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Beste lezers,
Bij Miele Professional doen wij er iedere
dag alles aan om nog beter te worden
dan we nu al zijn. Deze filosofie spoort al
onze medewerkers aan tot het bedenken
van nieuwe ideeën. Alleen al in de Miele fabriek Lehrte, ons kenniscentrum
voor bedrijfsmatige wasbehandeling
(vanaf pagina 18), leverden de afgelopen drie jaar meer dan 1500 ideeën een
bijdrage aan de verdere verbetering van
onze wasmachines, drogers en mangels.
En daar profiteert u als onze klant uiteraard ook weer van, omdat u in uw eigen wasserij vertrouwt op apparaten die
het textiel hygiënisch en behoedzaam
reinigen en zuinig omgaan met energie.
In deze uitgave van »Miele PROconcept international« vindt u nog veel meer voorbeelden van
hoe wij ons leidmotief in de praktijk omzetten. Voor ons titelverhaal brachten wij een bezoek aan
het woonzorgcentrum voor gehandicapten De Schutse in Kesteren. De nieuwe in-huiswasserij
daar heeft veel positieve effecten met zich meegebracht. Zo kon het verzorgend personeel in de
woongroepen worden ontlast, terwijl de kwaliteit van de dienstverlening en was werd verbeterd en
de kosten daalden (pagina 6 e.v.). Hoe wij onze kennis op het gebied van hygiëne en medische
techniek inzetten voor de wasserijtechniek komt u te weten in het interview met onze deskundigen
toegepaste techniek dr. Winfried Michels en dr. Ulrike Weber (pagina 16 e.v.). En als u wilt weten hoe
u eigenlijk goed mangelt, dan mag u de vele tips van Katrin Rieger niet missen (pagina 12 e.v.).
Wij wensen u veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,

COLOFON
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Str. 29 | 33332 Gütersloh,
Duitsland
Postbus | 33325 Gütersloh, Duitsland
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WASTRIATLON

DRIE DISCIPLINES VOOR EEN PERFECTE WASGOEDFINISH
Wassen, drogen en mangelen – met Miele Professional
heeft u de juiste systeemoplossing voor uw in-huiswasserij en realiseert u altijd de perfect finish van uw was.
Profiteer nu van onze TRI-bonus!
Op het gebied van wasserijtechniek zijn in iedere discipline optimale
prestaties vereist. Ideaal voor de snelle start in de wasTRIatlon zijn
de wasmachines van Miele Professional. Dat zijn namelijke echte
krachtpatsers die snel tempo kunnen maken en genoeg uithoudingsvermogen hebben om enorme bergen wasgoed te verwerken. Verlies
geen tijd in de wisselzone en maak gebruik van de perfecte afstemming van de wasmachines op de drogers van Miele Professional. Met
hun superieure prestaties in recordtijd bespaart u kostbare energie.
Eindsprint op de laatste meters! De mangels van Miele Professional
nemen het stokje over. Met uitstekende ergonomische eigenschappen, eenvoudige bediening en optimale capaciteit voor een perfecte
finish van het wasgoed. En het beste komt nog: Profiteer nu
van onze TRI-bonus en bespaar tot wel 3.500 euro extra!
Meer informatie op: www.miele-professional.nl/TRIatlon //

De Duitse triatleet en Ironman-winnaar Faris Al-Sultan weet waar het bij de was TRIatlon op
aankomt: perfectie en optimale prestaties bij het wassen, drogen en mangelen.

ALTIJD OP TIJD NAAR HET TOILET
Incontinentie kan voor de betrokkenen heel vervelend zijn. Maar voor de Japanner Atsushi Nakanishi
bleek het juist een schot in de roos. Het bracht hem op het lumineuze idee voor een incontinentieapp.
Die zou ook voor woonzorgcentra in de toekomst een oplossing kunnen zijn.

De Japanner Atsushi Nakanishi heeft iets
bedacht om beter te kunnen leven met
zijn urine- en ontlastingsincontinentie.
Zijn oplossing is zo groot als een luciferdoosje, communiceert met de smartphone
en heet »D Free«. Dat staat voor »Diaper

Free«, luiervrij dus. »D Free« is zowel voor
gebruik thuis als in de zorginstelling een
handige uitvinding. Het werkt heel eenvoudig: een meetapparaatje wordt om de
buik gedragen en meet echografisch het
niveau in de blaas.

Via de app is de actuele status van de
blaas dan zichtbaar. Bijzonder praktisch
dus voor incontinentiepatiënten. De app
geeft ruim op tijd aan wanneer men het
toilet moet opzoeken. Op de lange termijn
is het gebruik van »D Free« in verzorgingshuizen denkbaar. Via hun mobieltje
kunnen verzorgers zien wanneer bewoners
moeten plassen. De toiletbezoeken worden
via de app vastgelegd. Dat levert tevreden
bewoners op en verlaagt het verbruik van
incontinentieluiers. »D Free« komt naar
verwachting in 2016 op de markt. //
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NIEUW INTERNETADRES
»KLASSE WÄSCHE«
GAAT DE GRENS OVER
Het informatieplatform »Klasse Wäsche« bundelt zijn krachten. Het initiatief is nu ook op
internet bereikbaar via www.klasse-waesche.com.
Wat vier jaar geleden in Oostenrijk begon, is in 2013 en 2014 ook van start
gegaan in Zuid-Tirol (Italië) en Duitsland. Hotels, pensions en beheerders van
woonzorgcentra vinden op het onafhankelijke en neutrale informatieplatform
»Klasse Wäsche« handige tips en achtergrondinformatie over effectieve wasprocessen, de juiste omgang met wasgoed en
kostenoptimalisering. »Klasse Wäsche«
gaat nu ook in andere landen zijn krachten nog sterker bundelen om zich in te
zetten voor het motto: »Wasserij in eigen
huis. Altijd schoon en fris.«. Daarom is het
platform nu ook op internet bereikbaar via
www.klasse-waesche.com.
Als eerste landenoverkoepelend project
was »Klasse Wäsche« op bezoek in wellnesshotel Reischlhof in het Beierse Woud, dat
geleid wordt door Hermann Reischl en zijn
vrouw. De hotelwasserij is perfect afgestemd
op de behoeften van het bedrijf: 500 tot 700
kilo was wordt hier per dag gewassen,

Perfect wasgoed: Hermann Reischl stelt de wasserij van zijn hotel voor op www.klassewaesche.com.

gedroogd, gemangeld, gevouwen en perfect
verzorgd. Dat hygiënisch schoon wasgoed
een belangrijk aspect is voor het welzijn
van cliënten in woonzorgcentra blijkt ook
uit een bezoek aan het Bürgerstift Memmingen. »Klasse Wäsche« was er te gast om
een kijkje te nemen achter de schermen

van de eigen wasserij. Daarbij ontstond een
korte film waarin u kunt zien hoe efficiënt
een wasserij in huis kan worden beheerd.
Kijk op www.klassewaesche.com //

SCHILDERIJEN VOOR MENSEN MET DEMENTIE
Dementie is niet geneesbaar, maar je kunt het leven van dementerenden wel makkelijker maken. Bijvoorbeeld met schilderijen
van ontwerpbureau fine arts.
Het Berlijnse bureau fine arts heeft een bijzondere collectie schilderijen
voor mensen met dementie ontworpen, die een warme sfeer scheppen, mensen oriëntatie biedt en hen prikkelt. Op de schilderijen staan duidelijk
herkenbare motieven in krachtige kleuren en sterke contrasten die ook
goed zichtbaar zijn voor senioren die slechtziend zijn. Ze halen herinneringen op aan de jeugd of gelukkige tijden zoals bijvoorbeeld de eerste
liefde. Het concept is gebaseerd op recente neurofysiologische inzichten.
Meer informatie op: www.finearts-care.de //
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HET CONCEPT
VAN DE IN-HUISWASSERIJ
DEEL 2
Nederland
Stichting tot verzorging van
verstandelijk gehandicapten
De Schutse, Kesteren

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 verschillende 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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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
in-huiswasserij bij De een
Schutse:

CHECKLIST DE SCHUTSE
IN KESTEREN

• Machines met zeer zui
nig verbruik
• Snellere en flexibelere
organisatie
• Korte transportwegen
• Geen verlies van wasgo
ed, minder slijtage
• Inzet van bewoners is
mogelijk
• Stichtingsrecht in Neder
land:
geen btw op personeelsko
sten

SOORTEN WASGOED

R Platgoed (beddengoed, linnengoed,
mangelgoed etc.)

R Handdoeken
R Bovenkleding (persoonsgebonden wasgoed)
VERVOER VAN DE WOONGROEPEN
NAAR DE WASSERIJ
R ja
£ nee

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 wasgoed door de medewerksters van het wasserijteam
opgehaald bij de woongroepen en met een elektrowagen naar de wasserij gereden. Per woongroep van
15 bewoners zijn er grote blauwe stoffen zakken voor
de vuile was. De waszakken zijn voorzien van ingeregen koord en een fixlock. De zakken staan in aparte
opbergruimtes waar ze dagelijks, behalve op zondag,
op een rolcontainer naar de elektrowagen worden gereden. 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 continu gebruik gemaakt van een handendesinfectans.

145
FULLTIME MEDEWERKERS
De zorg en begeleiding van bewoners
en cliënten is zeer intensief.

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

4

CLUSTERS
In een woongroep of cluster wonen
15 bewoners.

60

BEWONERS
Plus 40 cliënten voor dagbesteding.
Deze groep heeft een eigen wasserij.

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

7
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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 oproepkrachten. Bij De Schutse kunnen bewoners
als onderdeel van het therapeutisch
aanbod meehelpen in de wasserij.

544 kg

VUIL WASGOED
wordt per week in de wasserij verwerkt.

51,5 uur

4

5

Reine

Onreine
zijde

IN BEDRIJF
Maandag t/m vrijdag: 7.30 - 17.00 uur
Zaterdag: 8.00 - 12.00 uur

11

3

1

2

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
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WASSERIJ MET
SOEPELE OVERGANGEN
6

8
9

Mangelen en
strijken

zijde

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.

Zones in de wasserij
1

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

2

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

3

Indeling van de verschillende soorten vuil wasgoed.

4

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.

5

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.

6

Automatische doseerinstallatie voor vloeibaar wasmiddel met vijf verschillende doseerreservoirs

7

Twee VEIT Varioline strijktafels

8

Mangel HM 5316. Hier wordt ook beddengoed
gemangeld.

7

10

12

13

14

9

Rekken voor bloezen, overhemden, colberts enz.

10

Hier wordt de gedroogde en gestreken
kleding opgevouwen.

11

Persoonsgebonden wasgoedwagen met gepersonaliseerde vakken

12

Patchstation met beeldscherm

13

Opslag van textiel

14

De woongroepen krijgen drie keer per week schoon
wasgoed.

9
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Merken van de kleding
Na het voorsorteren wordt de was in de
eigenlijke wasruimte gebracht, waar drie
Miele-wasmachines – twee met een capaciteit van 20 kilo en een met 8 kilo – permanent in gebruik zijn. Ook aan het einde
van de werkdag worden de machines nog
een keer gevuld en aangezet. Na het wassen wordt het wasgoed aan de schone zijde
gedroogd. Daarna volgen het strijken en
mangelen van platgoed, het opvouwen
en verzamelen (ieder kledingstuk is voorzien van een gepatched kledingmerk met
naam), het ophangen op kleerhangers en
het sorteren in de vakken van de persoonsgebonden 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 centrale in-huiswasserij die in oktober 2014
van start ging, alleen maar voordelen:

Reier van de Lagemaat, clustermanager van De Schutse, over
de voordelen van een centrale
in-huiswasserij:
Heer Van de Lagemaat, u hebt het project voor de nieuwe in-huiswasserij sinds
het begin af aan begeleid. Wat waren
uw prioriteiten?
Ons doel was het vanuit hygiënisch oogpunt 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-

»Wij zijn heel blij dat we met Miele Professional 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 kunnen met een professioneel textielmanagement nagenoeg worden uitgesloten.« Zou
outsourcing een alternatief zijn geweest?
D. J. Hovestad: »Nee. We hebben dat met
meerdere partijen uitgerekend en onderzocht. Het resultaat
was duidelijk: juist
voor wat betreft
de persoonsgebonden was is
een eigen wasserij voor De
Schutse economische gezien
de beste oplossing.« //

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 kleding 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 arbeidsprocessen zijn bijvoorbeeld geoptimaliseerd.
Ons team werkt met vier vaste medewerksters 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 automatisch werkende doseerinstallatie wordt via
de wasmachines geregeld en zorgt altijd

Portret De Schutse
De Schutse is een woonzorginstelling voor
mensen met een verstandelijke en vaak
ook lichamelijke beperking in alle leeftijdscategorieën 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 woongroepen, waarvan vier in Kesteren met 60
mensen. Daar komen nog 40 cliënten voor
dagbesteding bij.

voor de juiste dosering van vloeibaar wasmiddel. In de drogers met Air Recycling
Plus-technologie wordt daarnaast 60 procent van de reeds verwarmde proceslucht
hergebruikt.
Wat betekent kwaliteit in uw wasserij?
Bijvoorbeeld dat wij de volledige wasserij een keer per week, altijd op donderdag, desinfecteren. Dat wij het ons
toevertrouwde 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 situatie goed geanalyseerd en de perfecte
oplossing voor ons gevonden. //
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»IK KREEG DE RODE JAM
NIET WEG.«
De Schutse-bewoonster Hannie (naam gewijzigd) is blij met haar gewassen knuffel Pucki

Wij hebben net gezien dat u uw knuffelbeestje weer hebt teruggekregen.
U sprong echt een gat in de lucht van
blijdschap. Hoe heet-ie eigenlijk?
Dat is Pucki. Die heb ik al heel lang, die
heb ik altijd bij me.
Ook als u op pad bent, dus buiten of
bij het eten?
Niet altijd, maar soms wel. Hij is zo lekker
zacht en snoezig. Ik kan met hem knuffelen en hij mag bij mij in bed slapen.
Waarom moest Pucki in de was, wat
was er gebeurd?
Er was jam op gekomen bij het ontbijt en
toen heb ik geprobeerd dat eruit te krijgen, ook met warm water, maar dat hielp
niet. Ik kreeg die rode jam er gewoon
niet uit en toen werd hij vies en plakte
helemaal.

En hij ruikt ook heerlijk!
Ja, hij ruikt zo fris, dat vind ik fijn.
Schone was ruikt altijd zo lekker.
Is Pucki al vaker in de was geweest?
Ja, ik had 'm een keer buiten in de modder
laten vallen, toen was hij echt helemaal vies!
En hoe zit dat met uw kleren? Gaat dat
net zo goed als met Pucki?
Nou, dat gaat hier vanzelf. Dingen die ik
heb gedragen doe ik in de waszak en na
een paar dagen krijg ik alles weer schoon
terug. Ik merk daar meestal niets van,
pas als ik de kast opendoe en hij weer vol
is met mijn spullen.

Hebt u ook een lievelingskledingstuk
waarbij de wasserij heel goed moet
opletten?
Ja, ik heb een bloesje van zijde. Dat
wordt daar heel voorzichtig gewassen.
Als ik het terugkrijg, dan is het helemaal
schoon en ziet eruit als nieuw.
Bent u al een keer in de wasserij
geweest?
Nee, alleen tot de ingang. Daar dragen
ze allemaal een schort en handschoenen.
Daar mogen wij niet naar binnen. //

Nou, die wasbeurt is hem blijkbaar
goed bekomen! Pucki is weer schoon!
Ja, helemaal. Ik ben echt zo blij. Ik heb
hem gisteren afgegeven en vandaag was
hij alweer terug.
Dan kent u die mensen van de wasserij
zeker goed?
Ja, die ken ik goed. Toen ik Pucki aan
hun liet zien, zeiden ze meteen dat het
weer helemaal goed zou komen en namen
hem mee naar de wasserij. En ze hadden
gelijk. Je ziet niets meer van de jam.

Medewerkster wasserij Anneke Hooimeijer
brengt de schone Pucki terug.
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VEEL ERVARING EN FINGERSPITZENGEFÜHL VOOR:

DE KONINGSDISCIPLINE

MANGELEN

Perfecte wasgoedfinish: gemangeld wasgoed is mooi en glad gestreken. Daarvoor zijn warmte,
stoom en energie nodig. Maar hoe zet je die optimaal in? Katrin Rieger, hoofd van de centrale
wasserij in het Diakonisches Werk Wolfsburg, weet hoe men op de juiste manier mangelt en heeft
een groot aantal tips paraat.

Waar let u speciaal op voordat u begint met
mangelen?
Ik kijk altijd eerst hoe vochtig het textiel
nog is. Voor een goed mangelresultaat is het
restvochtgehalte van het wasgoed heel be
langrijk. Al naargelang de walsdiameter van
de mangel ligt dat tussen de 25 en 53 pro
cent. Het vochtgehalte moet altijd ten minste
25 procent zijn. Alleen op die manier kun je
topkwaliteit bij het finishen realiseren. Als
het textiel niet gedroogd en nog te vochtig
is om te mangelen, moet het per se worden
voorgedroogd.
Wat hoort er nog bij de voorbereiding?
In onze centrale wasserij mangelen we op de
grote PM 1825 met gasverwarming dagelijks
500 kilo wasgoed. Zo'n hoge doorvoer kan
alleen als je goed voorbereid bent. Daarbij
hoort het voorsorteren van de was: we man
gelen namelijk enerzijds alleen textiel van
zuiver katoen op een temperatuur van 180
graden en anderzijds gemengde weefsels en
kunstmatige vezels op een temperatuur van
140 graden. Deze scheiding in twee charges

bespaart tijd en maakt het mangelen eenvou
diger.

Katrin Rieger
De 48-jarige leidt sinds 2001 de centrale
wasserij van het Diakonisches Werk Wolfsburg.
De 10 medewerksters van de wasserij verwerken dagelijks 1,7 ton wasgoed en 0,5 ton
mangelgoed voor de 850 bewoners van de
zorginstelling.

Contact
Katrin Rieger | hoofd Centrale wasserij
Diakonisches Werk Wolfsburg e.V.
Erich-Bammel-Weg 3
38446 Wolfsburg
Tel.: +49 (0) 53 61 501-1219
www.diakonie-wolfsburg.de

U scheidt het wasgoed dat gemangeld moet
worden dus op basis van de soort vezels?
Ja, natuurlijk! Katoen en linnen zwellen op
als ze vochtig zijn en worden door de hoge
temperatuur en de persdruk van de mulde
mooi glad, glanzend en droog. Chemische
weefsels zijn hittegevoelig en smelten bij
te hoge temperaturen. Bij textielproduc
ten staat het wasvoorschrift meestal op
het etiket.
Is er ook textiel dat u niet mangelt?
Bepaalde stukken kunnen niet met de mangel
worden bewerkt. Wij mangelen bijvoorbeeld
geen wasgoed waar metalen knopen aan zit
ten. Die veroorzaken krassen op de mulden
en kunnen voor onherstelbare schade zorgen.
Dat wasgoed wordt dan zorgvuldig gestreken.
Zijn onderdosering van wasmiddel of te
hard water een probleem?
Gelukkig hebben wij in Wolfsburg geen pro
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?

WAT TE DOEN BIJ
PROBLEMEN?

Wasmiddel heeft zich
afgezet op de mulde
• Mulde reinigen en invetten
• Wasmiddeldosering/
wasprogramma controleren
• Wasproces laten checken door
technicus
• Wasmachine vaak laten spoelen,
zacht water gebruiken

Het restvochtgehalte is te laag

bleem met te hard of kalkhoudend water.
Maar door te hard water kunnen zich zogenaamde wasmiddel en kalk residuen in de
was vormen en op de mulde afzetten. De mulde wordt dan stroef en de was glijdt niet meer
goed door de mulde en plisseert.
Wat kan men daartegen doen?
De mulde moet dan eerst goed gereinigd en
in de was worden gezet. Daarnaast adviseer
ik de wasmiddeldosering aan te passen aan
de hardheid van het water. In principe is
het beter om alleen professioneel wasmiddel
in te zetten voor bedrijfsmatige toepassingen. Normaal huishoudelijk wasmiddel werkt
hier niet.
En hoe onderhoudt u de mangel zelf?
We beginnen iedere ochtend met het in de was
zetten van de mangel, want door de afzettingen van kalk-, wasmiddel- en stijfselresten
wordt de mulde stroef. Na het invetten halen
we eerst een katoenen doek door de mangel
om wasresten te verwijderen. 's Avonds maken we de mangels weer schoon. Daarnaast

dekken we de walsen af met een plastic hoes.
Dat beschermt het mangeldoek en de mulde
tegen stof.
Is er ook een regelmatige check?
Een keer per jaar wordt de mangel onderhouden door de Miele klantenservice. De
invoerbanden en het molton, dat bruin kan
aanlopen, worden jaarlijks gewassen.
Hebt u nog een goede tip?
Het mangelen is voor mij de koningsdiscipline
in de wasgoedreiniging. Je hebt er veel ervaring en fingerspitzengefühl voor nodig. Vooral bij het gladtrekken van het textiel voordat
het in de mangel wordt getrokken. //

U TE WETEN
MEER TIPS KOMT LE MANIE
IN DE FILM »DIE M
NAAR HET
NU
GA
–
«
EL
GELFIB
VA
L N MIELE!
YOUTUBE-CHANNE

• Wasgoed bij tussenopslag afdekken
• Wasgoed opnieuw vochtig maken
met programma “Extra spoelen en
centrifugeren”
• Droogtijd inkorten

Het wasgoed/
de mangeldoek loopt schuin
• Waterpas opstelling van de mangel
checken, apparaat moet waterpas staan
• Mangelbreedte gelijkmatig benutten
• Onderbewikkeling controleren

De mangeldoek is bruin* of zwart
geworden (strepen of vlakken):
Kunstmatige vezels of kunststof knopen
zijn verbrand
• Mulde reinigen
• Mangeldoek wassen of vervangen voor
een nieuw mangeldoek
• Op maximum temperaturen voor
de verschillende weefsels letten!
• Onnodig doorlopen van de
mangel altijd vermijden
*Een bruine verkleuring van het mangeldoek is normaal.
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50 jaar

DRIJFVEER VOOR INNOVATIE: MEDISCHE TECHNIEK

1961

VOORSPRONG DOOR

innovaties voor hygiëne
en reiniging

Eerste vaatwasser voor
chirurgische instrumenten

1971
Speciale vaatwasmachines
met programmering op basis
van ponskaarten voor anesthesie-instrumenten, babyflesjes
en laboratoriumglaswerk

1979
Reinigings- en desinfectieautomaat
model G 7717 voor de centrale sterilisatie van instrumenten met dubbele
deurvergrendeling voor scheiding in
een onreine en reine zijde.

1980
Thermisch wasdesinfectiesysteem
wordt door het Bundesgesundheitsamt opgenomen in de lijst
van beproefde methoden voor
gebruik bij epidemieën.

1990
Eerste desinfectoren met
volledige microelektronische
besturing

1994
Invoering van het Vario TD-programma: thermische desinfectie
na de reiniging pas in de laatste
spoelfase

1995
Eerste grote desinfectorinstallatie met vrij programmeerbare
Profitronic-besturing

KENNIS OP HET GEBIED
VAN HYGIËNE VAN MIELE
Innovaties van Miele in de medische techniek hebben grote invloed op
de verdere ontwikkeling van de vaatwasmachines voor toepassing in
bijvoorbeeld zorginstellingen. In eigenwasserijen en keukens is hygiëne
een uiterst belangrijk aspect ter voorkoming van de uitbreiding of overdracht van ziekteverwekkers.

H

ygiëne is in keukens en wasserij
en van zorginstellingen van es
sentieel belang. Bestek en ser
vies moeten hygiënisch schoon
zijn en microorganismen liggen overal op
de loer, ook op textiel. Instellingen dragen
door de multimorbiditeit bij ouderen iedere
dag weer de verantwoordelijkheid om tex
tiel en vaatwerk hygiënisch veilig te reini
gen en te desinfecteren. Zij hebben daarom
technische oplossigen nodig die dit kun
nen waarborgen. Miele biedt op dit gebied
de beste garantie voor veilige reinigings
en desinfectieprestaties. Die zijn gebaseerd
op tientallen jaren van onderzoek, innova
ties en ervaring die Miele op het gebied van
de verwerking en reiniging van instrumen
ten voor ziekenhuizen en artsenpraktijken
heeft opgedaan.

Medische techniek als drijfveer
voor innovatie
Van de kennis in medische techniek pro
fiteert ook het onderdeel professionele
wasserijtechniek. Want Miele heeft mijl
palen gezet op het gebied van hygiënisch

volmaakte en gestandaardiseerde reini
gingstechniek, waarmee een maximum
aan reinigings en desinfectieprestaties
en tegelijkertijd een inactivering van
eventuele ziekteverwekkers wordt ge
waarborgd. Miele legde de grondslag voor
de apparatuur en procestechniek van de
21e eeuw al aanzienlijk vroeger, deels al
in het begin van de jaren 1960. De suc
cesvolle marktintroductie van de eers
te bedrijfsmatige vaatwassers van Miele
effende de weg voor praktijkproeven met
afwasautomaten voor het reinigen van chi
rurgische instrumenten. Dat was in 1961.
Toen eenmaal vaststond dat chirurgische
instrumenten zonder enige voorbehande
ling gereinigd en grondig gedesinfecteerd
konden worden, gingen de reinigingsauto
maten in productie. Vanaf die tijd werden
innovaties bij Miele standaard. Daartoe
behoren ingebouwde thermostaten die
een desinfectietempatuur tot 95 graden
Celsius konden realiseren, besturing door
middel van programmeringskaarten, in
jectorsystemen voor beademingsslangen
en katheters, speciale verwerkingsproce
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2001
Eerste inbouwapparaat voor
vloeropstelling volgens
EN ISO 15883 voor reinigingsapparatuur voor instrumenten

2003
Speciaal programma OXIVARIO en
OXIVARIO PLUS ter preventie van
iatrogene overdracht van CJD (de
ziekte van Creutzfeldt-Jakob)

ProHygiene: de testprocedure
De behandeling van wasgoed in zorginstellingen
en ziekenhuizen moet voldoen aan speciale eisen
op het gebied van desinfectie. Overal waar cliënten
of patiënten in contact komen met wasgoed is de

2005
Speciaal programma voor
orthopedische instrumenten
inclusief motorsystemen en
andere medische producten
van aluminium

focus gericht op de hygiëne en bescherming tegen
ziekteverwekkers. Bij besmettelijke ziektes legt
in Duitsland het Robert Koch-instituut daarnaast
vast welke thermische en chemothermische
wasprocedés gebruikt mogen worden. Om een

dés voor voorwerpen uit verschillende medische disciplines en in 1979 ten slotte de
eerste reinigings- en desinfectieautomaat
model G 7717 voor centrale sterilisatie. De
dubbele deurvergrendeling van dit model
maakte het ruimtelijk scheiden in een onreine en reine zijde mogelijk: een principe
dat de professionele reiniging van instrumenten revolutioneerde.

Desinfectie na de reiniging
In 1980 wordt het thermisch reinigingsen desinfectiesysteem van Miele voor het
eerst opgenomen in de officiële lijst van
het Bundesgesundheidsamt (BGA) volgens
het Bundesseuchengesetz, de voorganger
van de huidige Duitse wet ter voorkoming
en bestrijding van infectieziekten. Dat
was een doorslaand succes voor Miele: in
de daarop volgende jaren werden meer dan
40.000 stuks van de bij de BGA vermelde
modellen verkocht. In 1994 zet Miele de
koers uit voor de volgende eeuw en bereikt een nieuwe mijpaal: het reinigingsen desinfectieprogramma voor dagelijks
gebruik uit 1980 wordt vervangen door

correcte desinfectie te kunnen aantonen moeten
er regelmatig controles worden uitgevoerd met
behulp van bio-indicatoren en registratie van
procesparamters. Miele biedt met het ProHygiene

2007
Nieuwe generatie decontaminatiekasten PG 85 met spoelarmsensoren, onderhoudsvrije geleidbaarheidsmeter en ultrasone controle
van het doseervolume.

testprocedé een inspectie conform VAH en RKI aan.
Voor desinfecterende chemothermische wasprocedés adviseert Miele een jaarlijkse microbiologische inspectie, tevens bij nieuwe opstelling of een
wijziging van het programma. De coördinatie van
inspectie-intervallen kan aan de klantenservice

2010
Sterilisatiemodule MSE voor verwerking van medische producten
met reproduceerbare processen

van Miele Professional worden uitbesteed.
Neem voor een ProHygiene-inspectie contact
op met Miele Service Professional,
Tel. (0347) 37 88 84 of stuur een e-mail naar
msp@miele.nl

het nieuwe »Vario TD« programma. Bij dit
procedé vindt de thermische desinfectie
pas in de laatste spoelfase plaats. Dit zorgt
voor een betere reiniging en voorkomt recontaminatie door het naspoelwater. Dit
principe wordt ook vandaag de dag nog
aangehouden. Miele heeft op het gebied
van reiniging en thermische desinfectie pionierswerk geleverd. Een andere richtinggevende innovatieve ontwikkeling uit de

2011
Robotvario voor reiniging en
desinfectie van instrumenten uit
de minimaal invasieve chirurgie
(robotchirurgie)

2014
Ontwikkeling van het
testprocedé ProHygiene
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medische techniek is bijvoorbeeld in
1995 de invoering van grote desinfectoren met »Profitronic«, een nieuwe vrij
programmeerbare elektronische besturing
waarbij 64 programma's via een tekstdisplay
flexibel kunnen worden ingezet. Eveneens
uit de medische techniek van Miele stamt
een nieuwe generatie van apparaten voor
vloeropstelling, die zijn voorzien van een
redundante temperatuursensor in de spoelruimte. Daarmee kan worden gecontroleerd
of de desinfectietemperatuur gedurende
de volledige inwerktijd op peil blijft.
Miele zet deze apparaten voor het eerst
in 2001 in ziekenhuizen in. Tegenwoordig
zijn ze standaard op alle apparaten van
Miele Professional voor de meest uiteenlopende zorginstellingen.

Ontwikkeling gaat door
De ontwikkeling van Miele op het gebied
van medische techniek gaat steeds verder.
In 2003 voerde Miele bijvoorbeeld het later gepatenteerde procedé OXIVARIO op de
markt in dat ook de verwerking van problematische instrumenten, zoals cauterisatie-instrumenten, mogelijk maakt. Vanaf
2008 komen de eerste inbouwmodellen van
de reinigings- en desinfectieapparaten met
de innovatieve techniek van grote desinfectoren op de markt. In 2010 betreedt
Miele Professional als aanbieder van totaaloplossingen de markt voor de Centrale
Sterilisatie Afdeling in ziekenhuizen. In
2011 volgt de invoering van het nieuwe
Robotvario-procedé voor instrumenten uit
de robotgeassisteerde chirurgie.

Maximum aan hygiënische veiligheid
Ook in de toekomst wordt de mechanische
reiniging en desinfectie van instrumenten, die de steeds complexere chirurgische
instrumenten hygiënisch goed schoon
en daarmee veilig steriliseerbaar maakt,
doorontwikkeld en dat op een steeds hoger niveau. Van dit ontwikkelingsproces
profiteert op de aspecten waar dat zinvol
is ook de technische uitvoering van apparaten voor zorginstellingen. Miele machines garanderen dus een maximum aan
hygiënische veiligheid voor de cliënten. //

MICRO-ORGANISMEN
GEEN KANS BIEDEN
Dr. Winfried Michels en Dr. Ulrike Weber van toegepaste techniek over
de deskundigheid van Miele op het gebied van hygiëne

»DE DEMONTEERBAARHEID VAN INSTRUMENTEN UIT DE MINIMAAL INVASIEVE CHIRURGIE WAS
DOORSLAGGEVEND.«
Dr. Winfried Michels

Op het gebied van laboratorium- en medische techniek heeft Miele met zijn producten en services mijlpalen gezet. Wat heeft
Miele zo sterk gemaakt op dit terrein?
MICHELS: Toen in de jaren 1960 de eerste vaatwasmachines hun intrede in het huishouden
deden, wilden ook de ziekenhuizen en klinieken profiteren van de technische vooruitgang
in reinigen en naspoelen. Men zocht naar oplossingen voor het reinigen en desinfecteren
van medische herbruikbare instrumenten. Tegenwoordig zijn reinigings- en desinfectieautomaten in de Centrale Sterilisatie Afdelingen van
ziekenhuizen een must. Miele was oorspronkelijk de drijfveer achter deze ontwikkeling.
Het doorslaggevende punt daarbij was dat de
chirurgische instrumenten – denk maar aan
de ontwikkeling van de minimaal invasieve

Dr. Winfried Michels
is sinds 30 jaar lid van de internationale Werkgroep
Instrumentenreiniging (Arbeitskreis Instrumentenaufbereitung - AKI) die zich richt op het behoud van chirurgische
instrumenten door correcte processen. Doel van de AKI is
het uitwerken en ter beschikking stellen van praktijkgerichte informatie Daarnaast is hij sinds het jaar van
oprichting 1994 redactielid van aseptica, het vaktijdschrift
voor hygiëne in de zorg, en lid van de nationale en
internationale normeringscommissies voor reinigings- en
desinfectieapparatuur.
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techniek – demonteerbaar en zodoende verwerkbaar werden. Op die manier konden alle

Dr. Ulrike Weber

onderdelen spoeltechnisch gezien goed worden

De gepromoveerde voedingswetenschapper stond meerdere
jaren aan het hoofd van een microbiologisch testlaboratorium en was vervolgens werkzaam in de chemische sector,
waar zij zich bezighield met de ontwikkeling en toelating van
biociden, medische producten en geneesmiddelen. Zij heeft
meerdere publicaties op haar naam staan, o.a. over het
testen van desinfectiemiddelen en ontwikkelingen op het gebied van het aantonen van de werkzaamheid. Zij werkt sinds
mei 2015 bij Miele Professional in de toepassingstechniek.

behandeld. Wij werkten vervolgens verder aan
de doorontwikkeling van de spoeltechniek en
reinigingsprocessen om ervoor te zorgen dat
de steeds complexere holle instrumenten ook
echt hygiënisch schoon werden en dus op betrouwbare wijze gesteriliseerd konden worden.
WEBER: Het doel is hetzelfde: het gaat om het
reinigen en doden van micro-organismen. Voor
verzorgings- en verpleeghuizen betekent dat

scheiding van reiniging en desinfectie in de

»REINIGINGSTECHNIEK BETEKENT
BIJ MIELE: ZICH THUIS VOELEN ONDER
HYGIËNISCH VEILIGE EN BETROUW
BARE VOORWAARDEN.«

hele procestechniek pas relatief laat?

Dr. Ulrike Weber

wij was- en vaatwasmachines ontwikkelen die
ertoe bijdragen dat cliënten zich onder hygiënisch veilige voorwaarden thuis kunnen voelen.
Waarom kwam de door Miele ingevoerde

MICHELS: De invloed van in vuil ingebedde micro-organismen was destijds nog niet bekend.

voorwaarden genoodzaakt om wasgoed te des-

Men dacht dat ook het vuil in één stap vei-

infecteren om het risico door de overdracht van

lig en betrouwbaar gesteriliseerd kon worden.

norovirussen of antibiotica-resistente bacteriën

Toen Miele ten slotte het VARIO TD-programma

door het wasproces uit te sluiten. Daarvoor zijn

ontwikkelde en introduceerde werd het al snel

machines nodig die dat chemothermisch op 40

op de markt geaccepteerd. De verandering van

tot 60 graden Celsius kunnen. Miele heeft gro-

de spoelfasen – dus eerst de reiniging, dan de

te en kleinere professionele apparatuur met

desinfectie – was een mijlpaal. De onafhanke-

hygiëneprogramma's voor bijvoorbeeld woon-

lijkheid van de reinigingsfase van de thermi-

groepen in het assortiment. Verswaterafwas-

sche desinfectiefase maakte het mogelijk om de

automaten zorgen door een volledige verversing

reinigingsvoorwaarden optimaal vorm te geven

van het water na iedere spoelfase voor maxima-

en op die manier duidelijk te standaardiseren.

le hygiëne. Zij scoren trouwens ook prima op
aspecten als snelheid en rendement.

Kunnen de grondige reiniging en desinfectie
eigenlijk worden aangetoond?

Hoe adviseert Miele de uiteenlopende klan-

MICHELS: Uiteraard. Tegenwoordig vindt er een

ten op het gebied van hygiëne?

uiterst zorgvuldige bewaking van de parame-

MICHELS: Onze medewerkers in de buitendienst

ters plaats, zoals de temperatuur, tijd, dosering,

zijn speciaal getraind op het gebied van toe-

spoeldruk enz. In het chargeprotocol wordt alles

passingstechniek, validatie en documentatie en

gedocumenteerd.

kunnen op die manier gebruikers natuurlijk met

WEBER: Zorginstellingen kunnen de des-

raad en daad terzijde staan.

infectieprestaties

WEBER: En de technici van de klantenservice

microbiologisch

van
laten

hun

wasmachines

controleren

vol-

gens de aanbevelingen van VAH/RKI, bijvoorbeeld

met

de

ProHygiene-test

van

Miele. Daarbij worden zogenaamde bio-indicatoren die gecontamineerd textiel simuleren meegewassen en de afdoding van ziekteverwekkers
door een onafhankelijke testlaboratorium later
aangetoond. De instellingen zijn onder bepaalde

zijn tevens experts die niet alleen onderhoud
uitvoeren, maar ook bij andere technische en
hygiënische kwesties precies en competent
kunnen helpen.

Perfecte vaatwassers
De nieuwe vaatwassers met verswatersysteem »Hygiene« en »HygienePlus« van Miele Professional zijn perfect voor gebruik in zorginstellingen,
kinderdagverblijven of ziekenhuizen. In
iedere reinigings- en spoelfase wordt
volledig vers water gebruikt – reiniging
vindt plaats op een temperatuur van
60 graden, daarna wordt er 5 minuten
lang nagespoeld op 83 graden Celsius.
»HygienePlus« is voorzien van het
VARIO TD-programma met een
thermische desinfectie die gelijkstaat aan desinfectie in medische
toepassingen. Het volledig in rvs
uitgevoerde oppervlak kan eenvoudig
worden gereinigd en draagt bij aan
hygiënische veiligheid. De nieuwe
verswaterafwasautomaten kunnen tot
wel 40 spoelbeurten per dag aan. Een
nieuwe waterdampcondensator zorgt
er op efficiënte wijze voor dat er geen
aerosolen uittreden.
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50 JAAR MIELE FABRIEK LEHRTE

SNEL,
INNOVATIEF EN
ALTIJD VOOR
DE KLANT

De Miele fabriek Lehrte vanuit vogelperspectief (1). De
familiedag trok ruim 3000 bezoekers die het productieproces (2) en de producten (3), die de 380 medewerkers hier
ontwikkelen en produceren, wilden zien.

1

2

De Miele fabriek in Lehrte is een jubilaris met een prima conditie.
Sinds 50 jaar wordt hier wasserijapparatuur voor bedrijfsmatige
toepassingen geproduceerd, sinds 2011 maatwerkoplossingen
op basis van klantorders. Hiervoor was een radicale omslag in
de productie noodzakelijk, die steeds meer rendeert en waarvan
uiteraard ook de klanten profiteren.

1

3 januari 1965 was een bijzondere dag in de bedrijfsgeschiedenis van Lehrte: Miele nam de
productie- en opslagfaciliteiten
over van de firma Gillette Roth-Büchner
GmbH en begon met 100 medewerkers de
productie van componenten voor verschillende Miele-apparaten. Daar waren goede
redenen voor: »De locatie was door de
ligging vlakbij de snelweg en de universiteit van Hannover ideaal«, vertelt de huidige bedrijfsleider Michael Krimpmann,
tevens hoofd Techniek in de businessunit Miele Professional. Bovendien waren
de capaciteiten in Gütersloh niet meer toereikend om de productiecprocessen voor de
bedrijfsmatige wasserijtechniek goed op te
zetten.

Uitlevering op de volgende dag
Tegenwoordig is de locatie Lehrte het kenniscentrum voor bedrijfsmatige wasgoedverzorging. Op in totaal 44.000 vierkante
meter ontwikkelen en produceren 380
medewerkers apparaten in meer dan 600
varianten. Daartoe behoren wasautomaten met een capaciteit van 8 tot 32 kilo,
droogautomaten voor 8 tot 40 kilo en
mangels in de meest uiteenlopende maten
en uitvoeringen. Jaarlijks verlaten meer
dan 35.000 apparaten de fabriek en vele
daarvan zijn speciale maatwerkoplossingen. Ze worden ingezet in zorginstellingen, ziekenhuizen en de horeca. Maar ook
op boorplatformen of schepen. »Afhankelijk van de uitvoering kunnen we een machine binnen twee tot vijf dagen leveren

– en dat wereldwijd«, vertelt Krimpmann.
In zeer dringende gevallen kan een machine de fabriek zelfs nog sneller verlaten:
wordt de bestelling voor 11 uur 's morgens
geplaatst, dan kan hij in heel Duitsland
al de volgende dag worden geleverd. Het
voordeel voor de klant is dat hij zijn verlies aan omzet door uitval of een defecte
machine zo tot een minimum beperkt kan
houden.
Dit is mogelijk dankzij een nieuw productiesysteem dat sinds 2006 in Lehrte
naar Japans voorbeeld werd ingevoerd.
Zo ontstonden er nieuwe montagelijnen
waarin de stappen waarin waarde wordt
toegevoegd consequent gescheiden zijn
van de logistiek. Daarnaast werden alle
montagelocaties flexibel gefaseerd en de
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De Miele fabriek
Lehrte in cijfers:
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dag van bestelling
tot aan uitlevering in Duitsland

minuten montagetijd
voor een nieuwe maat droogtrommel

dagen van bestelling
tot uitlevering wereldwijd

minuten wordt ieder apparaat
voor uitlevering getest

octrooiaanvragen in
de afgelopen drie jaar

ombouwtijden aanzienlijk verkort. Een
wissel van de droogtrommelmaat duurt
bijvoorbeeld nu nog maar drie minuten
in plaats van twee uur. »We kunnen tegenwoordig elke dag elke machinemaat
bouwen«, legt Krimpmann uit. Een verder
voordeel zijn de ervaren, uiterst gemotiveerde en hooggekwalificeerde medewerkers. Miele investeerde de afgelopen jaren
ruim een miljoen euro in bijscholing. Het
resultaat daarvan is dat afhankelijk van
de orderportefeuille op alle montagelocaties verschillende machines kunnen worden gemonteerd omdat de medewerkers
daarvoor zijn opgeleid. Een ander positief
effect is dat de productiviteit van de hele
vestiging op die manier met meer dan 60
procent is gestegen.

Veel ideeën voor nieuwe producten
Ook de producten zijn aangepast aan de
make to order-strategie, waarbij de toepassing van gelijke onderdelen en late
verdeelpunten voor varianten een belangrijke rol spelen. »Daarom is 90 procent van
onze producten niet ouder dan vier jaar«,
zegt de bedrijfsleider. Dit verklaart ook
het aanhoudend succes van deze fabriek.

procent van de producten
zijn jonger dan vier jaar

procent recycling
van productieafval

breed gekwalificeerde
medewerkers

varianten van apparaten

bedrijfsuur (gebruiksduur)
voor wasmachines

35.000

apparaten worden jaarlijkse geproduceerd

40.000

gegarandeerde programmabeurten bij wasdrogers

Alle afdelingen van marketing, verkoop, productie tot aan de service werken dan ook
nauw samen. Ook suggesties en feedback van
andere vestigingen worden meegenomen. »Op
die manier ontstaan er ieder jaar weer veel
nieuwe ideeën«, vertelt Krimpmann. Van het
groot aantal ideeën in Lehrte geven alleen
al de 50 octrooiaanvragen van de afgelopen
drie jaar blijk, maar ook ontwikkelingen als
de nieuwe generatie Octoplus-wasmachines of
de gepatenteerde SoftCare-trommel in wasmachines en drogers, die de slijtage van textiel aanzienlijk verlaagt.

Duurzaam en dicht bij de klant
Geen enkel apparaat verlaat de fabriek in
Lehrte echter voordat het grondig is getest.
»Ieder apparaat doorloopt een testprocedure
van 20 tot 30 minuten om zo een gebruiksduur van 30.000 bedrijfsuur te kunnen waarborgen«, benadrukt de bedrijfsleider uit
Lehrte. Bovendien wordt iedere stap in de
productie gedocumenteerd. In de toekomst
wordt ook het verbruik van water en energie getest en gekeurd. Hiervoor wordt op de
vestiging speciaal een nieuw labellaboratorium volgens Europese richtlijnen ingericht dat
moet helpen om nieuwe energiebesparende
apparaten te ontwikkelen. Duurzaamheid is
een belangrijk thema in Lehrte, waar het recyclingpercentage van productieafval bijna 98
procent bedraagt.
Van deze filosofie profiteert ook altijd de
klant. »Wij willen tenslotte voor elke klant
de beste oplossing ontwikkelen en houden
daarom atlijd het totale optimale proces in
beeld«, verklaart Krimpmann. Daar horen bijvoorbeeld energiebesparende tips en methoden bij, die de klant in het nieuwe »Waschtechnikum« krijgt. Hier worden complexe
toepassingsgerichte kwesties samen met de
klant uitgewerkt, zoals het ontwikkelen van
speciale programma's om speciale textielsoorten te reinigen of het koppelen van wasmachines, drogers en mangels aan een zonneenergietechnologie-installatie of warmtekrachtkoppelingssysteem. Komen er andere
vragen uit de praktijk, dan biedt Miele Professional een snelle service met circa 45 technici
van de klantenservice voor wasgoedverzorging en afwassen in Nederland. //

»Miele verzorgt
mijn beddengoed.«
Klemens Kramm, Cohaus-Vendt-Stift Münster
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