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Gom trotse partner van The Ocean Cleanup 
Sinds juli 2017 is Gom Schoonhouden één van de trotse partners van The Ocean Cleanup. Het 

initiatief van de Nederlandse Boyan Slat is vastberaden de zee te ontdoen van de plastic soep 
die het ecosysteem aantast. The Ocean Cleanup start zeer waarschijnlijk in het najaar met een 
grote proef op de Stille Oceaan. 

 
Gom werkt continu aan milieusparende alternatieven in de schoonmaak. Bijvoorbeeld door middel van 
het Green Selection Program, dat bestaat uit groene schoonmaak, groene sanitaire voorzieningen en 

groene afvalverwerking. Ad van Poppel, directeur Innovatie en Kwaliteit bij Gom, licht toe: ‘Als 
schoonmaakleverancier zijn wij doorlopend bezig om onze impact op de plasticberg te minimaliseren. 
Het partnerschap met The Ocean Cleanup sluit hier perfect op aan.’  

 
Milieuneutrale schoonmaakproducten 
Het plastic in de oceaan tast het ecosysteem aan en heeft hiermee een negatieve impact op de 

gezondheid van mens, plant en dier wereldwijd. Van Poppel: ‘Gom gebruikt al enkele jaren producten 
die niet alleen milieuneutraal zijn, maar waarvan de verpakkingen vervaardigd zijn uit suikerriet en 
waarbij geen kunststoffen worden gebruikt. Zo bestaan onze verpakkingen van de dagelijkse reinigers 

voor 25% gerecycled plastic en 75% suikerriet. Daarnaast kopen we onze reinigingsmiddelen heel 
bewust in en dagen we onze leveranciers uit met steeds geconcentreerdere producten te komen om 
het aantal verpakkingen verder te minimaliseren. ’  

 
Bewuste omgang 
Een belangrijke sleutel tot verbetering is het bewustzijn onder de medewerkers. ‘In de werkinstructies 

voor medewerkers stellen wij doseermiddelen ter beschikking zodat ook onze medewerkers erg 
bewust omgaan met schoonmaakmiddelen’, vervolgt Van Poppel. ‘Onze volgende stap is meehelpen 
met het verwijderen van de plastic berg in de wereld door The Ocean Cleanup te steunen. Dat doen 

we door de werklocatie van alle betrokkenen van dit initiatief schoon te houden, op kosten van Gom. 
Zo dragen wij een steentje bij aan dit mooie Nederlandse initiatief. ’ 
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Gom  maakt bedrijfsruimten als kantoren, scholen, retaillocaties en luchthavens schoon. Gom richt zich met de hospitality -tak op 

omgevingen w aar gastbeleving een extra grote rol speelt, als hotels, vakantieparken, musea en congrescentra. Ook neemt Gom 
de specialistische reiniging ter hand in de sectoren Food (Kleentec) en Gezondheidszorg, de dieptereiniging van grootkeukens 
en sanitair, bouw en inhuisoplevering, industriereiniging en glas- & gevelreiniging. Gom biedt zijn diensten aan door heel 
Nederland met 8.000 schoonmakers en 12 vestigingen en is sinds de oprichting van Facilicom Services Group in 1966 

onderdeel van het bedrijf . 
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