Voordelen en aandachtspunten bij de Gom sleeve en Cleansheet
In ons assortiment hulpmiddelen om onze klanten te ondersteunen zijn twee aanvullende oplossingen voor
werkplekken opgenomen: de Gom Sleeve en de Cleansheet. In deze korte toelichting vind je de toepassingen
en voor- en nadelen van deze oplossingen.

Gom Sleeve

Clean Sheet

Oplossing voor:
De (Gom) sleeve is een oplossing die zonder grote
investeringen zichtbaar maakt welke flex/werkplekken
gereinigd/beschikbaar zijn.

Oplossing voor:
De leverancier geeft aan: Cleansheet is papier met antivirale
en antibacteriële werking. Het kan als bureaulegger en tafellegger toegepast worden op kantoren, scholen en zorginstellingen en alle omgevingen waar een schone (werk)plek
is vereist. Cleansheet helpt verspreiding op de (flex)werkplek
en aan tafels tegen te gaan. Het papier is voorzien van een
beschermlaag met klinisch bewezen antivirale, antibacteriële en schimmelwerende eigenschappen. Deze toevoeging
helpt om besmettingsmogelijkheden te beperken.

Gebruik
•	De facilitair manager wordt ondersteund met een bericht
waarmee deze gebruikers kort en eenvoudig digitaal
informeert over de afspraken (mail, intranet).
•	De schoonmaker plaatst de sleeve na schoonmaak op de
stoel rugleuning.
•	De gebruiker legt deze opzij bij ingebruikname (uitleg op
de sleeve in twee talen).
•	Een lege plek zonder sleeve vraagt om reiniging.
•	De cirkel begint weer bij stap 2.

Gebruik
•	De facilitair managers introduceert de beschikbaarheid van
de cleansheet, plaatsing dozen op centrale plekken.
•	De gebouwgebruiker haalt zelf de sheet uit een (centrale)
doos en plaatst deze op het bureau / de tafel.
•	Door notatie van naam en datum is duidelijk door wie de
plek gebruikt wordt.
•	Bij vertrek verwijdert de gebruiker de sheet en deponeert
deze bij het oud papier.

Voordelen:
•	Lage kosten, zeker in vergelijking met IT oplossingen, voor
elke organisatie haalbaar.
•	Ook handig voor andere ruimten, zoals bibliotheken in
universiteiten of hogescholen.
•	Veiligheidsbeleving verhogend. (de organisatie laat zien
dat het wat doet aan veiligheid)
• Meertalig (Engels/Nederlands)
•	Milieuvriendelijk (hergebruik) en eenvoudig schoon
te houden.
•	Toepasbaar op alle flexplekken, ook waar geen
computerinventaris is.
•	Voor gebruikers in één oogopslag te zien welke werkplek
schoon beschikbaar in grote (flex)ruimten.
•	Gemakkelijk voor de gebruikers: er wordt van hen geen
extra handeling verwacht bij vertrek, enkel dat zij de
sleeve bij ingebruikname van de rugleuning halen: iets wat
mensen vrij automatisch doen.

Voordelen:
•	informatiedrager, ondersteunt bewustwording 1,5 meter
of maatwerk boodschap voor gebruikers (communicatiemedium).
•	Veiligheidsbeleving verhogend. (de organisatie laat zien
dat het wat doet aan veiligheid)
•	Uitstraling aanpasbaar op (primair) onderwijs, kantoren,
zorg etc.
•	Verpakking (doos) hanteerbaar / eenvoudig verplaatsbaar
door gewicht (ca 7KG)

Aandachtspunten
•	Vraagt om duidelijke communicatie vooraf bij
gebouwgebruikers en schoonmaakmedewerkers.
• …..

Aandachtspunten
•	Het doodt het virus niet. De sheet helpt dus niet tegen
besmettingsgevaar van proesten/hoesten en druppels.
•	Customer journey belastender dan bij de sleeve: pakken
uit een centrale doos, meenemen. Naam en dag noteren.
Afhankelijk van afspraken bij vertrek weggooien bij het
papierafval.
•	Geeft na verwijdering door gebruiker geen zicht of plek
wel/niet schoongemaakt is (inventaris/plek bureau kan
buiten de sheetbedekking besmet zijn).
•	Schoonmaak blijft nodig.

Investeringspindicatie per werkplek/jaar:
ca € 0,35 per stuk, herbruikbaar gedurende langere tijd
(weken/maanden, afhankelijk van gebruik en beschadiging.
Uitgaande van 1 sleeve per plek per maand:
€ 0,35 *12 = € 4,20

Investeringsindicatie per werkplek per jaar:
Ca € 0,15 per vel, uitgaande bij wisseling
1x per dag (225 werkdagen excl. vakantie) =€ 33,75
2x per dag (flexplek met gebruikerswissel = € 67,50.

