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G
om tekent bij Astellas voor de dagelijkse regu-
liere schoonmaak van de productieruimtes en
kantoren. Mirella Coolen legt uit: ‘Met name de

reiniging van de zogeheten ‘cleanrooms’ – de ruimten
waar de medicijnen worden geproduceerd en verpakt –
stelt speciale eisen. In de farmaceutische industrie moet
elke productielocatie voldoen aan eisen op het gebied
van Good Manufacturing Practice - zeg maar de goede
manier van produceren. Dat vereist een zeer zorgvuldi-
ge werkwijze en een sluitende documentatie, op alle
gebieden, zodat je als bedrijf altijd kunt verantwoorden
hoe je hebt gewerkt. Ook voor de schoonmakers van
Gom die in de ‘cleanrooms’ werken, betekent dit dat ze
exact weten wat ze moeten doen en laten – de goede
manier van schoonmaken. Daar krijgen ze een speciale
opleiding voor.’

‘Pimp our plant’

Daarnaast is Gom Specialistische Reiniging er voor 
de incidentele projecten zoals het gevelonderhoud, de
dieptereiniging in de spoelkeuken van de plants, 
de schoonmaak van de magazijnen en vervanging van
de filters voor de lucht zuivering. Een speciaal project dat
onlangs is afgerond is de modernisering van het hoofd-
gebouw. Mirella: ‘Dat toonde gedateerd en is daarom
grondig onder handen genomen. Onder het motto
‘Pimp our plant’ is het hele gebouw, waar de receptie,
kantoren en een laboratorium zijn gevestigd, gestript,
grondig gereinigd, geschilderd en van nieuw meubilair
voorzien.’ Mirella Coolen, die als facilitair coördinator 
het hele proces aanstuurde, legt uit dat deze logistiek
ingewikkelde operatie in korte tijd zeer succesvol is
afgerond. ‘We hebben het gebouw verdeeld in vijf zones
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die achter elkaar, dus zone voor zone, in vijf weken tijd
zijn aangepakt. Daarvoor hadden we een stappenplan
gemaakt. Eerst de mensen eruit, dan de voorzieningen
voor ICT, vervolgens de meubels afvoeren en zo nodig
opslaan en de plafondplaten verwijderen, waarna alles
heel grondig is gereinigd. Ook hierbij moesten we vol-
doen aan zeer strenge eisen.Hygiëne staat immers hoog
op de agenda bij Astellas.’ Na het strippen volgde de
opbouwfase, met een stappenplan dat precies in omge-
keerde volgorde ging.

Gom in de hoofdrol  

In de uitvoering en operationele aansturing van dit 
speciale project speelden Gom Schoonhouden en Gom
Specialistische Reiniging een hoofdrol. Mirella: ‘Dat was
best lastig, want het was een ambitieus project en alle
werkzaamheden moesten zo naadloos mogelijk op
elkaar aansluiten. Als de schilder klaar was, moest 
meteen de vloerenlegger aan de slag. Gom regelde dat
allemaal en moest daar wat betreft de reiniging ook nog
eens tussendoor laveren. Sleutelwoord daarbij was
samenwerking. En dat deden de mensen van Gom goed

en constructief. Daarvoor had ik dagelijks afstemmings-
overleg met objectleidster Dorien Nanninga (Gom
Schoonhouden) en Marco Adelerhof (Gom Specialistische
Reiniging). Omdat er zoveel bedrijven bij betrokken
waren, hebben we van tevoren met alle betrokkenen
een kick-off bijeenkomst gehouden. We wilden namelijk
zeker weten dat we het zouden redden en daarvoor ook
commitment krijgen. Dat dit is gelukt en het project binnen
de gestelde tijd is afgerond, is een compliment waard
aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd, zeker ook
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aan de mensen van Gom. Zij waren flexibel en hebben
zich vaak in het zweet gewerkt, zonder daarbij het
goede humeur te verliezen. Het was natuurlijk ook leuk
om te zien hoe het hele gebouw een fantastische meta-
morfose onderging.’ 

Collega’s  

Dat brengt Mirella Coolen op een paar belangrijke 
succesfactoren. ‘Wat Gom goed afgaat is om met een
vaste ploeg schoonmakers te werken. Zeker in deze
branche is dat geen stel regel. Veel mensen zitten hier al
heel lang en worden als onderdeel beschouwd van
Astellas. Het zijn collega’s. Dorien Nanninga die operatio-
neel eindverantwoordelijk is voor de schoonmaak en de
aansturing en controle doet, heeft maar weinig woorden
nodig en weet hoe je moet anticiperen. Een vaste ploeg
draagt er ook toe bij om de dienstverlening op een goed
peil te krijgen. Dat zie ik als de kracht van Gom. En last
but not least: ik merk vanuit Gom een grote betrokkenheid
en verantwoordelijkheidsbesef. Dat is precies wat we als
farmaceutisch bedrijf graag willen.’

Astellas Pharma Inc. is een wereldwijd opere-
rend farmaceutisch bedrijf dat geneesmiddelen
ontwikkelt en produceert voor patiënten op het
gebied van de urologie, de orgaantransplanta-
tie, dermatologie en cardiologie. Astellas is een
samenvoeging van de Japanse farmaceutische
concerns Fujisawa en Yamanouchi. Alleen al in
Europa telt het bedrijf zo’n 3000 medewerkers.
Het totale budget voor onderzoek naar en ont-
wikkeling van nieuwe medicijnen bedraagt 1,3
biljoen dollar! Het streven van Astellas is medi-
catie te ontwikkelen ‘die er toe doet’ in het leven
van mensen. In Leiderdorp zetelt het Europese
hoofdkwartier op het gebied van research&
development. Astellas behoort tot de innovatie-
ve farmaceutische industrie waar inspanningen
gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe en
betrouwbare geneesmiddelen.
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