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De Doelen en Gom vieren 40-jarige samenwerking 
 

Concert- en congreslocatie de Doelen en schoonmaakbedrijf Gom vieren in 2015 hun 40-jarige 

samenwerking. Dit jubileum is op dinsdag 2 juni feestelijk luister bij gezet met een exclusieve 

lunch in de Doelen waaraan alle (oud) medewerkers en directieleden van beide bedrijven 

deelnamen. Deze decennialange samenwerking is tot stand gekomen door een grote basis van 

wederzijds vertrouwen.  

 

De oorsprong van de samenwerking ligt in 1975 toen de Doelen besloot alle schoonmaakactiviteiten uit 

te besteden aan een professioneel schoonmaakbedrijf. Zij organiseren inmiddels jaarlijks ruim 1200 

evenementen die door rond de 650.000 bezoekers worden bezocht. De Doelen is uitgegroeid tot een 

veelgeroemd concertgebouw en een state-of-the-art congresgebouw: in deze combinatie van twee 

functies veruit de grootste van Nederland. Dat stelt hoge eisen aan het schoonmaakbedrijf. “De Doelen 

wil kwalitatief hoogwaardige dienstverlening in alle facetten van zijn bedrijfsvoering bieden. Gom zorgt 

ervoor dat deze dienstverlening klantgericht is waardoor onze gasten een stralend schone omgeving 

ervaren” aldus Anton Vliegenthart, directeur van de Doelen.  

 

“Onze mensen van Gom in De Doelen maken elke dag de hoge verwachtingen weer waar. Dit schept 

het door de jaren gegroeide vertrouwen, dat aan de basis ligt van onze samenwerking. Dat er zelfs 

schoonmaakmedewerkers zijn die hier al 25 of zelfs 40 jaar werken, toont aan dat Gom in staat is 

langdurig klanten én medewerkers aan zich te verbinden” aldus Rian de Jong, operationeel directeur 

van Gom Schoonhouden. 

 

Bij de jubileumlunch was een aantal schoonmaakmedewerkers aanwezig die de opstart van de 

samenwerking nog hebben meegemaakt. Tijdens de lunch is ook hun jubileum gevierd. 

 

[ bijlage: foto van medewerkers van Gom en De Doelen die samen het jubileum feestelijk vierden ] 
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Gom maakt bedrijfsruimten als kantoren, scholen, retaillocaties en luchthavens schoon. Ook neemt Gom de specialistische reiniging ter hand 
in de sectoren Food en Gezondheidszorg en Hospitality. Gom biedt zijn diensten aan door heel Nederland met 8.000 schoonmakers en 14 
vestigingen en is sinds de oprichting van Facilicom Services Group in 1966 onderdeel van het bedrijf.  

 
De Doelen is een veelgeroemd concertgebouw en een state-of-the-art congresgebouw. In deze combinatie van twee functies is de Doelen 
veruit de grootste van Nederland. In de Doelen vinden jaarlijks ruim 1.200 evenementen plaats, waaronder zo’n 600 concerten in alle genres: 

van klassiek tot wereldmuziek en jazz. De Doelen ontvangt jaarlijks 650.000 bezoekers, waarvan 450.000 voor de culturele functie. Als 
concertgebouw bekleedt de Doelen de tweede plaats in Nederland qua publieksbereik en onder de Rotterdamse podiuminstellingen veruit de 
eerste plaats. 


