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Directschoon: je schoonmaak eenvoudig online regelen 
 

Schoonmaakbedrijf Gom lanceert deze week een nieuw concept: Directschoon. Met dit nieuwe 

concept speelt Gom in op de vraag naar schoonmaakafspraken die eenvoudig online te regelen 

en aan te passen zijn. 

 

‘Veel mkb-ers willen zelf de touwtjes in handen hebben, ook wanneer het gaat om schoonmaak. En 

natuurlijk niet teveel betalen’, zegt programmamanager Bart van Tiggelen. ‘Daarom bedachten we 

Directschoon: een manier om je zakelijke schoonmaak online en op maat te regelen. Daardoor 

kunnen we hen exact de schoonmaakdiensten leveren die zij nodig hebben, en niets meer of minder. 

Op deze manier maken we de kosten inzichtelijk en kan de klant zelf zijn keuzes maken.’ 

 

Online-omgeving 

Het concept gaat uit van professionele schoonmaak overdag die je betaalt vanuit een tegoedbundel, 

net als bij je mobiele telefoon. Klanten kunnen in hun eigen online-omgeving Mijn Directschoon van 

alles veranderen in uren en tijdstippen. ‘Daar kun je eveneens zien hoeveel van je tegoed je verbruikt 

hebt en welke diensten je hebt afgenomen’, zegt Van Tiggelen. ‘Ook kun je extra diensten bestellen of 

de schoonmaak juist even op pauze zetten. Daarmee bieden we flexibiliteit en transparantie.’ 

 

Onderdeel van Gom 

Directschoon is een onderdeel van Gom Schoonhouden, een van de grootste schoonmaakbedrijven 

van het land. Dit garandeert het juiste opleidingsniveau van de schoonmaker, vervanging bij ziekte of 

verlof, en professionele schoonmaakmiddelen en –materialen waarbij milieu- en veiligheidsaspecten 

gewaarborgd zijn. 

 

Explanimation 

Op www.directschoon.nl kun je een explanimation zien, die je in anderhalve minuut uitlegt hoe het 

concept werkt. 
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Gom maakt bedrijfsruimten als kantoren, scholen, retaillocaties en luchthavens schoon. Ook neemt Gom de specialistische 

reiniging ter hand in de sectoren Food en Gezondheidszorg en Hospitality. Gom biedt zijn diensten aan door heel Nederland 

met 8.000 schoonmakers en 14 vestigingen en is sinds de oprichting van Facilicom Services Group in 1966 onderdeel van het 

bedrijf. 
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