Textielaudit®:
startpunt voor
stipt geleverd en
verzorgd textiel
Je kunt zo je twijfels hebben over de
kwaliteit van de wasverzorging van
dienstkleding, bed- en badlinnen en
persoonsgebonden goed. Want als
zorgorganisatie heb je niet altijd
de technische kennis die bij textiel
verzorging komt kijken.
Wat is voldoende wit en hoe lang kan het beddengoed
nog mee? Vervangt de wasserij versleten textiel wel
op tijd? De Textielaudit® van Intrakoop neemt die
twijfels weg. Deze audit is namelijk een onafhankelijke
kwaliteitsmeting van de textielverzorging in jouw
organisatie.
De Textielaudit® meet of de leverancier én jouw
organisatie leveren wat is afgesproken. Jouw
leverancier moet op tijd schoon en verzorgd textiel
leveren. Jouw zorgorganisatie moet onder andere
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vuil textiel op de juiste manier aanbieden. De audit
verheldert voor alle betrokkenen of dit lukt en bevat
advies over wat er beter kan.
Hoe werkt de Textielaudit®?
De basis van de Textielaudit® zijn periodieke audits
door onafhankelijke auditoren. Zij beoordelen het
textiel van de module die je kiest: linnenverhuur,
dienstkleding of persoons- en instellingsgebonden
goed. Tijdens de audit beoordelen ze de prestatie-
indicatoren (kpi’s) waaraan de leverancier en jouw
organisatie moeten voldoen. Deze kpi’s vergelijken we
met de kpi’s uit de overeenkomst met de leverancier.
De resultaten van de Textielaudit® publiceren we op
een online platform; daar zie je hoe verzorgd jouw
textiel is en hoe stipt dit wordt geleverd. Ook kun je
op het online platform resultaten van eerdere audits
bekijken. Of deze vergelijken met de resultaten van
andere organisaties. Daarbij werken wij graag met je
samen en adviseren we je over wat beter kan en hoe.

Schoonmaak
& Textiel

Wat levert de Textielaudit® op?
Door de onafhankelijke beoordeling van de auditeur
weet je na de Textielaudit® welke textielkwaliteit
jouw zorgorganisatie biedt. Laat de kwaliteit te
wensen over? Dan geeft de Textielaudit® je duidelijke
handvatten om in gesprek te gaan met je textiel
verzorger. Zonder discussie, want de leveranciers
weten precies aan welke kwaliteitseisen ze moeten
voldoen.
Wat kost de Textielaudit®?
Wat je voor de Textielaudit® betaalt, hangt af van
de modules die je kiest en aan welke Intrakoop-
overeenkomsten jouw organisatie deelneemt.
Benieuwd naar de exacte kosten? Bel of mail ons dan.

Neem contact op
Benieuwd naar de mogelijkheden van de
Textielaudit®? Neem dan contact op met:
Astrid Willemsen
Inkoper/productmanager Facilitair
06 57 90 38 86
astrid.willemsen@intrakoop.nl

Zo vraag je de Textielaudit® aan
Aanmelden en vrijblijvend een offerte aanvragen
kan via:
•		 0418 65 70 70
•		 facilitair@intrakoop.nl
•		 intrakooptextielaudit.nl

