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NETWERKPARTNER

Waar de omstandigheden zwaar zijn en de eisen 
streng, daar komt RMM het best tot zijn recht. Het 
bedrijf levert specialistische reinigingsdiensten en 

komt zo op interessante plekken.

Rob Luttge voelt zich als een vis in het water wanneer 
hij zich op de Airside van luchthaven Schiphol beweegt. 
Airside: het gebied waar we vol ontzag voor de drukte en 
levendigheid naar kijken als we wachten om aan boord te 
gaan bij een van de vele gates. Op de weg van de slagboom 
tot zijn locatie op Airside groet de directeur/eigenaar van 
RMM vele bekenden en relaties. Luttge loopt er al flink 
wat jaren rond, is zijn verklaring, en dan bouw je vanzelf 
een netwerk op. Een netwerk dat zo belangrijk is voor die 
activiteiten van zijn bedrijf, die zich op en rond de nationale 
luchthaven afspelen. 

Vele andere activiteiten zijn niet op één bepaalde plaats ge-
bundeld; deze vinden plaats bij de klant op locatie. RMM is 
in 1999 opgericht - met hoofdkantoor in Sassenheim - met 
de doelstelling het specialistisch reinigen en onderhouden 
van diverse transportmaterialen, transportmiddelen en 
mobiele objecten. Maar vóór die tijd al ontwikkelde Luttge 
schoonmaakconcepten in de business-to-business omge-
ving. RMM beschikt dus over een schat aan ervaring en is 
inmiddels uitgegroeid tot een volledig VCA** gecertificeerd 
bedrijf (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aanne-
mers) met een breed dienstenpakket. Met zo’n 85 medewer-
kers staat RMM letterlijk 24x7 klaar voor zijn klanten.

In de kantoorunit te midden van een reeks de-icing 
machines en opslagtanks voor de-icing vloeistoffen vertelt 
Rob Luttge over de ontwikkelingen die zijn bedrijf RMM 
heeft doorgemaakt. Hij wordt hierbij gesouffleerd door 
collega’s Wim Heemskerk (operationeel manager) en Marcel 
Ros (bedrijfsleider). Beiden hebben zojuist (we spreken 
over eind oktober) oefeningen met de de-icing installaties 
afgerond. In winterperiodes kan er door vorst of sneeuwval 
winterse verontreiniging ontstaan op vliegtuigen. Voordat 
een vliegtuig kan vertrekken dient sneeuw en ijs te worden 
verwijderd. Het de-icing-proces vindt plaats met speci-
ale voertuigen die vliegtuigen onder hoge druk en een 
vloeistoftemperatuur van >70°C met de-icing vloeistof 
behandelen. Dankzij de-icing verdwijnt de winterse aanslag 
op vleugels, stabilo’s en indien nodig van de romp. 

‘Blijven innoveren, 
blijven ontwikkelen’
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TROTSE PARTNER
‘KLM is één van de grootste aanbieders van de-icing services 
op Schiphol en werkt hierbij nauw met ons samen’, vertelt 
Luttge met gepaste trots. ‘Nu de winter nadert, zorgen we er 
bijvoorbeeld voor dat de de-icing vloeistoffen op kwali-
teit worden gecontroleerd en dat er voldoende voorraad 
aanwezig is. Maar ook de de-icing installaties, die eigendom 
zijn van KLM, controleren we aan de hand van technische 
specificaties. En wanneer er dan echt sprake is van winterse 
omstandigheden, dan lopen we hier met vele mensen 
om alle vliegtuigen tijdig en volgens protocol te kunnen 
afhandelen. Denk aan de operators van de installaties, de 
regievoerders in de controlekamer, de mensen die het vullen 
en controleren van de vloeistoffen coördineren en mensen 
die de veiligheidsbelijning sneeuwvrij maken. En ten slotte 

zien we erop toe dat olie, water en slib op de juiste manier 
wordt opgevangen en afgevoerd, exact volgens de afspraken 
met toezichthouders.’ 

Luttge bespreekt zo een breed palet aan diensten rondom 
de-icing van vliegtuigen. De specialistische kennis van 
RMM werd op Schiphol echter ook in andere disciplines 
opgemerkt. Dat heeft ertoe geleid dat RMM nu bijvoor-
beeld ook wordt ingezet voor het beheer van verschillende 
soorten vloeistoffen, zoals de substantie die wordt gebruikt 
voor het reinigen van vliegtuigtoiletten. Zo is RMM niet al-
leen actief op Schiphol met het seizoensgebonden de-icing 
van vliegtuigen. Luttge: ‘En vergeet hierbij niet onze Milieu 
Incidenten Service, waarmee we op de luchthaven vaak 
meerdere keren per dag uitrukken om lekkages op te rui-

NETWERKPARTNER

Een Papa 10 training 
– het de-icen van 
vliegtuigen – voor 
operators op Schiphol

Wim Heemskerk (links) 
en Marcel Ros bij een 
deel van het RRM 
specialistische wagenpark 
op Schiphol
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men. Met ons gespecialiseerd materieel, wegdekreinigers 
die het afvalwater direct recyclen, kunnen we iedere vorm 
van lekkage, zoals olie of kerosine, verwijderen en afvoeren 
volgens de geldende protocollen. Niet alleen op Schiphol 
natuurlijk; deze service bieden we breed aan.’  

ZORGEN UIT HANDEN
Tijdens de rondleiding die Rob Luttge geeft op Airside 
langs de loods, de tanks, de mensen en het werk van RMM 
stuiten we op een van de mobiele truckreinigingsinstal-
laties. Daarvan zijn er enkele voortdurend operationeel 
op de luchthaven. In het gehele land beschikt RMM 
over 13 van dit soort mobiele reinigingsinstallaties die 
wekelijks goed zijn voor zo’n 1400 wasbeurten. Daarbij 
worden vanuit de vestigingen in Sassenheim en America 
(Limburg) meer dan 150 verschillende locaties aange-
daan. RMM rangeert zelf voertuigen van de klant naar de 
reinigingsvoorziening en reinigt de buitenzijden van de 
voertuigen. Tevens worden de laadbakken aan de hand 
van HACCP gecertificeerde middelen en procedures 
schoongemaakt. Vervolgens worden de trucks weer op hun 
plaats gezet. Klanten krijgen via een online portal inzicht 
in de verrichte werkzaamheden en kunnen daardoor 
goed monitoren hoe zij er zelf voorstaan als het gaat om 
milieueisen en voedselveiligheid. ‘Kijk’, zegt Rob Luttge, 
‘een aantal transportbedrijven heeft zelf een wasstraat. De 
kracht van RMM is dat er voor onze klanten geen indirecte 
kosten zijn, zoals rijden naar een wasstraat en kosten van 
het eigen personeel.’

‘Bedrijven die hun voertuigen professioneel laten schoon-
maken door RMM doen dat niet alleen om een goede 
indruk achter te laten, maar ook om invulling te geven 
aan bijvoorbeeld voedselveiligheidsregels. Daar komt bij 
dat wij de gehele logistieke reinigingsplanning uit handen 
nemen. Bedrijven hebben er geen omkijken naar. En als 
we er toch zijn kunnen we ook de gevels en de koelruimten 
meenemen.’

MODERNE TECHNIEKEN
RMM voorziet met innovatieve oplossingen, moderne 
technieken en een klantgerichte aanpak in een behoefte; 
deze tak van het bedrijf blijft dan ook groeien. Bedrijfslei-
der Marcel Ros wijst erop dat klantgerichtheid en voort-
durende innovatie de kern vormen van RMM. ‘We denken 
steeds met onze klanten mee over nieuwe en betere invul-
ling van het werk. We denken in oplossingen. Zo hebben 
we bijvoorbeeld op Schiphol voor verschillende partijen 
oplossingen ontwikkeld voor het afvoeren, aanvullen en 
beheren van vloeistoffen van alle milieucategorieën. Ook 
bij het de-icing kijken we samen met de klant voortdurend 
naar kansen om handelingen efficiënter te laten verlopen, 
met minder afvalstoffen en tegen lagere kosten. Dat is waar 
innovatie toe leidt’, aldus Ros.

Dat RMM zo flexibel en klantgericht kan opereren komt 
mede door de platte organisatie. Rob Luttge prijst zich 
gelukkig met een klein, ervaren team dat in samenspraak 
leiding geeft aan de onderneming. Naast de genoemde 
Marcel Ros en Wim Heemskerk bestaat dat team uit Kees 
van Duijn en Erwin Luttge, die de vestiging in Limburg 
aanstuurt. Zoals hierboven al is geschetst is het netwerk 
van RMM, op Schiphol en ver daarbuiten, van groot 
belang. ‘Bij de manier waarop wij werken moet je ervoor 
zorgen dat je een goede relatie hebt met opdrachtgevers, 
dat je weet wat voor hen belangrijk is, hoe hun processen 
verlopen. Dan is het goed dat je mensen ook eens buiten 
de werkomgeving spreekt en leert kennen. Daarom, en 
natuurlijk vanwege de clubliefde voor ons aller Ajax’, zegt 
Luttge met een knipoog, ‘hebben we nu een aantal business 
seats in de Johan Cruijff ArenA.’ De contacten bij ABA 
gebruikt Luttge ook om op sociaal vlak dingen voor elkaar 
te krijgen. Er zijn immers meer dingen op deze wereld dan 
voetbal en werk, weet hij. Maar wanneer de temperatuur 
daalt en de kisten in de rij staan om te worden ontdaan 
van sneeuw en ijs, dan weten we waar we Rob en zijn team 
kunnen vinden.
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