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'IEDEREEN 
VERDIENT EEN 
PLEKJE'
Marcel Ros, 
ondernemer met een 
groot hart.

'Als je dan ziet dat iemand 
die bij mij stage liep 
iemand nu zelf op de 
vrachtwagen zit, als 
bijrijder, ben ik enorm 
trots’

Aan het woord is Marcel 
Ros, de trotse oprichter en 
eigenaar van RMM 
Cleaning Services
(www.cleanplaza.nl), op 
een bedrijventerrein in 
Rijnsburg. 

We zijn op bezoek met 
Henk van Nierop, van 
Het Waterland. 

Marcel is een ondernemer 
in hart en nieren. Altijd 
bezig met nieuwe 

producten en niet bang 
voor een uitdaging, al 
tientallen jaren. Zo is hij 
nu ook bezig met een 
kledinglijn voor 
veiligheid, van schoenen 
tot aan pakken. Dat 
betekent letterlijk uren 
aan de telefoon zitten en 
potentiële afnemers 
bellen. 'Je moet er wel 
moeite voor willen doen'.

’IEDEREEN VERDIENT EEN PLEKJE'
Marcel Ros, ondernemer met een groot hart

HOGEDRUKSPUIT
Zijn 'corebusiness' is toch 
het reinigen van 
bedrijfswagens. Zoals het 
wagenpark van Albert 
Heyn. Met de 
hogedrukspuit in de hand, 
aan de slag. Werk dat 
uitstekend geschikt is voor 
stagiaires van bijvoorbeeld 
de school van Henk van 
Nierop, Het Waterland. Met 
hem bestaan dan ook goede 
contacten.

'Jongeren komen bij ons 
met grote dromen, zoals 
bijvoorbeeld rijden op een 
vrachtwagen. Dat is soms 
net te hoog gegrepen, maar 
bij ons zijn dan toch met 
wagens bezig. En dat kan 
helpen om iemand over de 
streep te trekken en bij ons 
de stage te doen'. Aldus 
Marcel Ros.

JUISTE 
BEGELEIDER
De begeleiding is 
belangrijk. En is echt 
maatwerk. Het bedrijf van 
Marcel staat erom bekend 
wat dat betreft een 
uitdaging niet uit de weg te 
gaan, ook leerlingen die als 
een tikje 'moeilijk' bekend 
staan zijn zeer welkom. 
Dan is het zaak de juiste 
begeleider te kiezen. We 
hadden een leerling die 
nogal mondig was. Die 
koppelde ik aan stevig 
personeelslid. Later bleek 
dat ik dat toch verkeerd had 
ingeschat. We kozen nu 
voor een rustige en zeer 
sociale begeleider, dat 
werkte perfect. 

Wat Marcel betreft mogen 
er nog wel meer leerlingen 
zijn kant op komen. Hij 
steekt veel werk in het 
onderhouden van contact 
met scholen. En is niet bang 
om in de eigen kring van 
werkgevers te pleiten voor 
innovatie, zoals aan de slag 

gaan met de Boris-
methodiek. Daar heeft hij 
echt zijn nek voor 
uitgestoken, soms tegen 
weerstand in. 'Ik vind wel 
dat ze daarop nog wat beter 
kunnen doorpakken, en 
moeten letten op te veel 
administratieve 
verplichtingen, dat schrikt 
werkgevers af. Zo'n mooi 
initiatief moet niet 
doodbloeden'. 

CONTACT 
ONDERHOUDEN
Makkelijk is het voor hem 
niet om steeds maar weer 
personeel te krijgen. Hij 
heeft zoals Marcel zelf zegt, 
toch een 'raar' bedrijf. Met 
ploegendiensten en aparte 
werktijden, het 
schoonmaken gaat steeds 
maar weer door! Hij geeft 
wat dat betreft wel een tip 
mee. 'Het contact 
onderhouden met 
werkgevers kan nog beter. 
Kom regelmatig een praatje 
houden voor businessclubs, 
zorg dat je daar ook bij 
bent. Zoek die 
ambachtelijke werkgevers 
echt actief op.

EVEN ADVIES 
INWINNEN
Bij Cleaning Services 
werken ze niet met 
jobcoaches. Toch is het af 
en toe nodig om af en toe 
advies in winnen, over hoe 
om te gaan met wat 
ingewikkelde situaties. 'Dan 
bel ik even met een 
deskundige stagebegeleider, 
dat is handig als je een goed 
contact hebt', zegt Marcel. 
Bij het afscheid heeft 
Marcel nog een duidelijke 
boodschap voor ALLE 
scholen. 'KOM MAAR 
OP!’
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