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Peter Rietbroek – Rietbroek Glas- en Gevelonderhoud

‘Duurzaam inzetbaar houden van je personeel
en meedenken in processen is essentieel voor de
toekomst.’

Peter Rietbroek – Rietbroek Glas- en Gevelonderhoud

De toekomst van de schoonmaak- en glazenwasserbranche. Hoe ziet het werk van de glazenwasser er
over 15 jaar uit? Zijn de middelen en omstandigheden dan verbeterd of verschilt het niet zoveel ten
opzichte van nu? In gesprek met Peter Rietbroek, die het stokje overhandigd kreeg van Huub Bakermans,
omdat Rietbroek ‘er met hart en ziel in zit.’
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les aan beginnende glazenwassers bij

Rietbroek Glas- en Gevelonderhoud
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Hij kocht een ladder, startte zijn

enthousiasme instapten. Daarnaast

voor haar rekening, een (h)echt

bedrijf en vroeg zijn broer Rob om

startte Rietbroek met het geven van

familiebedrijf dus.
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CAO

Rietbroek denkt dat de grote

Rietbroek denkt er - met het oog
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op de toekomst - bewust over na
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denk dat we een mooie CAO hebben

‘Ze lijken nogal op elkaar, waardoor

dienstverlening. ‘Glasbewassing is

met de juiste arbeidsvoorwaarden.’

het onderscheid tussen deze

belastend werk en daarom is de

De gevarentoeslag mag er wat

bedrijven klein is.’

Arbeidsmonitor *, waardoor je de
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‘Het telewassysteem is een goede
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Stokje doorgeven aan…

MVO
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publiciteit behaald voor het MVO

bedrijven waarbij de operatie direct

enkel met vast personeel gewerkt.

beleid. In 2008 hebben zij daarvoor

betrokken is bij sales. Daardoor

Ze willen kwaliteit leveren en
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Zie p. 14 voor meer informatie over
de Arbeidsmonitor

bijdrage aan leveren.’
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