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Gom en Tennant gaan langdurige intensieve samenwerking aan 

Tennant Company en Gom Schoonhouden gaan een langdurige, intensieve samenwerking met 

elkaar aan. Tennant is een erkende marktleider in het helpen creëren van een schonere, 

veiligere en gezondere wereld. Deze visie sluit perfect aan bij Gom en het doel om het 

machinepark optimaal te benutten. De samenwerking is niet alleen gebaseerd op de aanschaf 

van machines, maar ook het beheer van de totale vloot en de service- en onderhouds-

werkzaamheden.  

 

Albert van der Meulen, algemeen directeur van Gom: ‘In Tennant hebben we die juiste partner 

gevonden. Tennant is bewezen servicegericht en bezit over innovatief vermogen, in combinatie met 

een uitgebreide machinerange. Deze argumenten waren van belang voor het kiezen van een 

definitieve partner voor de komende jaren.’  

 

De juiste machine op de juiste plek 

Inmiddels zijn Gom en Tennant gestart met het in kaart brengen van de gehele vloot. Dit betreft zowel 

de huidige Tennant machines als de machines van eerdere leveranciers (de rainbow-vloot).   

De machines worden voorzien van een tag, waardoor we in staat zijn om met  IRIS® Vlootmanager van 

Tennant te weten waar de machines worden ingezet’, vervolgt Van der Meulen. ‘Die verzamelde data 

stelt ons in staat om de juiste machine op de juiste plek te zetten. Nu komen we nog te vaak een 

machine tegen die te licht of juist te zwaar is voor de taak. Of een machine die “over” is en elders prima 

ingezet kan worden. Met dit vlootbeheersysteem zijn we in staat de pool optimaal in te zetten.’ 

 

Landelijk netwerk 

Voorheen werd het onderhoud uitgevoerd door eigen monteurs van Facilicom Technische Dienst. 

Zij zijn in dienst getreden bij Tennant en maken nu onderdeel uit van hun landelijke netwerk. 

Onderdeel van die werkzaamheden is ook de jaarlijkse NEN3140 keuring. Op innovatief vlak waren er 

al constructieve stappen gezet met o.a. de nieuwe ec-H2O NanoClean™-technologie en toepassing 

van Orbio® On-Site Generation. In de komende jaren zal deze ontwikkeling zich zeker voortzetten. 
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Gom maakt al 50 jaar 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 . 


