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Huub Kattenpoel het nieuwe gezicht van Kleentec 

 

Sinds 1 oktober is Huub Kattenpoel als nieuw algemeen directeur verantwoordelijk voor Kleentec. 

Voormalig directeur en oprichter Bas Niemeijer blijft in de functie van commercieel directeur bij Gom 

wel betrokken bij de specialist in de schoonmaak in de foodsector. In diverse functies was Huub 

Kattenpoel op managementniveau actief voor collega-schoonmaakbedrijven ISS en CSU. ‘Met de 

groei die nog op ons afkomt, is het zaak de organisatie goed neer te zetten.’ 

Die groei was voor Bas Niemeijer ook de reden om plaats te maken. ‘Kleentec is uitgegroeid tot een 

bedrijf met 65 miljoen euro omzet. Zo’n bedrijf verdient een volwaardige directeur om de next step 

te zetten’, constateert hij. Als verantwoordelijke man bij ISS kwam Huub Kattenpoel Kleentec in de 

praktijk al meermalen tegen. ‘lk ken Bas en het bedrijf daardoor goed. Kleentec is een fantastisch 

bedrijf. De kracht van Kleentec is dat het nog altijd een kleinschalige organisatie is, die snel kan 

reageren en veel vakkennis heeft. Ook nu het bedrijf onderdeel is van Facilicom, blijft het op dezelfde 

manier opereren. En juist door die constructie heb je ook weer synergievoordelen. Je kunt kennis 

delen met andere business units of samen best practices door ontwikkelen.’ 

Aparte business unit 

Bas Niemeijer was in 2001 een van de oprichters van het bedrijf. Sinds 2016 is Kleentec onderdeel 

van Facilicom, dat van Kleentec een aparte business unit onder schoonmaakbedrijf Gom maakte. 

Omdat het bedrijf als marktleider in de voedingsmiddelenindustrie een sterke positie heeft, bleef de 

naam gehandhaafd. Gaat Niemeijer ‘zijn’ Kleentec missen? ‘Ja, het contact met de collega’s en de 

klanten ga ik zeker missen, ook al blijf ik aanschuiven bij grote commerciële trajecten. En nee, want ik 

heb als commercieel directeur van Gom ook een gave nieuwe job. En ik heb veel vertrouwen in 

Huub, temeer omdat het managementteam van Kleentec verder ongewijzigd is.’ 

Continuïteit garanderen 

Ook Kattenpoel ziet geen reden tot verandering. ‘Het belangrijkste doel wordt de continuïteit van 

Kleentec garanderen. Met de groei die nog op ons afkomt, is het zaak de organisatie goed neer te 

zetten’, zegt de 41-jarige inwoner van Enschede, die er al een paar nachtdiensten voor zijn nieuwe 

werkgever op heeft zitten. ‘Ik wil zo snel mogelijk het Kleentec-gevoel krijgen. Dit is het bedrijf dat 

door Bas vanaf de grond is opgebouwd en ik wil net als Bas dichtbij de mensen staan en weten wat er 

in de organisatie speelt.’ 
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Schoonmaakwensen en -behoeften zijn in elke sector verschillend. Daarom is Gom het eerste sectorspecifieke schoonmaakbedrijf met 
landelijke dekking. Opdrachtgevers vinden bij Gom expertise en capaciteit verdeeld over zes verschillende businessunits: Zorg, Hospitality, 
Onderwijs, Offices, Food & Industry (Kleentec) en Specialistische Reiniging. Als onderdeel van Facilicom Group heeft Gom meer dan 8.500 
medewerkers, verdeeld over elf vestigingen. 
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