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Animatiefilm Gom brengt basisscholieren belang van schoonmaak bij 

 

Kinderen het belang bijbrengen van hygiëne en schoonmaken: dat is de insteek van een 

opvallend project van Gom. Op 17 januari is op een basisschool in Zeeland een interactieve 

animatiefilm in première gegaan die kinderen enthousiast moet maken voor 

schoonmaakwerk.  In de film speelt het bekende karakter Claire de hoofdrol, die de 

schoolkinderen kennen van takenkaarten in de klaslokalen. 

 

‘De inzet van een animatiefilm past binnen het concept 1-2-3-Schoon dat Gom Schoonhouden heeft 

ontwikkeld voor basisscholen’, zegt productmanager Linda van der Hoeven. ‘Met het concept 1-2-3-

Schoon begeleiden we schoolbesturen om hun schoonmaakbudget optimaal in te zetten. En met de 

Claire-film laten wij onze betrokkenheid zien op het gebied van opvoeding, hygiëne en 

gedragsbeïnvloeding. De film creëert bewustwording bij de leerlingen en betrekt ze op leuke wijze bij 

het samen werken aan een schonere school.' 

 

De Gom-film draait om 1-2-3-schoonmascotte Claire, die voor schoolkinderen een bekend persoontje 

is. Op takenkaarten in de klaslokalen en op posters die in de toiletten hangen figureert Claire al. In de 

film wordt kinderen het belang van schoonmaken uitgelegd. Dat gebeurt op een manier die goed 

aansluit bij hun belevingswereld. Ook een van de schoonmaakmedewerkers die op de school actief is 

heeft een rol. Die is live aanwezig bij de vertoning en demonstreert op interactieve wijze met Claire 

onder meer de materiaalwagen (‘schoonmaakkar’)  en bijbehorende items. Zowel de kinderen als de 

docenten maken op deze manier kennis met degene die, als zij naar huis zijn, er voor zorgt dat hun 

school weer schoon is. Claire: ’Helpen jullie mee? Dan zorgen we samen voor een schone school!’ 

 

Première 

Op 17 januari is de film in première gegaan in de groepen 3 en 4 van Archipelbasisschool ’t Vierschip 

in Arnemuiden. De première was feestelijk aangekleed met onder meer een rode loper, 

kinderchampagne, ballonnen en iets lekkers. Wendy, schoonhoudmedewerker van Gom, vormde 

samen met Claire het stralende middelpunt van de film: ‘Ik vond het ontzettend leuk hoe de kinderen 

reageerden. Bij het bekijken van mijn schoonmaakkar ontdekte één van de leerlingen mijn blauwe 

schoonmaakhandschoenen en wilde deze uitproberen. Toen wilden ineens alle kinderen 

handschoenen aan! Gelukkig kon ik nog één paar redden, want ik moet vanmiddag nog aan het werk 

hier.’  

 

Hans Keijmel, directeur van ’t Vierschip: ‘Leuk dat onze school is uitgekozen voor de première! Ieder 

nieuw schooljaar nemen we 1-2-3-Schoon en de afspraken die daarbij horen door met zowel de 

docenten als de leerlingen. Maar het is goed om ook later in het jaar het belang van schoon weer 

even op scherp te zetten. De Claire-film is een kort en krachtig, maar vooral erg leuk middel hiervoor.’  

 

Claire gaat binnenkort op bezoek bij een basisschool in Rotterdam en daarna on tour door heel 

Nederland. 
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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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