
SCHRIFTELIJKE REACTIES HOTELS + BRANCHEVERENIGING 
 
VERSTUURDE VRAGEN: 
 
1. Wat is jullie reactie op bovenstaande bevindingen? 
2. Welke maatregelen hebben jullie genomen om – ten tijde van corona – de kamers extra 
hygiënisch achter te laten voor de volgende gast die incheckt? 
3. We horen van o.a. schoonmakers en CNV Vakmensen dat hotelschoonmakers veel werkdruk 
ervaren en dat de tijd die zij per kamer krijgen, lang niet altijd voldoende is om deze daadwerkelijk 
spic en span achter te laten. Dus niet alleen voor het zicht, maar ook écht schoon. Delen jullie die 
mening? En zo ja, wat doen jullie eraan om deze werkdruk te verminderen? 
4. Een aanzienlijk deel van de schoonmaakbranche heeft zich achter de Schoonmaakcode (Code 
Verantwoordelijk Marktgedrag) geschaard. Zijn jullie hotels hier ook bij aangesloten? En zo nee, 
waarom niet? 
 
ACCOR (IBIS): 
 
REDACTIE KASSA: Mid-September we also visited Ibis Haarlem. We found out that ‘our’ wasn’t cleaned very 
well. Our pen markings (which can be removed with one swipe) were found on: the light buttons, the toilet 
(seat, bowl and push button) and the telephone. Also, one of the beds had not been changed (pillow, duvet and 
sheet) and not all the towels had been replaced. The other bed, the remote control, the basin tap and the 
drinking cups had been cleaned.  
 
“We hebben een van de strengste hygiëne- en preventiemaatregelen in de horeca om de veiligheid 
en het welzijn van onze gasten en personeel te garanderen. We vermoeden dat ze in dit geval niet 
zijn toegepast door onze franchisepartner en we werken met hen samen om ervoor te zorgen dat in 
hun hotel consequent aan deze normen wordt voldaan. Hoewel we denken dat dit een op zichzelf 
staand probleem is, voert het hotel een grondige evaluatie uit van zijn schoonmaakprotocollen, 
evenals de overeenkomst die het heeft met zijn externe schoonmaakleverancier, om ervoor te 
zorgen dat er onmiddellijk passende maatregelen worden getroffen. 
  
Een woordvoerder van het hotel: Ibis Styles Haarlem City is geschrokken van de bevindingen van het 
BNNVARA-programma Kassa. Ons hotel hanteert strikte richtlijnen als het gaat om hygiëne. Ondanks 
deze richtlijnen is een kamer na gebruik helaas niet goed schoongemaakt. We nemen dit zeer 
serieus. We zijn momenteel in gesprek met het externe bedrijf dat we inhuren voor de 
schoonmaakwerkzaamheden om ervoor te zorgen dat dit niet opnieuw gebeurt. We gaan strengere 
maatregelen treffen om de hygiëne en de gezondheid en veiligheid van zowel personeel als gasten 
te garanderen.” 
 
BASTION: 
 
REDACTIE KASSA: We hebben medio juli ook in Bastion Utrecht de proef op de som genomen. We hebben 
daarbij geconstateerd dat ‘onze’ kamer niet goed is schoongemaakt. Onze stiftmarkeringen (die met één veeg 
te verwijderen zijn) zijn onder meer teruggevonden op: het toilet (bril, pot en doordrukknop), lampknopjes in de 
kamer, het nachtkastje en het bureau. Daarnaast waren beide bedden niet verschoond (markeringen op 
kussen, dekbed en laken) en stond het plastic bekertje waaruit gedronken is ook nog steeds in de badkamer. De 
deurklink, badkamerkraan en handdoeken zijn wel schoongemaakt dan wel vervangen. 
 
“Als hotelbedrijf hebben wij een schone, plezierige en veilige (werk)omgeving hoog in het vaandel 
staan. Op https://www.bastionhotels.com/nl-nl/corona-virus-update treft u de door ons getroffen 
maatregelen in verband met COVID-19.  



 
De bevindingen van uw onderzoek tonen ons dat wij in dit geval scherper hadden moeten zijn. Wij 
bedanken u en uw team voor het delen van de bevindingen en het daarmee verworven inzicht in de 
uitvoering van schoonmaak- en controleprocedures. We zullen nog kritischer zijn op het waarborgen 
van schone en hygiënische hotels.  
 
Zoals ook telefonisch besproken zijn alle medewerkers in dienst bij onze organisatie. Als 
vanzelfsprekend wordt iedereen, waaronder onze medewerkers huishoudelijke dienst, per uur 
betaald.  
 
Het doel van de Schoonmaakcode (Code Verantwoordelijk Marktgedrag) is doorgeschoten 
marktwerking tegengaan tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Gegeven het feit dat 
medewerkers bij onze organisatie in dienst zijn, is hiervan geen sprake en is de code niet voor ons 
bedoeld.” 
 
BEST WESTERN: 
 
REDACTIE KASSA: We hebben medio september ook in Best Western Amsterdam (voorheen West Side Inn) de 
proef op de som genomen. We hebben daarbij geconstateerd dat ‘onze’ kamer goed is schoongemaakt. Onze 
stiftmarkeringen (die met één veeg te verwijderen zijn) zijn wel teruggevonden op: de afstandsbediening, 
lampknopje van de badkamer en één handdoek. De overige handdoeken zijn vervangen, het bed is verschoond 
en ook markeringen op nachtkastjes, bureau, drinkbekers, het toilet en de overige lichtschakelaars zijn door de 
schoonmaker(s) verwijderd.  
 
“Laten we vooropstellen dat het altijd ons streven is om iedere kamer blinkend schoon te maken. 
We zijn blij te lezen dat uw redactie de schoonmaak van de kamer in Best Western Amsterdam goed 
bevonden heeft. De verbeterpunten die worden genoemd nemen wij mee om onze schoonmaak 
verder te verbeteren, want wij realiseren ons dat hygiëne en veiligheid juist in deze tijd enorm 
belangrijk zijn.  

Al bijna 75 jaar is Best Western Hotels & Resorts marktleider in de hotelbranche. In 2012 zijn we het 
eerste hotelmerk dat een hoge kwaliteitsstandaard van schoonmaak heeft bereikt met de uitrol van 
een speciaal schoonmaakprogramma. Specifiek naar aanleiding van de situatie rondom COVID-19 is 
een additioneel programma gelanceerd; We Care Clean (https://www.bestwestern.nl/we-care-
clean). Dit omdat er tijdens deze pandemie specifieke en aangepaste zaken dienen te worden 
gedaan en benoemd. Niet alleen in de schoonmaakmethode, maar vooral ook in de bescherming van 
onze gasten en de hotelmedewerkers. Daarnaast staat er in deze aangescherpte protocollen dat 
items in hotelkamers/openbare ruimte uit hygiëneoogpunt verwijderd dienen te worden die 
voorheen standaard aanwezig diende te zijn, denk daarbij aan decoratieve items op de bedden, 
brochuremateriaal, etc. 
  
Best Western® Hotels & Resorts is een groep van zelfstandig hotelondernemers en wij weten dat 
onze hoteliers er alles aan doen om de beste hygiëne en veiligheid te bieden aan onze gasten. 
Kenmerk van onze branche en vooral de afdeling huishouding is, dat het mensenwerk blijft. Dat 
maakt het zo leuk en maakt ook dat we er permanent de aandacht op hebben. We weten dat een 
score daardoor niet altijd vanzelfsprekend 100% is, maar dat is wel ons doel. Daarbij is het van groot 
belang dat we de werkbaarheid voor de medewerkers ook in het oog houden. Al met al is dit een 
continue proces, maar zeker in deze tijden moeten we goed voor hen zorgen. 
  
Specifiek voor Best Western Amsterdam: 
Vanuit het We Care Clean programma is bij Best Western Amsterdam gebruik gemaakt van: 

https://www.bestwestern.nl/we-care-clean
https://www.bestwestern.nl/we-care-clean


1. Een periode van 48 uur waarbij de hotelkamers na gebruik niet toegankelijk zijn voor nieuwe 
gasten, noch de medewerkers. 

2. Een nieuwe methode van schoonmaak door de aanschaf van een zogenaamde Ozon 
installatie.  

3. Aanschaf en plaatsing van desinfectiezuilen c.q. dispensers bij de entree en op meerdere 
andere plekken in het hotel. 

4. Realisatie van bewuste looproutes door gebruik van afzetpalen en stickers. 
5. Inzet van 1,5 meter stickers vanaf de entree, lift landings, etc.      
6. Gebruik van brandveilige spatschermen op alle plekken van semi-contactmomenten, w.o. de 

receptie en bar. 
7. Hogere frequentie van schoonmaak/desinfectie van alle contactpunten in onze openbare 

ruimtes. 
8. Bewust sluiten van de fitness en de openbare toiletvoorziening. 
9. Geen ontbijtbuffet, maar een gratis Grab & Go ontbijtconcept. 

  
In antwoord op de door u specifiek aangehaalde ongebruikte handdoek heeft het hotel wellicht te 
milieubewust gehandeld door deze niet opnieuw en derhalve onnodig te vervangen. Dit en de niet 
afgenomen afstandsbediening en badkamer lichtknop zijn intern besproken en worden 
meegenomen ter verbetering. 
  
De schoonmaak van Best Western Amsterdam wordt uitgevoerd door een externe organisatie welke 
OSB erkend is, ISO gecertificeerd en aangesloten is bij Code Verantwoordelijk Marktgedrag.  Er 
wordt niet op maximum tijdseenheid per kamer gewerkt, noch op deze manier verloond.  Het bedrijf 
heeft nauwe en warme banden met CNV-vakmensen welke hun goedkeuring hebben verbonden aan 
en volledig op de hoogte zijn van de transparante dienstverlening.” 
 
FLETCHER: 
 
REDACTIE KASSA: We hebben medio juli ook in Fletcher Hotel Amersfoort (Stichting Rotonde) de proef op de 
som genomen. We hebben daarbij geconstateerd dat ‘onze’ kamer niet volledig is schoongemaakt. Onze 
stiftmarkeringen (die met één veeg te verwijderen zijn) zijn onder meer teruggevonden op: de toiletrand, de 
telefoon en de lampknopjes. Opvallend is dat slechts één van de twee bedden is verschoond (kussensloop + 
dekbed + laken). Het andere bed, de afstandsbediening, drinkbekers, toiletbril, wastafelkraan en handdoeken 
zijn wel verschoond dan wel vervangen. 
 
“Wij zijn geschrokken van uw bevindingen. In ons hotel in Amersfoort werken wij met een eigen 
team voor de huishouding. Zij zijn volledig verantwoordelijk voor de schoonmaak van de 
hotelkamers. Het team heeft logischerwijs de opdracht om de kamers op het hoogste niveau schoon 
te maken. Zeker in deze tijden is het uiteraard van groot belang dat hotelkamers secuur 
schoongemaakt worden. Tijdsdruk mag hierin geen rol spelen. Wij hebben uw bevindingen direct 
besproken met het team en gaan ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt. 
 
De werkdruk is hiermee niet van toepassing, de hotelkamer moet te allen tijde schoon zijn. Wanneer 
we een hoge bezetting hebben in de hotels schalen we uiteraard op qua medewerkers. Liever een 
kamer iets later opleveren dan niet geheel schoon. 
 
Ten tijde van Corona hebben we geen extra maatregelen hoeven te nemen qua kamerschoonmaak. 
Zaken als de afstandsbediening, lichtknoppen, telefoon, deurkrukken e.d. zitten in de dagelijkse 
schoonmaakprocedure. De zaken welke niet schoon zijn gemaakt in uw constatering hadden 
uiteraard wel gemoeten. Hier zijn dan ook geen excuses voor. Wel hebben we extra mensen ingezet 
om in onze hotels de openbare ruimtes vaker per dag schoon te maken. 
 



Betreffende uw overnachting ga ik er even vanuit dat er een kamer geboekt is door (en voor) één 
persoon welke in een kamer met twee bedden óvernacht heeft. Wanneer een kamer met twee 
bedden door één gast gebruikt wordt checken wij altijd het onbeslapen bed. Als het bed niet 
helemaal netjes is, er koffers op gelegen hebben of het dekbed, kussensloop of laken niet meer glad 
gestreken is verschonen het betreffende bed altijd.  
  
Code Verantwoordelijk Marktgedrag: Wij luisteren naar onze medewerkers en nemen deze altijd 
zeer serieus. Mochten er via de hotelmanagers meldingen worden gemaakt dan gaan we daar altijd 
zeer serieus mee om en passen we zaken direct aan als de situatie dat vereist. We verlonen onze 
medewerkers per gewerkt uur via een kloksysteem en nooit per kamer! We werken volledig conform 
de Horeca CAO. 
 
Zoals u heeft kunnen zien tijdens uw bezoek hebben wij al onze hotels met grootste zorg uitgerust 
met o.m. desinfectie in alle openbare ruimtes, hanteren we de 1,5 meter norm en nemen we alle 
andere corona veiligheidsmaatregelen zeer serieus.” 
 
NH HOTEL: 
 
REDACTIE KASSA: We hebben medio september ook in NH Hotel Utrecht (Janskerkhof) de proef op de som 
genomen. We hebben daarbij geconstateerd dat ‘onze’ kamer niet goed is schoongemaakt. Onze 
stiftmarkeringen (die met één veeg te verwijderen zijn) zijn onder meer teruggevonden op: lampknopjes, het 
toilet (doordrukknop + toiletrand maar deels schoongemaakt), het bureau, de nachtkastjes en de telefoon. Ook 
bleek één van de twee bedden niet te zijn verschoond (kussensloop, dekbed én laken). Het andere bed, de 
mokken en gebruikte plastic drinkbekers zijn wel vervangen dan wel verschoond.  
 
1. Wij betreuren de situatie en vinden het erg vervelend dat dit gebeurd is. Hygiëne is een van onze 
belangrijkste pijlers, zeker in deze tijden. Wij besteden hier enorm veel aandacht en zorg aan en de 
uitkomst van deze test maakt ons hier extra scherp op. Hospitality is en blijft mensenwerk, en 
mensen maken fouten. Direct na het lezen van deze resultaten hebben wij een interne reminder 
uitgestuurd naar onze hoteldirecteuren, zodat zij hier weer extra alert op zijn. 
  
2. Sinds een aantal maanden hebben wij ‘Feel Safe at NH’ geïmplementeerd, waarbij een aantal 
speciale maatregelen hoort om onze hotels zo schoon en veilig mogelijk te maken. Zo bieden wij een 
aantal van onze services digitaal aan om menselijk contact te minimaliseren, zijn er speciale 
protocollen voor het schoonmaken en desinfecteren van zowel de publieke ruimtes als de kamers en 
serveren wij eten en drinken op een andere manier dan voorheen. Uiteraard worden in al onze 
hotels ook de sociale afstandsnormen en persoonlijke bescherming (desinfecterende gel en 
mondkapjes) in acht genomen. Tot de maatregelen behoort tevens het 48 uur leeg laten staan van 
een gebruikte hotelkamer, om zo het risico op besmetting nog meer te voorkomen. In deze test is 
specifiek om dezelfde kamer gevraagd: iets wat normaal gesproken niet tot nauwelijks voorkomt en 
wat in deze tijden eigenlijk dus niet gedaan wordt. We hebben de procedure intern nogmaals 
doorgestuurd, omdat deze een grote rol speelt in het beleid.  

3. Wij werken op dit moment niet met externe schoonmakers in NH Centre Utrecht en hebben dus 
onze eigen housekeeping en schoonmaak staff. Zij werken niet middels een gezette tijd, maar via 
zorgvuldig opgestelde schoonmaak programma’s. Hierbij wordt gekeken naar wat er op welke 
manier schoongemaakt moet worden. 

4. NH huurt de expertise in van schoonmaakbedrijven in een aantal NH hotels en sturen op het 
schoonmaak programma en niet op productiviteit van de medewerkers.Voor de hotels waar we zelf 
de kamers schoonmaken, werken we ook met een vast schoonmaak programma. 
 



TULIP INN: 
 
Bij Tulip Inn hebben we de controle niet kunnen uitvoeren i.v.m. een lekkage op de deur ons 
bezochte kamer. We hebben vraag 2 t/m 4 alsnog gesteld via het contactformulier voor de pers, 
maar op het moment van de uitzending nog geen reactie ontvangen. 
 
VAN DER VALK: 
 
REDACTIE KASSA: We hebben medio juli ook in Van der Valk De Bilt de proef op de som genomen. We hebben 
daarbij geconstateerd dat ‘onze’ kamer niet volledig is schoongemaakt. Onze stiftmarkeringen (die met één 
veeg te verwijderen zijn) zijn onder meer teruggevonden op: lampknopjes, een koffiebeker, het toilet (bril en 
doordrukknop), het bureau en het nachtkastje. De bedden en wastafelkraan zijn wel schoongemaakt, de 
handdoeken zijn ook vervangen. 
 
De directie van Van der Valk Hotel De Bilt-Utrecht evenals Schoonmaakbedrijf Jaquet & de Groot, 
welke binnen het hotel verantwoordelijk is voor de schoonmaak / hygiëne van de hotelkamers, 
betreuren het dat er is geconstateerd dat de hotelkamer niet is schoongemaakt volgens de 
standaard die dagelijks wordt nagestreefd.  
 
Naar aanleiding van uw berichtgeving heeft de directie van het hotel in samenspraak met het 
schoonmaakbedrijf kwaliteitsprotocollen en -controles aangescherpt. Wij gaan er vanuit dat hiermee 
de hygiëne en veiligheid op de hotelkamers nog beter kunnen worden gewaarborgd, waardoor een 
dergelijk incident zo veel als mogelijk wordt uitgesloten.  
In aanvulling daarop zijn extra maatregelen genomen om de hygiëne en veiligheid nog beter te 
kunnen waarborgen dan standaard de bedoeling is. 
 
Voor Van der Valk is de gezondheid van en zorg voor haar gasten en medewerkers de hoogste 
prioriteit. Daar hoort goede hygiëne en een schone hotelkamer vanzelfsprekend bij. Door de tijd 
waarin we nu zitten, wordt hier nog extra op toegezien. Niet alleen de hotelkamers, maar ook de 
openbare ruimtes krijgen extra aandacht. Gedurende de dag wordt in het hotel meerdere keren 
schoongemaakt op openbare plekken, denk aan de liften, trapleuningen, deurklinken, etc. Alles met 
als doel het hotel ook in Corona tijd een veilige en vertrouwde locatie te laten zijn voor gasten en 
medewerkers. 
 
Het is een gegeven dat voor de schoonmaak van hotelkamers een bepaalde tijd gereserveerd wordt. 
Schoonmaakbedrijf Jaquet & de Groot is verantwoordelijk voor de planning en de bijbehorende 
werkdruk. Bij de directie van Van der Valk Hotel De Bilt-Utrecht zijn geen signalen bekend van 
buitensporige werkdruk op de medewerkers in de huishouding.  
 
Het schoonmaakbedrijf Jaquet & de Groot is aangesloten bij de Schoonmaakcode.    
 
 
SCHRIFTELIJKE REACTIE ‘KONINKLIJKE HORECA NEDERLAND’ (KHN): 
 
Hygiëne is voor iedereen van groot belang, een hotelier is daar geen uitzondering op. Grotere hotels, 
zeker de ketens, besteden soms de schoonmaak van hotelkamers uit aan professionele 
schoonmaakbedrijven om toe te zien op de hygiënestandaard. KHN heeft kennis genomen van 
onderstaande bevindingen waaruit blijkt dat er een aantal kamers niet volledig schoon zijn 
opgeleverd. KHN plaatst een kanttekening bij de representativiteit van dit onderzoek. In veel hotels 
wordt er gewerkt met zeer strenge protocollen en is de hygiëne op orde. Dat er een aantal kamers 
niet volledig schoon zijn opgeleverd is teleurstellend en daar staan wij ook zeker niet achter. Echter 



is dit niet nooit representatief voor de hele branche. Hygiëne is namelijk een essentieel onderdeel 
van hospitality; een schone hotelkamer is onderdeel van de totale beleving en zorgt voor een 
tevreden gast. Hotels en hun medewerkers zijn zich hier enorm goed van bewust. Daarnaast is het 
belangrijk bij een dergelijk onderzoek/steekproef een heldere definitie te hebben van wat ‘schoon’ is 
en bijvoorbeeld wat wetenschappers onder schoon of schoon genoeg verstaan. Bovendien is van 
belang om te kijken naar wat redelijk is. Zo is het schoonmaken van elke vierkante cm van een 
hotelkamer bijvoorbeeld naast ondoenlijk ook helemaal niet nodig en zou dit de kamerprijs voor 
gasten enorm doen verhogen. Er is een balans tussen de schoonheid welke gasten verwachten en de 
hotelkamerprijs welke daar bij hoort. 
  
Omdat KHN niet bij dit onderzoek is betrokken en niet weet om hoeveel locaties het gaat, kan KHN 
inhoudelijk geen uitspraken doen over deze specifieke situatie. Wel wil KHN benadrukken dat vaak 
door schoonmaakinstanties en hotels strenge hygiëne-protocollen worden opgesteld, om de hygiëne 
in hotelkamers te waarborgen. Zowel de schoonmaakbedrijven als de hotels controleren elke 
schoongemaakte kamer voordat deze weer vrijgegeven wordt voor verhuur. Dit gebeurd echter met 
een visuele check. Veel van de door Kassa genoemde punten zijn met het blote oog niet 
waarneembaar en dus moeilijk te controleren, evenmin als bijvoorbeeld de handgrepen in de tram 
of het bureau op kantoor. Naast het reguliere schoonmaakprogramma, is er ook vaak een periodiek 
schoonmaakprogramma, waarbij er een uitgebreidere schoonmaak plaatsvindt. Het kan dus zijn dat 
niet altijd alle zaken per schoonmaakbeurt worden meegenomen. Maar aan de hand van de gegeven 
instructies in de protocollen moet je er van uit kunnen gaan dat er sprake is van een goede hygiëne 
en waarbij zeker het bed- en badlinnen vervangen zijn. Duidelijk uit de voorbeelden van Kassa, is dat 
de instructie vooraf en de controle na afloop van de schoonmaak geen ruimte mag laten voor 
afraffelen. Nogmaals, de hygiëne levert een belangrijke bijdrage aan de totale beleving. 
  
De werkdruk van de schoonmakers is niet anders dan die van andere medewerkers van een hotel. 
Het enige verschil is dat de werkdruk een piek kent die vooral in de morgen ligt, na het uitchecken 
van de gasten. Met het schoonmaakbedrijf worden afspraken gemaakt over hoe lang de 
schoonmaak van een kamer mag duren, afhankelijk van de grootte van de kamer en de inrichting; 
een kamer op 2-sterren niveau vergt minder tijd dan een kamer op 4 sterren niveau. Binnen de 
gecontracteerde tijd zal de kamer klaar moeten zijn. Uiteraard moet er in goed overleg dus kritisch 
worden gekeken naar hoeveel tijd er nodig is om de kamer volgens alle richtlijnen schoon te maken. 
Deze verantwoordelijkheid ligt bij zowel het hotel als het (eventueel gecontracteerde) 
schoonmaakbedrijf. In gezamenlijk overleg bepalen zij de voorwaarden, waarvan de tijd per kamer 
ook een vooraf vastgelegd criterium is.  
  
Als consument mag je verwachten dat de kamer schoon opgeleverd wordt, inclusief schoon bed- en 
badlinnen. Het belang van goede hygiëne is juist in deze tijd extra belangrijk en levert een 
belangrijke bijdrage aan de tevredenheid van een gast. 
 
 


