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Customer excellence,  
centraal thema tijdens Gom-dag

spreekstalmeester, kregen vierhon-

derd medewerkers op een aange-

name manier de gelegenheid samen 

de stappen die tijdens de kickoff in 

januari al waren gezet verder uit te 

diepen. 

Gom. Laat uw organisatie stralen! Met 

deze nieuwe slogan wil Gom zijn 

vernieuwde strategie onder woorden 

brengen. Die strategie draait om ‘customer 

excellence’, waarbij het schoonmaakbedrijf 

samen met klanten zijn dienstverlening wil 

innoveren. Deze ‘customer excellence’ wil het 

bedrijf bereiken via drie sporen: structuur, cul-

tuur en communicatie. De Gom-dag stond in 

het teken van de cultuur.

OVERTUIGEND

Rob Alsema verzorgde de aftrap van de dag. 

De algemeen directeur van de schoonmaak-

divisie van Facilicom verscheen geschminkt 

op het levensgrote Pathé-doek. In dit filmpje 

was het 2041 (niet toevallig 2014 omgedraaid) 

waarin Alsema terugkeek op het fameuze jaar 

2014 waarin alle Gom’ers de slag maakten om 

van het bedrijf in 2015 het meest klantgerichte 

schoonmaakbedrijf te maken. En dat lukte, 

hij keek er tevreden op terug. Met humor en 

overtuigend gepresenteerd. 

BEDRIJFSCULTUUR

‘Om die hoge klantgerichtheid te bereiken, 

hebben wij onder woorden gebracht wat dit 

vraagt van onze bedrijfscultuur’, vertelt com-

mercieel directeur Patricia Ghering. ‘Deze cul-

tuur hebben we onderverdeeld in vier ‘c’s, die 

centraal stonden op de Gom-dag: ‘control’, 

‘company pride’, ‘contact’ en ‘continuïteit’. 

De eerste ‘c’ vormt de basis; de organisatie 

moet op orde zijn, oftewel we moeten in 

control zijn van de processen. De tweede ‘c’ 

staat voor company pride. We zijn trots op 

onze mensen en zij mogen trots zijn op hun 

bedrijf. Hierin hebben we het over zaken als 

ons personeelsbeleid en maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. De derde ‘c’ is 

van ‘contact’. Daaronder verstaan wij dat we 

weten wat onze klant beweegt. En het begrip 

‘continuïteit’ is de laatste ‘c’. Deze continuï-

teit willen bereiken door in nauwe samenwer-

king met onze klant onze dienstverlening te 

innoveren.’ In rondetafelgesprekken op het 

podium en met mensen uit de zaal ontspon-

nen zich levendige discussies over hoe deze 

begrippen in de praktijk ingevuld kunnen 

worden. Bij het onderwerp ‘contact’, ging het 

erom hoe je je verdiept in de klant, zijn markt, 

zijn uitdagingen en zijn drijfveren. 

Nico Vertommen, Director Facility van Pathé 

en klant van Facilicom, liet daarover zijn licht 

schijnen (zie kader). 

VAKMANSCHAP, ZORGZAAMHEID 

EN HOSTMANSHIP

In de visie van Gom staan de medewerkers cen-

traal. Een aantal van hen is op de Gom-dag in 

het zonnetje gezet. Er klonk een oorverdovend 

applaus toen Najat Soussi naar het podium 

werd gehaald. Zij is Medewerker van het jaar 

2014 en misschien wel de verpersoonlijking 

van de vele helden in ons bedrijf. Ghering: ‘Zij 

brengt vakmanschap, zorgzaamheid en host-

manship samen in één persoon. Samen met 

het verplegend personeel van de Hilverzorg-

locatie de Boomberg voelt zij zich verantwoor-

delijk om de ouderen een gelukkige oude dag 

te bezorgen. Ik vind dit een lichtend voorbeeld 

van waar wij met Gom naartoe willen!’

SAMEN DE DIENSTVERLENING 

VERBETEREN

Ook Astrid Velthuis, assistent rayonmanager 

in het rayon Overijssel ervoer de Gom-dag 

als zeer waardevol: ‘Ontzorgen van de klant 

is een veelgehoorde kreet, maar vaak is het 

makkelijker gezegd dan gedaan. Op deze 

dag werd het nog eens extra duidelijk dat 

procedures er zijn om doelen te bereiken en 

ons te helpen om klanten beter van dienst te 

zijn. Procedures zijn een middel, geen doel 

op zich. Bij de stellingen op het filmscherm 

bleek wel dat veel collega’s het betrekken van 

klanten in het bieden van oplossingen als 

een heel belangrijk punt zien. En terecht! Het 

mooie van de Gom-dag vond ik dat we heel 

nadrukkelijk gestimuleerd worden om van 

In 2015 wil Gom de meest klantvrien-

delijke dienstverlener van Nederland 

zijn. Ambitieus? U mag het zeggen. 

Tijdens de afgelopen Gom-dag met 

Angela Groothuizen als bevlogen 

Nico Vertommen, Director Facility van Pathé:  

‘Gom vertoont gezonde karaktertrekken’

‘Wij werken sinds anderhalf jaar, na een uitgebreide tender, met Gom. In die tijd zijn we, zoals ik had gehoopt, 

steeds meer naar elkaar toegegroeid. Omdat wij ons niveau van dienstverlening steeds willen verhogen, zoeken 

we samenwerking met partners die ons daarbij kunnen helpen. In Gom vonden wij zo’n partner. Het bedrijf is toe-

komstgericht en staat open voor kritiek en verbeterpunten en denkt goed mee. Ik vind dat gezonde karaktertrekken 

bij een dienstverlener. Traditionele partijen die op basis van vaste overeenkomsten hun programma’s uitvoeren 

zijn er genoeg, maar voor mij is het belangrijk dat Gom echt met ons meedenkt. Zo hebben we bijvoorbeeld in de 

afgelopen periode voor andere materialen gekozen die minder vaak schoongemaakt hoeven worden. En heeft Gom 

onze zaalmedewerkers opgeleid om efficiënter op te ruimen na een voorstelling. Het mooie daarvan vind ik dat het 

zaken zijn die niet direct in Gom’s voordeel hoeven te zijn, maar wel in het onze. Daar staat tegenover: als het met 

ons goed gaat, is dat beter voor Gom, want hoe meer bioscopen wij openen, hoe meer werk Gom ook krijgt.’

DIT ARTIKEL 
WORDT U 
AANGEBODEN 
DOOR GOM 

buiten naar binnen te kijken.’

Patricia Ghering haakt hierop in. ‘Door onze 

medewerkers meer autonomie (vrijheid) te 

geven, het klantbelang boven de eigen proces-

sen en systemen te stellen en de klant meer 

te betrekken bij het ontwikkelen van oplos-

singen, kunnen we echt meerwaarde creëren. 

Een meerwaarde die bijdraagt aan een beter 

Nederland. Gom laat je organisatie stralen!’ 

Aan het einde van het inhoudelijke 

programma werden het rayon en het district 

van het jaar bekendgemaakt en sloot Angela 

Groothuizen de zeer geslaagde dag waardig 

af met een spetterend lied. ❚ 
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V.l.n.r.: Wilco de Kwant (Gom), Joke Wildeman (Gom), Rob Alsema (Gom), winnares Najat Soussi (Gom) en Janneke 
Smink (Gom). 


