
Aandacht voor schoon
Of u nu recreatiewoningen schoonmaakt, verse broodjes verpakt of ouderen 

verzorgt: een schone, gezonde en veilige werkplek en leefomgeving zijn 

belangrijk. Voor uw gasten, consumenten of cliënten, maar óók voor uw eigen 

medewerkers. Groveko deelt uw aandacht voor schoon. Met meer dan 15.000 

artikelen en ruim 340 jaar gestapelde kennis, hebben wij alles in huis om u 

op schoonmaakgebied volledig te ondersteunen.

Bij Groveko nemen we u graag werk uit handen. Door de juiste 

materialen, producten en machines te leveren. Maar ook door 

met u mee te kijken welk systeem, concept of oplossing het beste 

aansluit bij uw werkzaamheden. Ons advies is daarbij net zo breed 

als ons assortiment. Van het maken van een HACCP-protocol voor 

keukenpersoneel of het testen, tellen en meten van oppervlakken via 

dipslides. Tot het opleiden en trainen van schoonmaakmedewerkers of het 

voorkomen van ziekteverspreiding door de inzet van een Infectiepreventie & 

Calamiteiten-box.

  

Efficiënt en snel
Naast het verbeteren van uw schoonmaak, willen we deze ook graag vereenvoudigen. Bijvoorbeeld 

door samen naar uw bestellingen te kijken. Welke middelen heeft u écht nodig? Deze komen 

op de standaardbestellijst. Zo weet u zeker dat er geen onnodige producten worden besteld 

(en dus betaald). Over bestellen gesproken: via shop.groveko.nl kunt u deze middelen en 

materialen gemakkelijk selecteren. Onze chauffeur levert ze vervolgens tot in de werkkast 

af. Doordat we meerdere vestigingen hebben, kunnen we efficiënt door heel Nederland 

uitrijden. Zo kunt u gewoon door met uw werk.

Het Nieuwe Schoonmaken
Groveko heeft ook aandacht voor Schoonmaken 2.0. De efficiënte inzet van 

mensen en middelen wordt steeds belangrijker. En ‘slimme’ apparaten en 

processen zullen een steeds grotere rol gaan spelen. Zowel in de logistiek als in 

de daadwerkelijke uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden. 

Samen met onze A-merk leveranciers zijn wij daarom continu bezig met 

nieuwe ontwikkelingen. Van robotschrobmachines die precies meten hoeveel 

schoonmaakmiddel ze moeten gebruiken. Tot op afstand uitleesbare dispensers die 

bijhouden wanneer en waar moet worden bijgevuld. Groveko levert het.

“Naast het verbeteren 
          van uw schoonmaak,  
       willen we deze ook graag 
                  vereenvoudigen.”
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Duurzaam en verantwoord

Disposables en bedrijfskleding

Duurzaamheid is een kernwaarde die in al onze processen zit verweven. In onze 

relatie met klanten en medewerkers, bij het uitzoeken van onze leveranciers, 

producten en verpakkingen en zelfs in de routes die onze chauffeurs rijden.

Groveko loopt in samenwerking met leveranciers voorop in de zoektocht naar 

duurzaam schoonmaken. Ecologische schoonmaakmiddelen en biologisch 

afbreekbare reinigingsmiddelen spelen daarbij een belangrijke rol. Maar ook het 

tegengaan van verspilling en verminderen van afval krijgen van ons de volledige 

aandacht. Daarbij worden steeds meer gebruiks- in plaats van verbruiksartikelen 

ingezet, zoals onze slimme dispensers van Ewepo Ecodos en hoog-geconcentreerde 

middelen in navulverpakkingen.

In diverse beroepen wordt gebruik gemaakt van wegwerpartikelen of disposables. Zo wisselt 

een tandarts na elk consult zijn handschoenen. En loopt een slager met zijn bebloede schort 

niet zomaar de kantine in.

Hoewel de diverse branches inhoudelijk erg verschillend zijn, heeft het gebruik van 

disposables vaak hetzelfde doel: voorkomen van vervuiling en (kruis)besmetting of het 

beschermen van medewerkers. Groveko biedt (recyclebare) disposables die voldoen aan de 

wet- en regelgeving voor o.a. medisch gebruik, voedselverwerking – waaronder visueel en 

metaal detecteerbare haarnetten, pennen etc. –, horeca en schoonmaak. Daarnaast leveren 

wij beschermende werkschoenen, brillen en gehoorkappen voor de industrie en diverse 

soorten bedrijfskleding. Ons totale overzicht vindt u op shop.groveko.nl.

           “Groveko heeft een heldere kijk op 
schoonmaakwerk. Van absorptierol tot zeepdispenser: 
                      uw vraag is onze (totaal)oplossing!”

Janneke Knuiman 
Teammanager Facilitair Markenheem 

Kobus Post 
Coördinator schoonmaak Foppen Paling en Zalm 

“Markenheem levert ouderenzorg in 5 woonzorgcentra en zorg en verpleging aan huis.  
Voor onze woonzorgcentra ben ik o.a. verantwoordelijk voor de schoonmaakartikelen en infectiepreventie.  

Met Groveko heb ik een standaardbestellijst opgesteld: alleen die materialen kunnen door mijn collega’s worden 
besteld. Om infecties te voorkomen hebben we samen een schoonmaakplan opgesteld. Daarin staat omschreven wat 

de beste manier van schoonmaken is, maar ook wanneer je handschoenen en handalcohol moet gebruiken.
 

Groveko komt daarnaast regelmatig langs. Om te sparren. Of om uitleg te geven aan nieuwe medewerkers. 
En ook bij onze nieuwbouwlocatie helpen zij weer mee met het opstellen van het schoonmaakplan. 

Groveko is daarmee niet alleen dichtbij, maar ook nabij.”

“Foppen produceert en verkoopt paling, zalm en schaal- en 
schelpdieren aan retailers, industrie en cateringbedrijven 
wereldwijd. Om de kwaliteit en voedselveiligheid van onze 

producten te waarborgen, moeten wij voldoen aan strenge 
eisen. Waaronder het schoonmaakproces. Groveko en ons 

schoonmaakbedrijf zijn hierbij belangrijke schakels. Groveko zorgt 
dat we altijd de juiste middelen en materialen in huis hebben, zodat 

kwaliteit en continuïteit gewaarborgd zijn.”

Elbert - Jan Hesse 
Algemeen Directeur Novon Schoonmaak

“Schoonmaken kan iedereen. Professioneel schoonmaken is 
daarentegen een vak. Een vak dat onze getalenteerde medewerkers – 

mede door de trainingen en opleidingen van Groveko – uitstekend verstaan. 
Groveko levert de juiste middelen en materialen, op de juiste tijd en locatie. Maar 

denkt ook pro-actief en innovatief met ons mee hoe wij onze klanten de beste service 
kunnen leveren. Want daar draait het natuurlijk allemaal om.”

Groveko levert reinigingsmiddelen en -materialen, 

sanitaire inrichting en trainingen en opleidingen 

aan professionals in elke branche. Of het nu gaat 

om een restaurant met bijzondere openingstijden 

of een ziekenhuis met een calamiteit: vanuit onze 4 

vestigingen beleveren we meerdere klanten van vele 

(kleine) locaties op een tijdige en juiste manier.

Elke branche heeft zijn eigen wet- en regelgeving. 

Zo is een professionele keuken een totaal andere 

werkomgeving dan een ziekenhuis. Toch geldt voor 

beiden dat hygiëne cruciaal is. U moet er toch niet 

aan denken wat allemaal kan gebeuren als de 

hygiëne niet op orde is! De juiste materialen en 

schoonmaakmiddelen zijn belangrijk, maar de juiste 

inzet daarvan maakt het verschil. Groveko heeft daarom 

per branche een speciaal vakteam samengesteld dat u 

helpt bij specifieke vragen. Indien gewenst geven wij 

advies op locatie en regelen wij de jaarlijkse 

Risico Inventarisatie & Evaluatie.

Een schoonmaakproduct is zo goed als degene die het 

gebruikt. Daarom bieden wij naast middelen en materialen 

ook trainingen en opleidingen aan. In de Groveko Academy 

(www.grovekoacademy.nl) brengen wij onze kennis en 

ervaring graag over op uw schoonmaakmedewerkers.

Waarom opleiden?
 professioneel leren schoonmaken

 continue verandering materiaal, middelen en technieken

 ontplooiing medewerkers

 efficiënter, effectiever en duurzamer werken

 hoger rendement per medewerker

Breed aanbod
Ons trainingsaanbod is groot. In de categorieën vakspecifiek, 

persoonlijke ontwikkeling, veiligheid en leidinggeven kunt 

u in totaal zo’n 30 opleidingen volgen. Daar waar de RAS 

subsidiemogelijkheden biedt, zal de Groveko Academy deze 

uiteraard verwerken in het aanbod. Daarnaast helpen we u 

graag bij de aanmelding en aanvraag hiervan.

Thuis in elke branche

www.groveko.nl

Groveko Academy

Betrokken 
van A-Z

Het beste advies, 
all-in service afdeling, 

machines leasen

“De juiste inzet van middelen en 
materialen maakt het verschil. 
Groveko heeft daarom per
branche een vakteam 
samengesteld dat helpt bij vragen.”


