
De juiste mensen op de juiste plek

Een nieuwe dimensie in schoonmaak

Schoonmakers
die vooruitdenken



Het Green Selection Program 
Zichtbaar schoon. Zichtbaar groen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) en Het Nieuwe Werken 
zijn niet meer weg te denken fenomenen. Terecht, maar het stelt, zowel in 
de publieke als de private sector, aanvullende eisen aan het ondernemen. 
Bedrijven en instanties moeten de balans tussen economische prestaties 
en sociale en ecologische voorwaarden vinden. En daar duidelijk zichtbaar 
werk van maken.
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Om u daarbij te ondersteunen introduceert Gom het Green Selection Program.  

Met dit groene serviceprogramma voegt Gom een nieuwe dimensie toe aan zijn 

facilitaire dienstverlening. Het biedt u de mogelijkheid om schoonmaakwerkzaam-

heden en afvalverwerking volgens actuele mvo-normen uit te laten voeren en dat 

ook zichtbaar uit te dragen. Uiteraard volgens de hoogste kwaliteitsnormen.

Het Green Selection Program sluit nadrukkelijk aan bij ambities van mvo-bewuste 

opdrachtgevers. Het is een totaalprogramma, waarin de componenten people, 

planet en profit zijn opgenomen. Het betekent schoonmaken volgens de nieuwste 

gebruiks- en milieuvriendelijke methodieken. Het betekent een efficiëntere invul-

ling van de schoonmaakagenda en aandacht voor besparing in sanitaire ruimtes.  

Én het betekent aandacht voor duurzame afvalverwerking. 

Het Green Selection Program is winst. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor  

uw porte monnee.  Van eco-efficiënt (minimaliseren van het ongewenste) naar eco- 

effectief (optimaliseren van wenselijke).
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People, planet, profit
Het Green Selection Program komt tegemoet aan de filosofie achter the 
triple bottom line: people, planet en profit. Aandacht voor die componenten  
in de bedrijfsvoering en harmonie daartussen is de basis van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Gom heeft people, planet en profit nadrukkelijk  
én aantoonbaar in de bedrijfsvoering geïmplementeerd. 
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People
Gom investeert in haar medewerkers. Uiteraard op gebied 
van gezondheid en veiligheid, maar ook als het gaat om 
professionele en maatschappelijke ontwikkeling. Onze eigen 
Beroeps Begeleidende Leertrajecten (BBL) zijn daarvan 
een voorbeeld. Het resultaat? Gemotiveerde medewerkers 
die niet alleen ambassadeur zijn van onze (en zelfs uw) 
organisatie, maar ook de winst (profit) van investeren in 
people en planet bewijzen. Schoonmakers die vooruitdenken…
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Planet
Het spreekt voor zich dat Gom werkt met veilige, milieusparende middelen 
en het gebruik van die middelen – waar mogelijk – tot een minimum beperkt. 
Onze producten voldoen aan het Charter of Sustainable Cleaning, dat verder 
gaat dan Ecolabel. Daarnaast investeren we in energiezuinige apparatuur 
en efficiënte werkwijzen – dagschoonmaak, bijvoorbeeld – waardoor het 
energieverbruik voor u als opdrachtgever wordt gereduceerd. Gom beperkt 
het wagenparkgebruik tot een minimum en beschikt over auto’s met de 
meest verantwoorde energielabels. Tegelijkertijd werken we samen met 
leveranciers die op gebied van bedrijfsvoering en/of productinnovatie 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
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Profit
Het (zichtbaar) toepassen van  
gebruiks- en milieuvriendelijke  
methodieken en flexibiliteit in dienst-
verlening is profit. Het biedt u voor-
delen op bijvoorbeeld kosten van 
waterverbruik, stroom of verlichting. 
het straalt af op u als opdrachtgever: 
u toont uw betrokkenheid. En daar-
mee is uw en onze profit vooral voor 
het milieu.

Gom is een onderneming met winstoogmerk, 

maar stelt – in harmonie met people en planet – 

eisen aan de manier waarop winst wordt behaald. 

Die winst zit hem dan ook in kostenbesparing bij 

onze opdrachtgevers; de reductie van energie-, 

transport- en aanschafkosten. 
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Schoonmaak? Groen!
Schoonmaken volgens het Green Selection Program betekent 

schoonmaken volgens de nieuwste, gebruiks- en milieu-

vriendelijke methodieken. Dus gebruikt Gom milieusparende 

schoonmaak middelen (die in de hele procesgang  groener zijn 

dan Ecolabel-producten), naast de al jaren in gebruik zijnde 

microvezelmethodieken. Representatieve materiaalwagen en 

geluidsarme stofzuigers zijn andere doordachte onderdelen 

die uw keuze voor dagschoonmaak eenvoudiger maken: 

dit kan  onvermoede besparingen opleveren, zonder dat de 

dagelijkse gang van zaken gehinderd wordt. Dagschoonmaak 

maakt flexibiliteit in dienstverlening mogelijk en sluit ook aan 

bij de veranderende wensen en eisen van Het Nieuwe Werken.

Sanitair? Groen!
In het Green Selection Program krijgen waterbesparing en 

‘groene’ sanitaire verbruiksartikelen speciale aandacht.  

Denkt u  daarbij bijvoorbeeld aan volledig gerecycled  

(of zelfs ‘cradle tot cradle’!) papier en biologisch afbreekbare 

materialen. Daarnaast werkt Gom uitsluitend samen met  

leveranciers die hun milieubewustzijn aantoonbaar hoog in  

het vaandel voeren. Andere innovaties richten zich op de  

sanitaire installatie. Zo kunt u bij Gom terecht voor een  

inbouwunit waarmee toiletten niet alleen zelfreinigende  

gel toevoegen en sterk water besparend zijn, maar ook data  

leveren over de gebruiksfrequentie. Het schoonmaak-

programma kan in specifieke gevallen zelfs op die informatie  

worden aangepast. 

Het Green Selection Program. De praktijk.
Het Green Selection Program kent verschillende ‘groene’ componenten en is dynamisch. 
Het programma kunt u integraal laten inzetten of – afhankelijk van de wensen – modules daarvan.
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Afvalverwerking? Groen!
Op het gebied van afvalverwerking ontwikkelt Gom tal van 

groene concepten. U voert afval waarschijnlijk al deels  

gescheiden af. Wij denken ook graag met u mee over aan-

vullende zaken. Met het Green Selection Program integreert 

Gom bijvoorbeeld (plastic) bekerrecycling, van benodigde 

inventaris tot en met afvoer en recycling, tegen gunstige  

voorwaarden. Zo helpen wij u om dit in de praktijk logistiek  

te organiseren.

De wereld vraagt om maatschappelijk verantwoord onder-

nemen. Gom bewijst dat we dit in onze genen hebben.  

De wereld vraagt ook steeds meer om zichtbare uitstraling  

van uw milieubetrokken heid. Het Green Selection Program is 

hiervoor uw groene antwoord.

Meer weten?

www.gom.nl

Het Green Selection Program. De praktijk.
Het Green Selection Program kent verschillende ‘groene’ componenten en is dynamisch. 
Het programma kunt u integraal laten inzetten of – afhankelijk van de wensen – modules daarvan.



Postbus 144

3100 AC Schiedam

Karel Doormanweg 4

3115 JD Schiedam

tel. (010) 298 11 44

fax  (010) 298 12 74

info@gom.nl
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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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