
De juiste mensen op de juiste plek
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Schoonmakers
die vooruitdenken
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Gom Specialistische Reiniging.
Specialist in bijzondere reinigingsactiviteiten

Schone ruimtes bevorderen het werkplezier, brengen tot uitdrukking dat een bedrijf of organisatie geeft om het welzijn van zijn

medewerkers, leiden tot minder ziekteverzuim en dragen bij aan een positief imago. Gom is gespecialiseerd in goed en efficiënt

schoonhouden. Onze medewerkers zijn elke dag in het hele land actief om onder meer kantoren, onderwijsinstellingen, productie -

locaties, publieke ruimten (luchthavens, stations, etc.) en ziekenhuizen vakkundig schoon te maken. Veelal voor gerenommeerde

opdrachtgevers. Gom Specialistische Reiniging richt zich hierbij op het onderhoud waar aanvullende specialistische kennis vereist is. 
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Schoonmakers die vooruitdenken

Bij Gom hoeft u zelf geen verstand te hebben van schoon -

maken. Die vakkennis brengen wij graag in. We gaan op uw

stoel zitten, beoordelen de locatie, analyseren functie en

gebruik, combineren dat met uw pakket van eisen en stellen 

aan de hand hiervan een doordacht plan van aanpak op. 

Wij denken dus niet alleen met u mee, wij denken vooruit. 

Zo komen we tot een schoonmaakplan waarmee we exact de

kwaliteit realiseren die u wenst. Op de meest efficiënte wijze. 

Landelijk actief, regionaal aanwezig

Gom is al 40 jaar gespecialiseerd in schoonmaken. In Nederland

zijn we met ruim 7.000 medewerkers landelijk actief en overal

regionaal aanwezig met onze veertien vestigingen. Dankzij 

ons uitgebreide opleidingsprogramma, de doordachte werk -

methodieken, de prettige werksfeer en de goede arbeids -

voorwaarden zijn onze mensen elke dag weer gemotiveerd 

om u uitstekend van dienst te zijn. Al onze activiteiten zijn 

ISO 9001:2000-gecertificeerd.

Een breed scala van specialismen

Als pionier en voorloper in de schoonmaaksector heeft 

Gom een breed scala van specialismen ontwikkeld. Deze zijn 

ondergebracht in Gom Food, Gom ZorgSupport en Gom

Specialistische Reiniging. Onze gespecialiseerde medewerkers

zijn tot in detail op de hoogte van de specifieke eisen die gelden

in alle sectoren waar ze werkzaam zijn en weten daarnaar te

handelen. Ze werken efficiënt, leveren een hoge kwaliteit van

dienst verlening en proberen altijd uw verwachtingen te overtreffen.

In deze brochure vindt u een overzicht van de hoofdactiviteiten

waar Gom Specialistische Reiniging zich op richt.

Onderdeel van Facilicom

Gom is onderdeel van Facilicom, een Nederlandse onderneming die facilitaire

diensten verricht voor bedrijven, organisaties, overheden en instellingen. 

Facilicom is onder meer actief in schoonhouden, beveiliging, bedrijfscatering, 

personeelsdiensten, facilitair management, bouw en installatie en horecatechniek

en levert voor steeds meer opdrachtgevers combinaties van diensten, 

gebundeld tot één geïntegreerd pakket. Facilicom Services Group telt ruim 

30.000 medewerkers en is actief in Nederland, België, Frankrijk en Engeland.
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Gom Specialistische Reiniging.
Tapijtreiniging

Alleen stofzuigen is niet voldoende om zachte vloerbedekking

langdurig schoon te houden. Regelmatig is een grondige reiniging

of zelfs dieptereiniging nodig, afhankelijk van de vervuiling van

het oppervlak en de soort vloerbedekking. Deze reiniging komt

niet alleen de hygiëne en de atmosfeer ten goede, maar verlengt

ook de levensduur van de vloerbedekking. 

Naast eenmalige reinigingen kunnen onze specialistische 

medewerkers desgewenst ook een compleet onderhoudsplan

opstellen, waarbij de reinigingsfrequentie per ruimte wordt 

afgestemd op het daadwerkelijke gebruik. Ze zijn ervaren 

in het toepassen van diverse reinigingsmethodes zoals 

droogpoederreiniging, bonnetreiniging of sproei-extractie. 

En natuurlijk leveren we elke ruimte weer netjes op.

Sterke punten

• Gom reinigt niet alleen, maar kan voor u ook een totaal 

plan van aanpak opstellen. 

• We hebben kennis van en ervaring met verschillende 

methodieken.

• Gom deelt ervaring met tapijtproducenten en zorgt zo 

voor een optimale werkwijze.
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Gom Specialistische Reiniging.
Periodiek onderhoud harde vloeren

Veel bedrijven, organisaties, overheden en instellingen kiezen

voor een harde vloer vanwege de lange levensduur en de 

weerstand tegen vervuiling. Het is bovendien vaak de blikvanger

in een gebouw. Om harde vloeren mooi en duurzaam te houden

is alleen dagelijks onderhoud niet voldoende.

Onze medewerkers weten alles van harde vloeren en ontwikkelen

samen met leveranciers methodieken om uw vloer vele jaren in

topconditie te houden. Daarbij streven ze er bovendien naar om

zo weinig mogelijk water en reinigingsmiddel te gebruiken – zo

beperken ze immers ook de hoeveelheid verontreinigd water. 

Bij Gom Specialistische Reiniging doen we alles: van het

schrobben van stenen vloeren tot en met het strippen en 

conserveren van linoleumvloeren en het verduurzamen van

natuurstenen vloeren. We adviseren u graag over de beste

oplossing en leggen dat vast in een onderhoudsplan dat past 

bij uw budget en bij de eisen die het materiaal stelt.

Sterke punten

• Gom adviseert u over de mogelijkheden om tot het beste resultaat te komen.

• Onze praktijkervaring en het contact met vloerfabrikanten en -producenten garandeert een optimale werkwijze.

• Onderhoudsplannen worden op maat gemaakt.

• Gom beschikt over jarenlange ervaring met de meest uiteenkomende vloersoorten. 

GSR deelbrochure_Deelbrochure GSR  10-08-09  08:59  Pagina 6



Gom Specialistische Reiniging. 
Glas- en gevelreiniging

Glas en gevels van panden vormen het visite kaartje van uw

organisatie en moeten dus ‘stralen’. Dat vraagt om vakkennis,

zeker bij moderne gebouwen die vaak zijn opgetrokken uit 

bijzondere materialen en veel glas kennen. Gom Specialistische

Reiniging helpt u graag bij het reinigen en onderhouden van 

glas en gevels, zowel van buiten als van binnen. We hebben 

de mensen, de kennis, de ervaring en de materialen om uw

gebouw het hele jaar door de juiste uitstraling te geven. 

Onze medewerkers wassen de ramen, ontweren het glas 

zodat het zicht veel beter wordt, reinigen en conserveren 

kozijnen en geveldelen. Wij adviseren u graag over preventieve

maatregelen zodat uw gevel schoner blijft en minder vaak 

reiniging nodig heeft. Ook verwijderen we graffiti, op afroep 

of op abonnements basis. Onze glas- en gevelreinigers zijn 

gediplomeerd in vakkundig en veilig werken en gebruiken 

de modernste materialen en middelen. En niet onbelangrijk; 

ze hebben oog voor het milieu door bijvoorbeeld tijdens het 

reinigen van de gevel het afval water op te vangen en pas na 

zuivering naar het riool te leiden.

En als we dan toch met uw gevel bezig zijn, rapporteren we 

ook schades en gebreken die we tegenkomen. We kunnen de

schadeplekken markeren met stickers, zodat bouwvakkers,

monteurs of schade-experts precies weten waar ze moeten zijn.

Sterke punten

• Ons plansysteem met werkbonnen gegarandeert u 

dat wij op de afgesproken dag en tijd, met de juiste

mensen en materialen starten; dit betekent voor u zo 

min mogelijk overlast.

• Wij maken graag met u vaste afspraken over frequentie 

of voor u geschikte uitvoeringstijden.

• Wij maken uiteraard gebruik van de nieuwe eisen met

betrekking tot veilig werken op hoogte.

• U heeft de zekerheid van goed opgeleide medewerkers. 

• Er vinden altijd schriftelijke opleveringen plaats.

• Wij beschikken over de modernste machines met 

betrekking tot de uitvoering en het bereikbaar maken 

van de gevels (hoogwerkers e.d.). Hierdoor bent u 

verzekerd van het beste reinigingsresultaat.
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Gom Specialistische Reiniging. 
Dieptereiniging grootkeukens

Dieptereiniging is een noodzakelijke, jaarlijkse aanvulling op 

het dagelijks uit te voeren keukenhygiëneplan volgens de

HACCP-richtlijn. Periodieke dieptereiniging voorkomt bovendien

technische storingen aan apparatuur die u geen dag kunt 

missen en verlengt het de levensduur. Door het grondig 

verwijderen van vetten en koolresten wordt ook nog eens het

risico op brand aanzienlijk beperkt. 

Gom Specialistische Reiniging is vakspecialist op het gebied

van dieptereiniging. We stellen voor elke grootkeuken een 

programma op maat op, leggen alle afspraken vast zoals

beschikbaarheid van ruimtes en het moment van oplevering en

rapporteren eventuele gebreken die we hebben geconstateerd

tijdens de werkzaamheden. 

Onze medewerkers verwijderen gecumuleerde vervuiling en 

vervuiling op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals in afzuig -

installaties. Ze maken echt alles schoon: ze verwijderen ook het

vuil op normaal gesproken onzichtbare plaatsen. Ze demonteren

platen en apparatuur en reinigen ze grondig. En leveren het 

keurig op, weer geheel gemonteerd en met bijvoorbeeld nieuwe

kitranden waar dat nodig is.

Sterke punten

• Brede kennis en ervaring bij zowel grootkeukens als bij

de kleinere keukens op cateringlocaties.

• Wij bieden u de keuze: uitvoering op incidentele basis of

als u dit wenst een vast contract in een abonnements-

vorm. Ook in de abonnementsvorm blijven jaarlijkse aan-

passingen mogelijk, waarin wij ook kunnen afspreken dat

wij alleen datgene reinigen waarvoor reiniging nodig is. 

• Bij een vast contract bepalen wij samen met u de beste

uitvoeringsdatum en -tijd. Dit verwerken wij in ons plan-

systeem, zodat alle afspraken perfect worden nagekomen. 

• Kleine gebreken worden tijdens de reinigingsbeurt 

verholpen, eventueel via één van onze Facilicom-

collegabedrijven.

• Voor iedere uitvoering stellen wij een op maat gemaakt

handboek dieptereiniging op dat beschikbaar wordt

gesteld aan de opdrachtgever. In dit handboek zijn alle

werkafspraken opgenomen, die voor een geruisloze 

uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Hierdoor ontstaan geen discussies en is voor iedereen 

duidelijk wat er verwacht wordt. 
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Gom Specialistische Reiniging. 
Dieptereiniging sanitair

Zelfs bij een optimaal dagelijks onderhoud van sanitaire ruimten

is het niet mogelijk de moeilijk bereikbare plaatsen goed te

behandelen. Organische en anorganische afvalstoffen in 

fecaliën, urine en leidingwater zorgen daar voor een hardnekkige

aanslag die niet alleen bacteriegroei kan veroorzaken maar op

den duur ook een onaangename geur kan afgeven.

Gom pakt bij een dieptereiniging alle vervuiling grondig aan. 

We reinigen toiletten, urinoirs, wastafels, douchecellen, baden

en voetbaden op professionele wijze en desinfecteren alle 

installaties. Soms is het nodig diverse sanitaire voorzieningen

als toiletpotten te demonteren. In andere gevallen is het 

voldoende om grondig eenmalig te reinigen zonder demontage. 

Maar we beperken ons niet alleen tot schoonmaken. Afhankelijk

van de gemaakte afspraken kunnen we ook vervanging op ons

nemen van defecte kranen, zwanenhalzen, closetpotten, 

toiletbrillen en armaturen. Een totale aanpak waarbij onze 

mensen er natuurlijk alles aan doen om de overlast voor uw

medewerkers tot een minimum te beperken.

Sterke punten

• Wij bieden u de keuze: uitvoering op incidentele basis of

als u dit wenst een vast contract in een abonnementsvorm.

Ook in de abonnementsvorm blijven jaarlijkse aanpassingen

mogelijk, waarin wij ook kunnen afspreken dat wij alleen

datgene reinigen waarvoor reiniging nodig is. 

• Bij een vast contract bepalen wij samen met u de beste 

uitvoeringsdatum en -tijd. Dit verwerken wij in ons plan -

systeem, zodat alle afspraken perfect worden nagekomen. 

• Kleine gebreken worden tijdens de reinigingsbeurt 

verholpen, eventueel via één van onze Facilicom-

collegabedrijven.

• Voor iedere uitvoering stellen wij een op maat gemaakt

handboek dieptereiniging op dat beschikbaar wordt 

gesteld aan de opdrachtgever. In dit handboek zijn alle

werkafspraken opgenomen, die voor een geruisloze 

uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Hierdoor ontstaan geen discussies en is voor iedereen 

duidelijk wat er verwacht wordt. 
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Gom Specialistische Reiniging. 
Wand- en plafondreiniging

Zelfs wanden en plafonds worden vuil. Dat geldt al in ruimtes

waar alleen kantoorwerk wordt gedaan. De hitte van computers

zorgt voor de circulatie en neerslag van stof en vet op, en zelfs

ín de vaak licht-poreuze materialen. Dat ziet er niet alleen

onprettig uit, het is ook onhygiënisch. Vervuiling kan er boven-

dien voor zorgen dat de akoestische werking van het materiaal

vermindert. Tijdige en juiste reiniging kan er aan bijdragen dat

schilderen of renovatie uitgesteld kan worden, of overbodig is.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Onze medewerkers hebben ervaring met alle wand- en plafond-

materialen en weten precies wat nodig is om ze te reinigen. 

Ze reinigen ook lichtarmaturen en ventilatieroosters en zorgen

desgewenst voor de vervanging van onderdelen zoals lampen

en starters. Bij Gom denken we met u mee over de planning 

van de reinigingsactiviteiten zodat uw medewerkers zo min

mogelijk last hebben van de werkzaamheden.

Sterke punten

• Wij beschikken over de modernste machines.

• Flexibel in de uitvoeringstijden: reiniging kan ook in het

weekend of in de nacht plaatsvinden. 

• In sommige gevallen kan reiniging op een Gom-vestiging

gebeuren, zodat de overlast voor de gebruikers tot een

minimum wordt beperkt. 
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Gom Specialistische Reiniging. 
Bouw- en inhuisoplevering

Bij nieuwbouw, verbouw en renovatie worden panden 

bezemschoon opgeleverd. Maar daarmee zijn ze nog niet

geschikt voor bewoning. Een opleveringsschoonmaak is 

nodig om ramen, wanden, deuren, vloeren, sanitaire ruimtes,

trappenhuizen en liften écht schoon te krijgen. 

Gom heeft jarenlange ervaring met het schoonmaken van

gebouwen na bouwactiviteiten. Doordat we alle specialismen en

alle kennis in eigen huis hebben kunnen we de werkzaamheden

efficiënt inplannen en in de juiste volg orde afhandelen: 

cement sluier verwijderen, glasbewassing, aanbrengen van

bescherm lagen op vloeren: alles voert Gom Specialistische

Reiniging in eigen beheer – en dus prima op elkaar afgestemd –

uit. Met deze zogeheten nulbeurt leggen we meteen een goede

basis voor het dagelijkse onderhoud. Sterker nog: doordat we

het pand goed leren kennen zijn we in staat om meteen een 

efficiënt plan op te stellen voor het reguliere schoonmaakwerk. 

Een opleveringsschoonmaak door Gom is natuurlijk ook ideaal

bij verhuizing: we kunnen dan uw oude pand schoonmaken voor

de oplevering aan de verhuurder of koper en uw nieuwe pand

schoonmaken voor inhuizing. 

Sterke punten

• Gom Specialistische Reiniging heeft ervaring in het 

realiseren van grote projecten, zoals oplevering van 

bijvoorbeeld luchthavens, scholen en fabrieken.

• De werkzaamheden staan onder leiding van ervaren 

leidinggevenden, die een strakke planning hanteren.

• Wij zorgen voor een afstemming met alle betrokken 

partijen zodat een optimale planning mogelijk is. 
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Gom Specialistische Reiniging. 
Industriereiniging 

Bij alle industriële activiteiten is vervuiling ongewenst. Machines

kunnen defect raken of minder goed werken als vuil zich

ophoopt en uw producten mogen natuurlijk nooit vervuild raken.

Onze medewerkers zijn zeer ervaren in het reinigen van alle

mogelijke industriële locaties. Ze doen alles. Van het schoon -

maken van leidingen, spanten en magazijnstellingen 

tot het grondig reinigen van silo’s. Van het schoonmaken van

draai banken tot het compleet reinigen van lakcabines. Van het

schoonmaken en desinfecteren van koelcellen tot het volledig

in- en uitwendig reinigen van bak- en droogovens, robots en

productiemachines, inclusief demontage en montage. 

Gom Specialistische Reiniging werkt voor opdrachtgevers in

zeer diverse branches, zelfs de zuivel en de farmaceutische

industrie. Vanzelfsprekend plannen we de werkzaam heden 

zo dat uw productieproces er zo min mogelijk hinder van 

ondervindt. We stellen bovendien graag een doordacht plan 

op om uw productiemiddelen en productielocaties permanent

schoon te houden.

Sterke punten

• Ervaring in grote diversiteit van werkzaamheden, van 

het intern slopen (binnenwanden) en reinigen van een

fabriek in de farmaceutische industrie tot het reinigen

van ventilatiekanalen in een bakkerij.

• Flexibel in de uitvoeringstijden: reiniging kan ook in het

weekend of in de nacht plaatsvinden. 

• In sommige gevallen kan reiniging op de Gom-vestiging

plaatsvinden, zodat de overlast voor gebruikers tot een

minimum wordt beperkt.

• Wij beschikken over de modernste machines.
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Schoonmakers die vooruitdenken

Bij Gom hoeft u zelf niet alle details van specialistische reiniging

te kennen. Die vakkennis brengen wij graag in. Wij denken 

niet alleen met u mee, wij denken vooruit. Na een grondige

voorbereiding komen we tot een aanpak waarmee we exact 

de kwaliteit realiseren die u wenst.

Tevreden gebruikers

Ook de gebruikers van uw pand moeten tevreden zijn. We

bespreken met u hoe we de mogelijke hinder van onze werk-

zaamheden zoveel mogelijk beperken. Met kaartjes op bureaus

maken we vooraf bekend dat we komen, zodat ook de gebruikers

dit weten. En ze zien zelf na uitvoering het perfecte resultaat. 

We doen dan ook op dit gebied altijd net even dat beetje extra.

Sterke werkorganisatie

Gom Specialistische Reiniging beschikt over VCA** en 

ISO 9001:2000-certificaten. Audits zorgen ervoor dat onze 

organisatie periodiek wordt getoetst. Gecombineerd met 

moderne werkmethodieken, verregaande automatisering en

onze efficiënte backoffice bent u ervan verzekerd dat onze 

focus geheel is gericht op vakkundig specialistisch reinigen. 

Uitgekiende en veilige werkmethodes

Gom Specialistische Reiniging heeft contacten met branche -

organisaties en producenten van afwerkmaterialen en vloeren.

Met deze contacten zorgen wij ervoor dat onze werkmethoden

optimaal zijn afgestemd op het te reinigen onderdeel, waarbij 

de veiligheid is gegarandeerd.

Afspraak is afspraak

In overleg met u plannen we de uitvoeringstijden van de 

werkzaamheden. Onze backoffice beschikt over computer -

plansystemen, waarin zij deze afspraken vastleggen. 

Voor u de zekerheid dat het juist gekwalificeerde personeel 

met de juiste materialen en middelen op de juiste dag en tijd 

bij u is!

De juiste mensen op de juiste plek

Specialistisch reinigen is mensenwerk. We investeren veel in 

de opleiding en training van mensen op alle niveaus in de 

organisatie en doen er alles aan om ze te binden. Het leidt tot

goed opgeleide, tevreden, gemotiveerde en trotse medewerkers

die hun werk met plezier en betrokkenheid verrichten.

Waterdicht controlesysteem

De leidinggevende, die bij omvangrijke werkzaamheden aan -

wezig is, controleert tijdens en na uitvoering direct het resultaat.

Fouten herstellen we onmiddellijk. Bij alle activiteiten leveren 

wij onze werkzaamheden schriftelijk aan u op, waarbij een 

handtekening van u als opdrachtgever vereist is. Een waterdicht

controlesysteem.

Korte communicatielijnen

Bij Gom Specialistische Reiniging onderscheiden we ons 

door onze platte organisatiestructuur. We leggen de 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk 

in de organisatie. Dat zorgt voor korte communicatielijnen: 

uw contactpersoon van Gom Specialistische Reiniging kan snel

reageren op uw vragen en wensen.

Onderdeel van facilitair totaaloplosser 

Facilicom Services Group 

Voor u is het een prettige gedachte dat Facilicom achter ons

staat. Op een kwalitatieve, efficiënte en flexibele wijze kan

Facilicom u als opdrachtgever alle facilitaire zorg uit handen

nemen. Wij brengen u graag in contact met onze andere 

specialisten.

Het Gom-effect.
Het resultaat van een uitgekiende formule

Probeer de Gom Schoonformule
De aanpak van Gom is zo consequent dat kan worden 
gesproken van een formule: de Gom Schoonformule. 
We zetten onze pluspunten nog een keer voor u op een rij.
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Gom Specialistische Reiniging. Onderdeel van Gom

Services Group

Natte reiniging
Droge reiniging
Specialistische reiniging
Reiniging productiekantoren
Reiniging kleed- en sanitairruimten

Kantoren
Onderwijsgebouwen
Evenementengebouwen
Luchthavens
Leisure
Rollend materiaal

Tapijtreiniging
Onderhoud harde vloeren
Glas- en gevelreiniging
Dieptereiniging grootkeukens
Wand- en plafondreiniging
Dieptereiniging sanitair
Bouw- en inhuisoplevering
Industriereiniging
Ventilatiesysteemreiniging

Ziekenhuizen
Ouderenzorg
Geestelijke 
gezondheidszorg

Food

Specialistische reiniging

SchoonhoudenZorgSuppoprt

• Gom Specialistische Reiniging beschikt over VCA** 2004 + ISO9001:2000-certificaten.

• Gom is actief in brancheorganisaties zoals OSB segment AWOG en VSR.

• Vakopgeleid ervaren personeel.

• Efficiënte planning van werkzaamheden, die met de modernste computerplansystemen worden vastgelegd. 

• Een onafhankelijke afdeling kwaliteitszorg, die met grote regelmaat audits en controles uitvoert op de werkzaamheden. 
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Specialistische Reiniging

Postbus 144

3100 AC  Schiedam

Karel Doormanweg 4

3115 JD  Schiedam

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

Axxicom Personeelsdiensten

Breijer Bouw en Installatie

Tapwacht Service en Techniek

Schoonhouden

Specialistische Reiniging

ZorgSupport

Food
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