
De juiste mensen op de juiste plek

Retail

Schoonmakers
die vooruitdenken



In de retailbranche draait alles om de winkelende klant. Die

moet zich prettig voelen. Klantgericht en kundig personeel is

daarbij een must. Maar ook een schoon en net winkelpand is

daarbij onmisbaar. Daar gaan we ver in. Het moet in een winkel

niet alleen schoon zijn, de klant moet ook het schoon vínden.

Gom weet als geen ander hoe belangrijk dit voor u is. 

Daarom heeft Gom een toegewijde accountmanager Retail.

Deze focust zich fulltime op de retailmarkt om u zo goed

mogelijk te faciliteren. We kunnen daardoor maatwerk leveren 

in dagelijks én specialistisch schoonmaakonderhoud. 

Schoonmaker als visitekaartje

Wij trainen onze medewerkers in Hostmanship. Het idee

hierachter? Net even wat meer doen dan er van je verwacht

wordt. Mensen het gevoel geven dat ze welkom zijn, of dat nu

uw medewerkers, uw klanten of uw leveranciers zijn. Met

workshops maken we onze medewerkers ervan bewust hoe zij

overkomen op anderen. We laten hen nadenken over manieren

waarop zij een positief verschil kunnen maken in dat contact.

Dat is overigens niet alleen iets wat we van onze werknemers

verwachten, maar wat we ook in onze totale organisatie tot in

de puntjes hebben doorgevoerd.

Innovatiegericht

De retailmarkt is volop in ontwikkeling. Onze accountmanager

Retail speelt hier nauwgezet op in. We houden niet alleen uw

sanitair schoon, we leveren ook materialen, verzorgen het

onderhoud en zetten een gastvrouw in. Om nog sneller met u 

te kunnen communiceren maken we gebruik van innovatieve

digitale registratiesystemen zoals het Close Client Programma.

Zo kunt u vanachter uw eigen pc de kwaliteit op de werkvloer

controleren. Daarnaast werken we met een checklist. Hiermee

beoordeelt u, samen met ons, snel de technische kwaliteit van

onze dienstverlening. Omdat ‘schoon’ ook een gevoel is,

bespreken we met u daarnaast de beleving van onze diensten 

in persoonlijke gesprekken. 

Alles in huis

Voor alle dagelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden

kunt u een beroep op ons doen. Of het nu gaat om de entree,

de winkels, kantoren, paskamers of de personeels- en

bezoekerstoiletten. We hebben daarnaast meer in huis. Gom

kan alle mogelijke specialistische schoonmaakwerkzaamheden

voor u verzorgen. Roltrapreiniging bijvoorbeeld. Gom gebruikt

het enige type reinigingsmachine in Nederland dat zowel de

horizontale trapdelen (stadelen) als de verticale delen (stoot -

borden) in één handeling kan reinigen. Door een zeer innovatief

borstelsysteem en een zeer geavanceerd droogsysteem ziet uw

traptrede er in slechts enkele minuten uit als nieuw. 

Naast roltrapreiniging kunt u bij ons terecht voor:

• Kauwgom- en stoepreiniging.

• Glasbewassing.

• Rvs-behandeling. 

• Gladheidbestrijding. 

• Andere werkzaamheden op maat, zoals vloeronderhoud,

plafond- en wandenreiniging, reiniging lichtarmaturen,

dieptereiniging grootkeukens en sanitair, graffitiverwijdering 

en opleveringsschoonmaak.  

Woonboulevards, megastores, landelijke warenhuizen en winkelketens. Gom heeft zich ontwikkeld tot schoonmaakspecialist in

de retailmarkt. We hebben alles zelf in huis om uw verkooplocaties fris en schoon te houden. Van dagelijks en periodiek onder-

houd van winkel- en personeelsruimtes tot roltrapreiniging en het snel verwijderen van graffiti. Dankzij onze accountmanager

Retail heeft u bij ons bovendien één aanspreekpunt voor al uw vragen. Juist die persoonlijke aandacht is de kracht van Gom.

Gom. Specialist op het gebied 
van retail schoonmaak



Hostmanship

Om ervoor te zorgen dat onze medewerkers van de ontmoeting met úw medewerkers en

klanten een uniek moment maken, trainen wij onze medewerkers in hostmanship. Binnen

schoonmaak worden beleving, gastvrijheid en flexibiliteit steeds belangrijker. In onze optiek

levert hostmanship een wezenlijke bijdrage aan het imago en daarmee het succes van uw

retaillocaties. Hostmanship is aan te leren. Het gaat om bewustwording én reflectie. Iedereen kan

nadenken over wat een ontmoeting met een gast tot een heel geslaagd moment maakt, hoe hij

ervoor kan zorgen dat hij méér betekent voor een gast. Door middel van workshops maken wij

onze medewerkers ervan bewust hoe zij overkomen op anderen. Tevens laten wij hen nadenken

over manieren waarop zij een positief verschil kunnen maken in het contact met anderen. 



Betrokken medewerkers

Onze medewerkers zijn betrokken en gemotiveerd. 

We selecteren ons personeel hierop zorgvuldig en leiden ze 

zelf op tot specialist. Naast de algemene instructie en de

training Hostmanship leren we medewerkers hoe ze door de

ogen van de klant kunnen kijken. Ook trainen we ze hoe ze

schrob machines moeten gebruiken. Dat gebeurt op de dag 

van de opstart in het pand zelf. Samen met onze preffered

supplier voor machines kunnen we op meerdere locaties

tegelijkertijd een instructie geven. Zo zijn er bij de opstart 

van een groot warenhuis op vele locaties tegelijkertijd 

instructies gegeven aan de medewerkers op locatie.

Vliegende start

Onze schoonmakers moeten vanaf dag één hun werk goed

doen. Daarom steken we veel tijd in de voorbereiding van de

werkzaamheden. We nemen vooraf al uw eisen en wensen door,

leggen kwaliteitsvoorwaarden vast, selecteren het uitvoerend

personeel in persoonlijke gesprekken en instrueren hen. We

informeren ook uw leveranciers en introduceren u voor de dag

van opstart bij het operationele team. Op de dag van de opstart

leveren we het benodigde materiaal aan en in de opstartfase is

de accountmanager Retail of de rayonmanager aanwezig. 

Zo kunnen we de medewerkers goed inwerken en begeleiden.

Alle stappen leggen we vast in een opstartplanning.

Operational excellence

Gom pakt het schoonmaakonderhoud gestructureerd en

efficiënt aan. Al onze medewerkers werken met een taakkaart.

Deze geeft aan de hand van pictogrammen aan welke

schoonmaakwerkzaamheden, wanneer en in welke volgorde,

moeten gebeuren. Elke medewerker heeft daarnaast een

taakkaart. Hierop staan het werkgebied van de werknemer en

eventuele bijzondere werkzaamheden beschreven. Zo weten

onze medewerkers precies wat er van hen verwacht wordt.

Dankzij deze eenduidige methodiek zijn onze medewerkers

zónder uitgebreide instructie multi-inzetbaar. Voor de periodieke

werkzaamheden maken we vanzelfsprekend een planning op

maat. Om de dienstverlening nauwgezet te volgen, bepalen we

in overleg een aantal vaste overlegfrequenties.

Eye catcher 

Vlekken op spiegels, modderige voetstappen in de entree en

een rommelige afrekenbalie. Op  een aantal plekken mogen

verstoringen gewoonweg niet voorkomen. Eyecatchers noemen

we die. Om ervoor te zorgen dat deze plekken de aandacht

krijgen die ze verdienen, werken onze medewerkers in de

winkelruimtes met een eyecatcherkaart. Hierop staan foto’s 

van alle punten in de winkel die altijd schoon moeten zijn. 

Calamiteiten

Wateroverlast in de winkel of graffiti op uw etalage? U kunt 

onze calamiteitenploeg 24 uur per dag bereiken. Belt u 

buiten kantooruren, dan komt de oproep binnen bij de

AlarmServiceCentrale van Trigion, onze zusterorganisatie. 

De medewerkers van de alarmcentrale coördineren het 

verdere verloop van de melding. 

Waarom kiezen retailklanten voor Gom als partner?

Gom heeft ruime ervaring in de retailmarkt. Een toegewijde

accountmanager Retail zorgt voor een duidelijke communicatie -

lijn en we bieden een compleet pakket onder één dak. Van

dagelijkse tot specialistische schoonmaak, Gom heeft het

allemaal in huis.



Full service

Gom is onderdeel van Facilicom. Onze

zusteronderneming Trigion pakt al jaren diefstal,

agressie en criminaliteit in winkels aan en Breijer

verzorgt verbouw en onderhoud in de retailmarkt.

Samen hebben we zeer brede ervaring in de

branche die we graag met u delen.



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

Schoonhouden

Specialistische Reiniging

ZorgSupport

Food

Bedrijven van Facilicom

Facilicom Facility Solutions

Trigion Beveiliging

Gom Schoonhouden

Prorest Catering

Axxicom Personeelsdiensten

Breijer Bouw en Installatie

Tapwacht Service en Techniek


