: de modellen »HYGIENE« (PG 8059 U) en
»HYGIENEplus« (PG 8057 TD U) garanderen een zeer
hoge reinigingshygiëne op grond van naspoeltemperaturen tot 85 graden Celsius, thermische desinfectie
op 93 graden Celsius, inwerktijden van maximaal
10 minuten en vanwege het verswaterspoelsysteem
van Miele.

De Miele reinigingsparameters

voor maximale hygiënische
veiligheid
• Schoon, vers water voor de reinigingsen naspoelfase
• Intensieve filtering van het zeepsop
• Naspoeltemperatuur tot 85 °C
• Thermisch desinfectieprogramma,
zonder toevoeging van desinfectie
middelen
• Programma varioTD met 93 °C naspoeltemperatuur en max. 10 min. inwerktijd
• Dampcondensatie voor optimaal
ruimteklimaat

Op het drieregelige display in het midden van het bedieningspaneel
(links) worden het gekozen programma en de actuele status ervan
weergegeven. Met behulp van de TouchControl-besturing kunnen
programmaparameters worden gewijzigd.
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De geboorte
van een nieuwe
generatie mangels
Waar worden de apparaten van Miele die dagelijks bij u in gebruik
zijn, eigenlijk ontwikkeld en geproduceerd? Wij hebben een bezoek
gebracht aan de Miele-fabriek in Lehrte en een kijkje achter de
schermen genomen. Van het eerste idee tot aan de start van de
productie heeft een team van medewerkers in Lehrte tweeënhalf jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie
mangels: de PM 12 zet nu een nieuwe benchmark als het gaat om
prestaties, bedieningsgemak en efficiëntie.
1

2
4

3
Voor Andreas Teschmit (afb. 2 en 3), Sami Altunöz (afb. 1),
Gerald Breitenbeck (afb. 3) en Petra Kaffka (afb. 4) betekent de
productie van de PM 12 mangels veel handmatig werk.

E

en
vrijdagmorgen
in
de fabriek van Miele in
Lehrte. In de 150 meter
lange productiehal gaat
de ochtendploeg aan het werk: Andreas
Teschmit zet de aluminium mulde in de
behuizing van de mangel en draait een
bout aan de buitenkant vast. Zijn collega
Gerald Breitenbeck controleert de temperatuursensor en een andere medewerker
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checkt de luchtbalgen voor de walsen.
Aan de manier van werken zie je dat hier
ervaren mensen aan het werk zijn. Dat
is kwaliteitswerk tot in de details voor
de mangels, wasmachines en drogers van
Miele Professional.
Drie jaar geleden werd er in de Mielefabriek in Lehrte een belangrijke beslissing genomen: er moest een nieuwe generatie mangels in de plaats komen van
de drie oude, vertrouwde modellen, die
sinds 1983 en het begin van de jaren 1990
op de markt waren. Dat doel is inmiddels
gerealiseerd, want de nieuwe serie PM 12
biedt een verhoogde capaciteit van maar
liefst 50 procent dankzij een verbeterde
persdruk en een geoptimaliseerde temperatuurregeling. Dat levert veel kortere
verwerkingstijden op en dus een besparing op arbeids- en energiekosten. Miele
zet hiermee nieuwe maatstaven op de
markt voor professionele toepassingen.
Het begon allemaal met het idee de productie van mangels te optimaliseren en
tegelijkertijd de prestaties van mangels
beter af te stemmen op de behoeften van
gebruikers in zorginstellingen. Al snel
werd er in Lehrte een slagvaardig team
uit meerdere afdelingen samengesteld,
dat zich vol passie en enthousiasme
op het nieuwe project stortte om een
nieuw tijdperk in mangeltechnologie in
te luiden. Een belangrijk aspect was het
verminderen van het aantal onderdelen

PM 1210
Werkbreedte 100 cm

Van idee tot productie: de serie
PM 12 in cijfers

10
medewerkers vormden het
kernteam van het project »Ontwikkeling mangelgeneratie PM 12«.
Het complete team bestaat uit in
totaal 15 medewerkers.

2,5

jaar investeerde de Miele-fabriek
in Lehrte in de ontwikkeling van
de nieuwe generatie mangels –
van idee via ontwerp tot aan de
start van de productie.

60

De nieuwe mangel PM 1217 kan
tot wel 60 kilo wasgoed per uur
verwerken.

PM 1214
Werkbreedte 140 cm

van de oude serie, want dat bracht hoge
kosten voor productieproces, logistiek en
voorraadbeheer met zich mee. Projectleider Thomas Schendel: »We kozen voor
een platformstrategie, waarmee Miele
ook wasmachines en drogers produceert.
De drie modellen van de nieuwe generatie
– PM 1210, PM 1214 en PM 1217 – zijn
nu modulair samengesteld, dat wil zeggen dat er nu 274 componenten zijn die
voor alle drie de machines identiek zijn.«
De drie nieuwe mangels bieden de volgende unieke kenmerken:
• verstelbare werkhoogte
inclusief optionele sokkel;
• nieuw besturingssysteem met groot
touchdisplay en nieuwe functies;
• voetschakelaar FlexControl;
• flexibele wasgoeduitvoer (PM 1217);
• pneumatisch geveerde mulde en
• een voor Miele specifieke uitvoertafel
met Cool Down-functie.

Thomas Schendel,
projectmanager
PM 12
»Dankzij het enthousiaste team is
het ons gelukt binnen een jaar van
prototpye naar geplande productiestart te komen. Daar zijn we erg
trots op.«

Thomas Schendel: »Het mooie van dit
project is dat circa 20 procent van alle
medewerkers hier in Lehrte op de een of
andere manier een bijdrage heeft geleverd
aan de ontwikkeling van de nieuwe serie.
Een prestatie die we echt samen hebben
geleverd, vooral door het vaste team dat
zeer betrokken is geweest. De mangels uit
de PM-serie zijn echt Miele!« //

PM 1217
Werkbreedte 166 cm

De nieuwe generatie mangels: flexibel bij een beperkte ruimte
Met werkbreedtes tussen de 100 en 166 centimeter passen de nieuwe Miele-mangels (PM 1210, PM 1214 en PM 1217) die in Lehrte worden
geproduceerd, perfect in kleine en middelgrote wasserijen. Ze zijn in hoogte verstelbaar en kunnen dus optimaal worden ingesteld op de lengte van
het bedienend personeel.

»Miele zorgt voor mijn
zijden blouse.«
Ingeburg Nieschler, Lambertinum Hildesheim
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