
 
 

PERSBERICHT  

Schiedam, 1 februari 2016 

Samenwerkingsovereenkomst Gom en Seiso Opleidingen 
 

Na een aanbesteding voor het uitvoeren van opleidingen in de Nederlandse taal, wat 
geïnitieerd is vanuit Gom Schoonhouden, is vandaag de samenwerkings-
overeenkomst tussen Gom en Seiso Opleidingen ondertekend. 

 
In Nederland hebben maar liefst 750.000 werknemers moeite met de Nederlandse taal en 
schrijfvaardigheid. Daarom kwam het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SZW) vorig jaar met het Taalakkoord, wat voor de schoonmaaksector een must is. De 
branche scoort namelijk het hoogst wat betreft medewerkers met een lage taalvaardigheid. 
 
Gom besteedt al jaren veel aandacht aan de taalvaardigheid van haar medewerkers. Het 
beheersen van de Nederlandse taal is een essentieel onderdeel in het duurzame 
personeelsbeleid. Daarom heeft Gom mogelijke marktpartijen benaderd die konden voldoen 
aan haar specifiek gestelde wensen. Vanuit deze selectieprocedure is Seiso Opleidingen 
uitgekozen als opleider voor het uitvoeren van de opleiding Nederlandse schrijftaal. 
 
Met name in de leidinggevende posities bij Gom, waar mondelinge taalvaardigheid algemeen 
goed is, wordt de komende periode meer geïnvesteerd in schriftelijke taalvaardigheid. 
Opdrachtgevers en samenwerkende instanties verwachten namelijk steeds meer van de 
leidinggevenden. Om deze groep te ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden, heeft 
Gom een speciaal opleidingsprogramma samengesteld. Aura Groen, directeur HR van Gom 
Schoonhouden vertelt: “Seiso heeft zich onderscheidend geprofileerd tijdens de 
selectieprocedure. Ze leveren bijvoorbeeld de juiste docenten, die net als Gom 
Schoonhouden, maatschappelijk betrokken zijn en begrijpen hoe belangrijk (schrijf)taal is in 
de schoonmaak”. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
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Corporate Communicatie 

Karel Doormanweg 4 
3115 JD Schiedam 
Tel: 010 - 298 1275 

Mobiel: 06-11 39 30 24 
E-mail: bsarlet@facilicom.nl 
Website: www.facilicom.nl 

 

 

 

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. 
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