
De juiste mensen op de juiste plek

Food

Schoonmakers
die vooruitdenken
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Reinigen en desinfecteren is onlosmakelijk verbonden met uw proces in de vlees-, voeding- en genotmiddelenindustrie. 

Gom Food heeft uitgebreide kennis en ervaring in het uitvoeren van alle dagelijkse, periodieke en specialistische reinigings-

werkzaamheden in deze sector. Onze goedopgeleide medewerkers zijn vertrouwd met de hoge eisen die in de voedings -

middelenindustrie gelden op het gebied van hygiëne. Ook hebben wij kennis in huis van de productieprocessen en beschikken

wij over de juiste middelen en apparatuur om al uw productieruimtes, materialen en machines grondig te reinigen.
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Gom Food reinigt en desinfecteert in alle segmenten van de

voeding- en genotmiddelenindustrie. Van tabakfabrieken, 

vliegtuigcatering en slachterijen tot productielocaties in de

vlees-, kip- en visverwerkende industrie en bedrijven in de 

zuivelindustrie. Onze klanten willen niet alleen voldoen aan 

alle geldende voorschriften in hun sector, maar zijn zich er ook

van bewust dat de juiste reinigingsmethodieken bijdragen aan

een veilige voedselverwerking. Ze stellen daarom hoge eisen

aan strikte naleving van regels omtrent reiniging en desinfectie. 

Met onze op maat gesneden werkinstructies, goed opgeleide

medewerkers en transparante controlemethodieken, garanderen

wij altijd hoogstaande kwaliteit.

Vooruitdenken

Gom Food heeft alle vakkennis in huis. Samen met onze ervaren

medewerkers en de afdeling Kwaliteitszorg en Innovatie stellen

wij complete reinigings- en desinfectieschema’s op. De werk -

instructies zijn naadloos in te passen in uw ISO-, VSR-, 

HACCP-, BRC-, of IFS-plannen. We zorgen voor werkroosters

die perfect aansluiten op uw productieprocessen. Maar wij gaan

verder. Niet alleen denken wij met u mee. Als echte partner 

denken wij ook vooruit. 

Dienstverlening op maat

Iedere klant heeft een uniek productieproces. Gom zorgt voor

een schoonmaakprogramma dat hier naadloos op aansluit.

Maatwerk dus. Wij weten hoe belangrijk het is dat uw proces

geen nodeloze onderbrekingen kent. Wij stemmen onze werk-

zaamheden daar dan ook exact op af. Ook begrijpen wij dat u

als klant specifieke wensen en behoeften heeft, bijvoorbeeld op

het gebied van controle, communicatie en materialen. 

Wij bieden u modules op maat, en samen komen wij tot een 

perfecte aansluiting op uw organisatie en proces.

Betrokken vakkundige medewerkers

Gom Food is een mensenbedrijf. De kwaliteit van de medewerkers

is een bepalende factor voor de kwaliteit en de continuïteit van

onze dienstverlening. Wij leiden onze medewerkers op tot 

verantwoordelijke, zorgvuldige vakspecialisten. Elke nieuwe

medewerker krijgt een introductietraining gericht op het werken

in de voeding- en genotmiddelenindustrie. Daarin besteden wij

ook aandacht aan het juist doseren van chemicaliën en het

gebruik van waterreducerende middelen. Onze huisleveranciers

dragen met cursussen en workshops kennis over op het gebied

van middelen, materialen en apparatuur. Verder stimuleren 

wij onze medewerkers hun vakkennis te vergroten door SVS

Food-opleidingen te volgen. Gom Food organiseert zelf oplei-

dingen met erkende vakdocenten die ook in de praktijk bij ons

bedrijf werkzaam zijn. Wij zorgen niet alleen voor gedegen 

opleidingen. Wij herkennen en erkennen de prestaties van

medewerkers en zijn oprecht betrokken bij hun welzijn.

Ziektepreventie staat bij ons centraal en wij hebben een 

professioneel reïntegratiebeleid. Het resulteert in tevreden

medewerkers die het werken bij ons gemiddeld met een 

7,7 waarderen. En dat heeft natuurlijk een positieve invloed op

de kwaliteit van het werk dat wij bij u mogen uitvoeren.
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Objectmanager Food

Samenwerking en een goede aansturing dragen in grote mate

bij aan kwaliteit van het eindproduct. Gezien de topprestatie die

dagelijks geleverd moet worden om deze kwaliteit te bereiken

kunt u bij Gom bewust kiezen voor een écht structurele 

oplossing. Zeker als u een grote organisatie heeft levert deze

oplossing een toegevoegde waarde voor uw bedrijf op, namelijk:

“een objectmanager Food op locatie”!

Van deze objectmanager mag en kunt u veel verwachten. Deze

goed opgeleide, coachende en sturende manager ontzorgt u.

De objectmanager wordt getraind om als eerste het belang van

uw organisatie te dienen. Hij is verantwoordelijk voor de inzet en

kennis van het schoonmaakteam. Daarnaast kan hij op termijn

betrokken worden bij interne processen om de samenwerking

nog optimaler te benutten. Voor kleinere locaties zorgt de 

ambulant objectleider voor de juiste mensen op de juiste plek.

Veiligheid, een vereiste in uw industrie én voor onze

medewerkers!

Het navolgen van de veiligheids- en huisregels is een wezenlijk

onderdeel in de dagelijkse werkzaamheden van onze mede -

werkers. Gom Food legt deze vast in de werkinstructies.

Daarnaast verzorgt de afdeling Kwaliteitszorg en Innovatie een

complete risico-inventarisatie en evaluatie van alle ruimten en

machines waar onze medewerkers mee in aanraking komen.

Waterdichte controles

Om kwaliteit te garanderen, beschikken wij over alle benodigde

erkenningen en certificaten. Daarnaast is ons hele proces 

ISO-gecertificeerd. In de dagelijkse praktijk gaan wij nog veel

verder in het waarborgen van de kwaliteit. Zo maken wij 

speciaal voor uw locatie een objectboek waarin u precies 

ziet welke taken er wanneer zijn verricht. De leidinggevende

controleert dagelijks het schoonmaakwerk. Fouten herstellen 

wij onmiddellijk en zo nodig volgt herinstructie voor een 

individuele medewerker of de hele groep. 

Het vaste contact tussen u en onze contactpersoon vindt plaats

aan de hand van een speciaal ontwikkeld evaluatieformulier.

Hiermee kunt u periodiek uw oordeel uitspreken over de 

kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden. Met de Balanced

Score Card die wij elk kwartaal voor grote locaties opstellen,

ziet u in één oogopslag of wij het afgesproken service niveau

halen. De prestatie-indicatoren stellen wij in overleg met u vast.

Verbeterpunten pakken wij uiteraard meteen op. De inspecteurs

zijn onafhankelijk van de regio-organisatie en verrichten hun

controles aan de hand van objectieve kwaliteitsmetingen. 
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We maken echt álles schoon

Gom Food kent een compleet pakket aanvullende diensten dat speciaal is afgestemd op de voeding- en genotmiddelenindustrie. 

Zo leveren wij mensen voor de krattenwasafdeling, kunnen wij vee- en koelwagens geheel desinfecteren, hebben wij de kennis om 

interne transportmiddelen, emballagemateriaal, silo’s, bunkers en containers grondig schoon te maken, verzorgen wij de professionele 

reiniging van high- en low-care ruimtes, nemen wij de periodieke reiniging van hoogwerk op ons en maken was- en kleedruimtes en

kantoren schoon. Ook voor al uw andere schoonmaakwensen zoals dieptereiniging van sanitair of grootkeukens kunt u bij Gom terecht. 

De meerwaarde van Facilicom

Gom Schoonhouden Food is onderdeel van de Facilicom Services Group. Facilicom is een Nederlands familieonderneming die 

facilitaire diensten verricht voor bedrijven, organisaties, overheden en instellingen. Wij zijn onder meer actief in schoonmaken, 

beveiliging, bedrijfs catering, personeelsdiensten, facilitair management, bouw en installatie en horecatechniek en leveren voor 

steeds meer opdrachtgevers combinaties van diensten, gebundeld tot één geïntegreerd pakket. Zo zijn de security consultants en 

de beveiligers van Trigion vaak onderdeel van en betrokken bij het bewaken van de voedselveiligheid en waarborgen de installateurs

van Breijer Bouw en Installatie de continuïteit bij voedingsmiddelenbedrijven met bijvoorbeeld het installeren van sprinklerinstallaties

en het onderhoud en het beheer van alle technische installaties. Facilicom Services Group telt circa 32.000 medewerkers en is 

actief in Nederland, België, Frankrijk en Engeland.
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Gom Food. Onderdeel van Gom

Services Group

Natte reiniging
Droge reiniging
Specialistische reiniging
Reiniging productiekantoren
Reiniging kleed- en sanitairruimten

Kantoren
Onderwijsgebouwen
Evenementengebouwen
Luchthavens
Leisure
Rollend materiaal

Tapijtreiniging
Onderhoud harde vloeren
Glas- en gevelreiniging
Dieptereiniging grootkeukens
Wand- en plafondreiniging
Dieptereiniging sanitair
Bouw- en inhuisoplevering
Industriereiniging
Ventilatiesysteemreiniging

Ziekenhuizen
Ouderenzorg
Geestelijke 
gezondheidszorg

Food

Specialistische Reiniging

SchoonhoudenZorgSupport

• Natte reiniging o.a. in de vlees-, pluimvee-, vis- en groenteverwerkende industrie en productiekeukens

• Droge reinigingsactiviteiten o.a. in bakkerijen en productielocaties voor kruiden en melkpoeder

• Specialistische reinigingswerkzaamheden o.a. droogijsreiniging/gevelreiniging/ ultrasoonreiniging

• Reiniging productiekantoren

• Reiniging kleed- en sanitairruimten

• Bemanning krattenwasafdeling

• Reiniging van silo’s, bunkers en containers

• Reiniging interne transportmiddelen

• Reiniging van emballagemateriaal

• Reiniging van highcare / Highrisk-productieruimten
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Food

Karel Doormanweg 4

3115 JD  Schiedam

Postbus 144

3100 AC  Schiedam

tel. (010) 298 11 44

fax (010) 298 12 74

info@gom.nl

www.gom.nl

Onderdeel van Facilicom
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Schoonhouden

Specialistische Reiniging

ZorgSupport

Food

Bedrijven van Facilicom

Facilicom Facility Solutions

Trigion Beveiliging

Gom Schoonhouden

Prorest Catering

Axxicom Personeelsdiensten

Breijer Bouw en Installatie

Tapwacht Service en Techniek
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