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Tevreden bewoners dankzij een
professionele schoonmaakpartner

Schoonmaakspecialist van openbare ruimten
Het schoonmaken van diverse panden zoals die van  

woningcorporaties, VvE’s en vastgoedbeheerders vraagt 

om een specialist en is echt iets anders dan de schoon

maak van een kantoor. Gom Specialistische Reiniging 

weet dit en stelt daarin niet alleen de klant maar ook de 

bewoner centraal. Onze locaties worden bijvoorbeeld  

zoveel mogelijk door dezelfde medewerker schoon

gemaakt. Zo zien de bewoners een bekend gezicht,  

zijn zij op de hoogte van het werkprogramma en is er meer 

contact. Hierdoor zijn wij in staat om onze werkprogramma’s 

nog meer op maat te maken en aanpassingen sneller door 

te voeren. Want het gaat niet alleen om de schoonmaak; 

u mag ook vertrouwen op een signalerende functie bij 

gebreken, hulp aan bewoners in schoonmaak gerelateerde 

situaties en het continu verbeteren van de kwaliteit.  

Zo zorgt Gom voor tevreden bewoners en weet u dat de 

schoonmaak van uw locaties in vertrouwde handen is. 

“ Je kunt het schoonmaken van collectieve ruimten niet vergelijken met andere schoonmaakwerkzaamheden.  

We hebben elke dag te maken met duizenden bewoners, dat zijn in feite allemaal klanten”  

Dennis Ottenhoff, productgroepmanager Openbare Ruimten bij Gom.

Wij houden van schoon. Of het nu gaat om een flat, appartementen complex of 
parkeergarage. Wij willen dat ze stralen. Zodat we elke dag duizenden bewoners een 
schone ruimte mogen geven en daarmee bijdragen aan een positieve woonbeleving.



Alle diensten onder 1 dak
De schoonmaakwerkzaamheden die 

wij bij openbare ruimten verzorgen 

variëren enorm. Naast de reguliere  

werkzaamheden van de complexen, 

worden ook periodieke werkzaam

heden uitgevoerd. Zoals:

•  Schoonmaak van galerijen,  

portieken, entrees en  

trappenhuizen; 

• Glasbewassing en gevelreiniging;

•  Verwijderen van graffiti, kauwgom 

en onkruidvrij maken van de directe 

omgeving;

•  De inzet van een servicehost, die 

naast zijn reguliere werkzaamhe

den ook de rol van huismeester en  

receptionist kan vervullen;

• Reinigen van daken en dakgoten;

•  Het (periodiek) reinigen van liften 

en liftschachten. Het onderhouden 

van de liftschachten is belangrijk,  

in verband met brandgevaar. 

Periodieke schoonmaak van de 

liftschachten betekent ook minder 

onderhoud en storingen;

• Vloeronderhoud;

•  Schoonmaken van container

ruimten (onder andere containers 

schoonspuiten en vuilafvoer);

•  Seizoensgebonden werkzaam

heden, zoals het spinvrij maken 

van ruimten, ongediertebestrijding, 

preventief sneeuw en ijsvrij maken 

van de directe omgeving of het 

leegpompen van volgelopen  

kelders.

Meer informatie
Bent u benieuwd welke meerwaarde Gom Openbare Ruimten 

u kan bieden? Kijk op gom.nl/openbareruimten of neem  

contact op met Dennis Ottenhoff, productgroepmanager  

Openbare Ruimten bij Gom. Hij is bereikbaar via (010) 298 11 44 

of via dottenhoff@gom.nl.

“Als er met spoed moet worden  

schoon gemaakt (bijvoorbeeld bij  

wateroverlast of een muur die  

met graffiti is bewerkt) dan zijn de

mensen van Gom snel ter plaatse” 

Een aanspreekpunt
Wij werken met korte communicatielijnen, zodat we u 

snel en effectief van dienst kunnen zijn. U heeft altijd een 

vertrouwd aanspreekpunt die de medewerkers aanstuurt  

en coacht; ook materialen en middelen worden door  

hem besteld. 

Een vertrouwd gezicht in de panden
Onze medewerkers werken op vaste objecten en zijn bij  

de bewoners bekend. Bovendien is er nauw contact met  

de wijkbeheerders. Zodoende zijn wij in staat om de 

werkprogramma’s op maat te maken en flexibel in te spelen 

op wijzigingen in de werkzaamheden. 

Signaalfunctie
Onze medewerkers hebben een duidelijke signaal functie 

als het gaat om gebreken, het helpen van bewoners in 

onverwachte situaties of het bedenken van zaken waarvan  

de kwaliteit verbeterd kan worden. 

Klantgericht
De opdrachtgever en de bewoners staan bij ons centraal.  

Door te werken met een betrokken contactpersoon zijn  

wij volledig op de hoogte en kunnen we mee denken met  

onze opdrachtgevers, ze actief van advies voorzien en  

ze ontzorgen.   

Periodiek kwaliteitmeetsysteem
Tijdens de verschillende evaluatiemomenten in een jaar 

bespreken we de kwaliteit van de werkzaamheden en de 

tevredenheid over de gehele dienstverlening. Hiervoor 

hanteren we periodiek een uniek kwaliteitsmeetsysteem. 
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