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DUURZAAMHEID EN HET MILIEU
Maroesjka is Marketing Director en ze vertelt: “In 
Nederland hebben we vijf vestigingen. Hier in Den 
Haag, maar ook in Amsterdam, Utrecht, Epe en Best. 
Mensen hebben vaak een idee of vooroordeel van 
wat wij doen, terwijl het zo ontzettend veel breder 
is. We werken altijd via het IPM-principe. Dat staat 
voor Integrated Pest Management. Dit houdt in dat 
we weloverwogen, met minimaal risico voor mens 
en milieu, te werk gaan. Voordat we überhaupt gaan 
bestrijden, zijn we vooral heel sterk in preventie en 
het voorkomen overlast en plagen. We maken zo min 
mogelijk gebruik van Tox of andere schadelijke stof-
fen. Informatie en tips dragen wij over naar de klant 
en we adviseren ze optimaal. Neem als voorbeeld de 

wespenkoningin die in maart gaat uitvliegen. Wan-
neer je op dat moment al wespenvallen ophangt bij 
terrassen, zorg je ervoor dat er geen wespennest 
komt. En op deze manier wordt er een wespen-
plaag voorkomen. Rentokil denkt vooruit en met de 
klant mee. Door preventief te werk te gaan, is het 
resultaat duurzaam. Dit voeren we ook door in ons 
vervoer. We hebben elektrische auto’s, elektrische 
bakfietsen en we hebben Carvers. Voor de bestrij-
ding van muizen werken wij met RADAR Connect. 
Met RADAR Connect worden muizen op een effici-
ente, hygiënische en humane wijze afgevangen met 
CO2. Duurzaamheid staat bij ons dus zeker centraal.”

DOORGROEIMOGELIJKHEDEN
Bart van Hedel is supervisor, maar heeft hiervoor 
4 jaar als service medewerker gewerkt bij Rentokil. 
“Om maar meteen met de deur in huis te vallen; ik 
heb gewoon een fantastische werkgever. Het is heel 
prettig dat je iedere maand je salaris op je reke-
ning krijgt gestort, maar het allerbelangrijkste aan 
mijn werk bij Rentokil is het werkplezier wat ik al 

RENTOKIL: MEER DAN 
PLAAGDIERBEHEERSING

M et Maroesjka de Best  -  van Baarle en 
Bart  van Hedel  hebben we een gesprek 
bi j  de wereldwijd grootste onderne-

ming in plaagdierbeheersing en plaagdier- 
bestr i jding.  Rentoki l  Pest  Control .  Rentoki l 
staat bekend om haar innovatieve en unieke 
oplossingen om overlast  van plaagdieren te 
voorkomen, maar alt i jd met respect  voor mens 
en mil ieu.  Het is  een internationale beurs- 
genoteerde organisat ie .  In Nederland werken 
er zo’n 400 medewerkers verdeeld over Rentokil 
Pest  Control  en Rentoki l  Special ist  Hygiëne en 
ze groeien nog steeds.  T i jdens het  interview 
wordt snel  duidel i jk  hoe breed Rentoki l  is  in 
het  aanbieden van werkgelegenheid en door-
groeimogel i jkheden.  Ook als  jezelf  een toe-
komstvis ie voor ogen hebt,  wordt gekeken in 
hoeverre z i j  hieraan kunnen bi jdragen.

MEER INFO

jaren heb. En dat is al vanaf het moment dat ik bij 
Rentokil het bedrijf binnen ben gestapt. Ik heb leuke 
collega’s, er is een gemoedelijke sfeer onderling en 
als er iets is wordt er echt naar je geluisterd. Daar-
naast krijg je de vrijheid om zelf de afspraken met 
de klanten te regelen. De tijd waarin je kan werken 
is tussen 06:00 en 18:00. Dus als je bijvoorbeeld je 
kinderen van school wilt halen, dan kan dat. En 
dat werkt gewoon zeer prettig. Het werk 
zelf vind ik leuk en geen dag is het-
zelfde. Er is uitdaging en afwis-
seling. We werken van maan-
dag tot vrijdag en twee keer 
per jaar heb je een soort 
van bereikbaarheids-
dienst. Voor het geval 
dat er calamiteiten zijn. 
Maar al die keren dat ik 
zo’n dienst had, ben ik 
nog nooit opgeroepen. 
Ik wilde mij op een ge-
geven moment verder 
ontwikkelen en daar 
werd vanuit Rentokil me-
teen iets mee gedaan. Ik 
heb zoveel vanuit het be-
drijf mogen doen, om te ko-
men waar ik nu ben. Dat werkt 
voor mij zeer motiverend.”

INNOVATIE, VERBETERINGEN  
EN TEVREDEN MEDEWERKERS
Maroesjka vult Bart aan: “We hebben zelfs een Ren-
tokil academy, waarbij er intern opleidingen ver-
zorgd worden. Vanaf het moment dat je hier binnen-
komt krijg je een onboardingsproces. Hierbij heb je 
meeloopdagen en je krijgt een begeleider die met je 
meeloopt en je wegwijs maakt binnen de organisatie. 
Er worden trainingen gegeven, er zijn uiteenlopende 

opleidingen en vakbekwaamheid. Je wordt getraind 
in verschillende plaagdiersoorten en hun gedrag. 
Bij iedere functie is er een mogelijkheid om door te 
groeien. Bart is daar een heel goed voorbeeld van. 
En omdat we een internationaal bedrijf zijn, kan je 
ook internationaal doorgroeien. We zitten met Ren-
tokil in 90 landen. Voor de mensen die deze ambitie, 
de kennis, kunde en vaardigheden hebben, is er een 

mogelijkheid om daarin door te groeien.”

IEDEREEN IS WELKOM!
Rentokil is een marktleider die 

zich tevens bezighoudt met 
duurzaamheid en innovatie. 

Ze gaan voor samenwerking 
en preventie. De voedsel-
veiligheid en de gezond-
heid van de klanten van 
de klanten blijven gega-
randeerd gewaarborgd. 
Maroesjka vervolgt:“ Ga  
 eens het gesprek met 

ons aan. We zijn zoveel meer 
dan alleen een plaagdierbe-

heerser. In de praktijk is dat 
echt geheel anders. We bieden 

zoveel meer. Iedereen is welkom 
om een keer langs te komen en vra-

gen te stellen. Het is bij ons een open 
en informele cultuur. Iedere twee jaar doen 

wij een medewerkerstevredenheidsonderzoek. De 
feedback en punten die daaruit naar boven komen, 
worden altijd meegenomen voor verbeteringen.“ 
Bart sluit het gesprek af. “Het is een bedrijf om trots 
op te zijn en wat ook nog eens zeer stabiel is. Je 
wordt gehoord en serieus genomen. Tegelijkertijd is 
er ruimte voor plezier en gezelligheid met elkaar. 
Een BBQ, etentje, incentive of iets anders gezelligs 
met elkaar hoort er ook zeker bij.”

Het belang- 
rijkste aan 

mijn werk bij 
Rentokil is het 

werkplezier wat 
ik al jaren heb


