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Deelname Gom aan Made Blue in samenwerking met 
Tennant 
 
Schoonmaakbedrijf Gom, onderdeel van Facilicom Services Group, gaat in 
samenwerking met Tennant deelnemen aan Made Blue om het waterverbruik door 
vloeronderhoudsmachines te verminderen én te compenseren, met steun aan 
drinkwaterprojecten in de derde wereld.  
 
Samenwerking Gom met Tennant: dubbel effect 

Gom draagt een steentje bij aan het project van Made Blue, samen met Tennant; een 
leverancier van schoonmaakmachines en -oplossingen. Tennant heeft al twee jaar achter 
elkaar de Facilicom All Together Award gewonnen. Tennant slaagde erin om met een 
innovatieve schoonmaakoplossing de impact op het milieu te verlagen. ‘Dat sluit goed aan bij 
de MVO-gedachte van Facilicom’, vertelt Ad van Poppel, directeur kwaliteit bij Gom. ‘De  
ec-H20 machines van Tennant leveren ons tot tweederde minder waterverbruik en geen 
chemiekosten. Daarmee kunnen wij de contactmomenten met chemische middelen voor 
onze medewerkers en klanten minimaliseren en doen we minder beroep op fossiele 
brandstoffen voor transport met minder negatieve impact op het milieu als gevolg.’ 
 
Een liter voor een liter 

In Nederland gebruikt het gemiddelde huishouden ongeveer 50.000 liter water per persoon 
per jaar. In totaal wordt er in Nederland 1,1 biljoen liter water per jaar verbruikt. Een derde 
van de wereldbevolking heeft deze luxe echter niet, daar heeft 1 op de 10 zelfs geen 
toegang tot schoon drinkwater. Om de situatie voor deze mensen te verbeteren volgt Made 
Blue het principe ‘een liter voor een liter’, waarbij zij elke verbruikte liter drinkwater spiegelen 
met een liter schoon drinkwater in ontwikkelingslanden. ‘Het is voor ons niet voor te stellen 
dan één van je kinderen niet naar school kan, omdat hij of zij vier uur heen en weer moet 
lopen om een jerrycan met – waarschijnlijk zelfs vervuild – water te halen’, aldus Machiel van 
Dooren, oprichter van Made Blue. 
 
Altijd op zoek naar milieusparende alternatieven 
Gom en Tennant ondersteunen het project van Made Blue en houdt daarmee hetzelfde 
principe aan als zij; een liter voor een liter. ‘Eigenlijk zelfs méér dan dat’, aldus Ad van 
Poppel. ‘Dit omdat Gom én Tennant beiden compenseren, én omdat we van de ec-H2O 
machines, die tot tweederde water besparen, de besparing compenseren in plaats van het 
verbruik. Tel daarbij op dat zowel de ec-H2O als Orbio-machines chemievrij werken, en het 
is duidelijk dat dit initiatief uitstekend past in de Groene Ambitie van Gom waarbij wij altijd 
zoeken naar milieubesparende alternatieven.’  
 

Koploper in duurzaamheid 

Vincent Gielen, strategic accountmanager The Netherlands bij Tennant: ‘wij hebben de 
ambitie om wereldwijd leider te zijn in chemievrije schoonmaakoplossingen, en staan 
duidelijk de “groene lijn” voor. Dit kan met de ec-H2O en ec-H2O NanoClean 
schrobzuigmachines. Hiermee beperkt Gom aantoonbaar de CO2-uitstoot.  
Vanwege de duidelijke link met water bij schoonmaakonderhoud en onze ambitie om 
koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid is dit initiatief hieraan een mooie bijdrage: 



  
 

één liter waterbesparing in een Tennant-machine voor één liter schoon drinkwater in een 
ontwikkelingsland!’ 
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Over Gom 

Gom is een onderdeel van Facilicom Services Group. 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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