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Gom en Hogeschool Rotterdam lanceren: gastvrij schoonmaken 
Wat begon met een wild idee is uitgegroeid tot een nieuw uniek concept: gastvrij schoonmaken. 

Door een slimme herschikking van taken en een kleine investering beschikt de Hogeschool 

Rotterdam nu over tien facility hosts, bovenop de honderdvijftig Gom-schoonmakers die op het 

onderwijsinstituut al werkzaam waren. De hosts zijn vanaf begin oktober zichtbaar aanwezig op 

de zeven grootste Hogeschool-locaties.   

 

Door het groeiende aantal studenten nam de vervuiling toe. De schoonmakers kwamen bijna niet meer 

toe aan de daadwerkelijke schoonmaakwerkzaamheden. Anneli van der Reijden, directeur facilitaire 

dienst bij Hogeschool Rotterdam, vertelt: “We dachten: we kunnen daar nog heel veel tijd en moeite 

instoppen, of we gaan gewoon opruimen. Eigenlijk doen we het nu allebei met de facility hosts: 

opruimen en de studenten aanspreken op hun gedrag, maar dan wel op een gastvrije manier.” 

 

Co-creatie 

Accountmanager Mieke Sprinkhuizen van Gom licht toe: “Het is begonnen met een wild idee, en dat is 

heel spannend. Gom is in de gelegenheid gesteld om dit in co-creatie met Hogeschool Rotterdam te 

ontwikkelen. De facility hosts zijn in dienst van Gom, maar worden aangestuurd door Hogeschool 

Rotterdam. Dat is een volledig nieuw concept.” 

 

Meervoudige resultaten 

De facility hosts zijn een verlengstuk van de facilitaire dienst en zitten heel dicht tegen het primaire 

proces aan. Hun aandacht ligt voornamelijk bij het ondersteunen van de schoonmakers en de 

huismeesters. Daarnaast zijn zij een gastvrij aanspreekpunt voor studenten en medewerkers. 

Uiteindelijk moet dit de werkdruk van de schoonmakers verminderen en de tevredenheid van de 

gebouwgebruikers vergroten. Mieke Sprinkhuizen: “Het is dan ook belangrijk om vast te stellen 

wanneer dit nu succesvol is. Daarom worden kwaliteit, tevredenheid en beleving op tal van manieren 

gemonitord.” 
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E-mail: bsarlet@facilicom.nl 

 
 

Gom maakt bedrijfsruimten als kantoren, scholen, retaillocaties en luchthavens schoon. Gom richt zich met de hospitality-tak op omgevingen 

waar gastbeleving een extra grote rol speelt, als hotels, vakantieparken, musea en congrescentra. Ook neemt Gom de specialistische 

reiniging ter hand in de sectoren Food en Gezondheidszorg, de dieptereiniging van grootkeukens en sanitair, bouw- en inhuisoplevering, 

industriereiniging en glas- & gevelreiniging. 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. 

 


