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SaveR is een unieke digitale rekentool waarmee u een betrouwbare 

indicatie krijgt van de besparing die de uitbesteding van het 

schoonmaakwerk aan ons u oplevert. Wij hebben deze tool 

ontwikkeld zodat u zelf uw besparing kunt berekenen en op basis 

daarvan een weloverwogen besluit kunt nemen over het al dan 

niet in gang zetten van een uitbestedingstraject met ons. Naast 

financieel voordeel bieden wij als professioneel schoonmaakbedrijf 

ook toegevoegde waarde op andere gebieden, zoals kwaliteit en 

efficiency. 

Simpel berekenen
Op grond van onze ervaringsgegevens weten we dat het 

gemiddelde efficiencyvoordeel voor klanten die hun schoon

maakwerk aan Gom ZorgSupport uitbesteden, rond de 30% ligt. 

Dit percentage verschilt per specifieke situatie. Hoe dit uitpakt 

voor uw organisatie, komt u te weten door een aantal gegevens 

in te vullen in SaveR, zoals ureninzet en ziekteverzuimpercentage. 

Dit doet u samen met een van onze accountmanagers op de 

laptop of iPad. SaveR geeft vervolgens een betrouwbare indicatie 

van uw besparingspotentieel. Op basis van dit inzicht beslist u of 

u het besparingspotentieel interessant genoeg vindt om verder te 

praten over een uitbestedingstraject.

Verder praten
U bent geïnteresseerd. De volgende stap is dan dat we samen met 

u zorgvuldig bekijken hoe we de besparingen in de praktijk kunnen 

realiseren. Zaken die daarop invloed hebben zijn onder meer de 

opbouw en het verloop van uw personeelsbestand, de eventuele 

U als manager in de zorg weet als geen ander dat een zorginstelling flexibel moet 

meebewegen met de veranderende zorgsector. Nu ambulante zorg steeds meer de 

trend is, hebben zorginstellingen minder inwonende cliënten. Er zijn dan ook minder 

huishoudelijke en schoonmaakdiensten nodig. Of dit in de toekomst zo blijft, is met  

de toenemende vergrijzing echter moeilijk te voorspellen. Zorginstellingen zoeken een 

oplossing in flexibilisering, zowel van onroerend goed als van personeel. Uitbesteding van 

huishoudelijke diensten en schoonmaakwerk ligt dan voor de hand. Maar vóór u die stap 

neemt, is het prettig inzicht te krijgen in het (financieel) voordeel dat dit op kan leveren.  

Dat kan met SaveR, een rekentool van Gom ZorgSupport.
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overname van personeel, een mogelijk sociaal plan en de invulling 

van de huishoudelijke taken die buiten het schoonmaakwerk 

vallen, zoals wassen en strijken. Dit onderzoek resulteert in een 

definitief uitbestedingstraject, dat niet alleen financiële, maar 

ook andere voordelen voor uw instelling oplevert. We hebben 

veel ervaring met uitbestedingstrajecten in de zorgsector en 

weten daarom precies wat de meest gunstige aanpak is voor uw 

specifieke organisatie. 

Geen kopzorgen meer
Zodra het schoonmaakwerk door Gom ZorgSupport wordt 

uitgevoerd, heeft u er geen omkijken meer naar. Als schoonmaak

expert in de zorg leveren we niet alleen een hoge technische kwaliteit 

van schoonmaak, we zorgen ook voor een unieke schoonbeleving 

en geven bewoners en bezoekers van uw instelling het gevoel dat 

ze welkom zijn. En omdat onze mede werkers flexibel inzetbaar zijn, 

hoeft u zich geen kopzorgen meer te maken over het aanpassen 

van de schoonmaakdienst aan de veranderende zorgomgeving.  

Geleidelijk overstappen
U heeft bij Gom ZorgSupport ook de mogelijkheid om gefaseerd 

over te stappen op uitbestede schoonmaak via een under 

managementtraject. In deze constructie draagt u het management 

over de schoonmaak over aan Gom ZorgSupport, maar werkt u 

nog wel met uw eigen dienst. Afhankelijk van uw behoefte zorgen 

wij voor de dagelijkse leiding, de opleiding van uw medewerkers, 

de schoonmaakmiddelen en materialen, de kwaliteitsbewaking 

en vervanging bij ziekte of afwezigheid.

“ We merken tijdens onze gesprekken met  zorg instellingen dat zij door de ingrijpende  
 wijzigingen in het zorgstelsel druk bezig zijn zich te oriënteren hoe om te gaan met de 
krimpende  inkomstenstroom. De zorginstelling staat voor een dilemma; bezuinigen kan ten 
koste gaan van de flexibiliteit die je zo hard nodig hebt. Als oplossing wordt vaak gedacht 
aan  uitbesteding van de schoonmaak taken. Dat raakt de eigen  medewerkers, voor je dit 
intensieve traject ingaat wil je daarom eerst weten welke financiële  besparing dit oplevert. 
Om dit inzicht te verkrijgen heeft Gom ZorgSupport SaveR ontwikkeld.” 
Herman Busch, directeur Gom ZorgSupport

Is uw interesse gewekt? Bel dan nu voor meer informatie over SaveR 
of het maken van een afspraak met (010) 298 14 63.

De toegevoegde waarde van Gom ZorgSupport:
•  Uniek resultaatgericht schoonmaakplan met focus op schoonbeleving. 

•  Efficiëntere ureninzet door een gestroomlijnde werkorganisatie.

•  De zorginstelling kan zich volledig concentreren op de zorgtaak.

•  Flexibele inzet van personeel bij veranderingen in de zorgomgeving.

• Professionele, goed opgeleide schoonmakers.

• Innovatieve schoonmaakmethoden en materialen. 

• Brede ervaring in de zorgsector.

Zodra het schoonmaakwerk door  
Gom ZorgSupport wordt uitgevoerd,  
heeft u er geen omkijken meer naar.

Zodra het schoonmaakwerk door  
Gom ZorgSupport wordt uitgevoerd,  
heeft u er geen omkijken meer naar.



Postbus 144

3100 AC  Rotterdam

Karel Doormanweg 4

3115 JD  Rotterdam

tel. (010) 298 11 44

fax  (010) 298 12 74

info@gom.nl

www.gom.nl

Onderdeel van Facilicom

Bedrijven van Facilicom

Facilicom Facility Solutions

Trigion Beveiliging

Gom Schoonhouden

Prorest Catering

Breijer Bouw en Installatie

Tapwacht Service en Techniek

Schoonhouden

Specialistische Reiniging

ZorgSupport 

Food

Hospitality

Retail


