
1. Wie is Max Snoeren?

„Ik ben een Eindhovense jongen die stap voor stap carrière heeft ge-

maakt met als voorlopig hoogtepunt mijn functie als directeur Zuid Ne-

derland van ISS Cleaning Services. Ik woon samen met mijn grote liefde 

Nikki. Weliswaar in Helmond, maar als Eindhovenaar sta ik nog midden 

in het Eindhovense leven. Regelmatig trekken we er samen op uit om 

dat ene nieuwe restaurantje  uit te proberen. Ik heb een heerlijke doch-

ter van  achttien jaar – Jillian – uit een vorige relatie. Mijn conditie hou 

ik op peil door regelmatig te fitnessen.”

2. Waarom sta jij in Frits?

„Ik probeer zowel zakelijk als privé dicht bij 

mezelf te blijven. Bij mij geldt: what you see 

is what you get. Dat draag ik ook uit. Ik ben 

modieus en verberg dat niet onder een ‘te za-

kelijk’ imago. Ik durf mezelf te laten zien. Mijn 

uitstraling maakt ook nieuwsgierig naar de 

mens achter Max.”

3. Wat vind je mooi aan Eindhoven?

„Eindhoven wordt zich stukje bij beetje be-

wust van de kracht en dynamiek van deze 

stad; we varen de juiste koers. Het vernieuw-

de centrum en Strijp-S: petje af! De stad verbe-

tert. In Helmond zijn ze jaren geleden begon-

nen met de metamorfose van het centrum. 

Daar plukken ze nu de vruchten van. Eindho-

ven is er nog niet. De stad moet nu doorpakken en wat mij betreft in een 

nóg hoger tempo.”

4. Wat is jouw bijdrage aan Eindhoven?

„Ik lever mijn bijdrage als sponsor van de topdivisie-zaalvoetballers 

van Futsal. Een multiculturele vereniging waarin mensen zich heerlijk 

kunnen uitleven. Daar geloof ik in. Ik zie die gasten liever voetballen 

dan dat ze uit verveling op straat rondhangen. Op die manier probeer ik 

mijn steentje bij te dragen. Dat vind ik belangrijk.”

5. Ben je rijk?

„Ik sta gewoon op de loonlijst van ISS. Maar ik voel me wel degelijk rijk 

met een fijne relatie, een prachtige baan en een mooie dochter. Enne ... 

ik ben gezond en al klinkt dat vanzelfsprekend; dat is het niet. Om me 

heen zie ik wel eens veertigers die er echt totaal anders voor staan. Op 

zo’n moment voel ik de rijkdom.”

6. Wie maakt je huis schoon?

„We hebben een hele fijne hulp in de huishouding. Ja, en als directeur 

Cleaning Services kan ik natuurlijk niet ingaan op de kwaliteiten van 

onze hulp... Maar geloof me, ze doet het hartstikke goed!”

7. Wat mis je in Eindhoven?

„Ik mis echt een hotspot in de horeca. Een tent waar iedereen het over 

heeft, waar iedereen elkaar ziet en waar ‘het’ gebeurt. Ik vergelijk het 

maar even met de tenten waar ik zelf kwam 

zoals Hollywood, Joy of de DansSalon. Er zit 

me nog iets dwars: soms mis ik betrokkenheid 

bij de gemeente Eindhoven. Waarom is er bij-

voorbeeld geen financiële ondersteuning voor 

FC Eindhoven en PSV? Het zijn clubs met met 

veel (positieve!) invloed op maatschappelijk 

en sociaal gebied. En nu ik toch mijn zendtijd 

mag pakken, doe ik een oproep voor een snelle, 

optimale verbindingsweg aan de oostkant van 

Eindhoven. Met alle respect voor het milieu: 

we doen onszelf hier echt economisch tekort. 

Waarom duurt dat toch zo lang?”

8. Erger je je weleens aan Eindhoven?

„In zekere zin ben ik trots op Eindhoven. Mijn 

roots liggen hier en om me heen zie ik van alles 

gebeuren. Toch kan ik me ergeren aan de lelijkheid van gebouwen. Maar 

ja, smaken verschillen en dat is maar goed ook ...” 

9. Wie (of wat) verdient jouw persoonlijke pluim?

„Ex-voorzitter Ed Creemers van FC Eindhoven. Een charmante man met 

een sterke persoonlijke uitstraling die FC Eindhoven vlot heeft getrok-

ken. Met zijn doorzettingsvermogen verdient hij mijn pluim.”

10. Hoeveel mensen eten er uit jouw hand?

„Nooit genoeg naar mijn zin!”

… wil je nog ergens op terugkomen …?

„Eh ... zou je de vragen de volgende keer vooraf even willen mailen ...?”
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In Nederland verzorgen de mede-

werkers van ISS Cleaning Services de 

schoonmaak voor zo’n 4.000 opdracht-

gevers. Deze opdrachtgevers werken 

in uiteenlopende branches. ISS maakt 

door heel Nederland schoon in kan-

tooromgevingen, scholen en universi-

teiten, voedselverwerkende en overige 

industriële omgevingen, clean rooms, 

winkels, vakantieparken en openbare 

gebouwen.

Door de vestigingen in het hele land 

blijft ISS regionaal betrokken.


