Thuis in elke branche

Groveko Academy

Groveko levert reinigingsmiddelen en -materialen, sanitaire

Een schoonmaakproduct is zo goed als degene die het

inrichting en trainingen en opleidingen aan professionals in

gebruikt. Daarom bieden wij naast middelen en materialen

Groveko is met 15.000 artikelen van 300 verschillende leveranciers één van de marktleiders in Nederland.

elke branche. Of het nu gaat om een woongroep in Amersfoort

ook trainingen en opleidingen aan. In de Groveko Academy

Allesreiniger, kauwgomverwijderraar, microvezeldoeken, stofzuigers schrobzuigmachines, urinoirmatten of

of een warenhuis in Zaltbommel: vanuit onze 4 vestigingen

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

beleveren we meerdere klanten van vele (kleine) locaties op

ervaring graag over op uw schoonmaakmedewerkers.

luchtverfrisser; wat u ook nodig heeft, Groveko heeft het.

een tijdige en juiste manier.
Toch is Groveko vooral groot geworden door klein te blijven. We staan dicht bij onze klanten.
Letterlijk, met onze showrooms en service gerichte vakmensen. Maar ook figuurlijk. Door met
onze klanten mee te denken, gevraagd en ongevraagd advies te geven, onze kennis te delen in de
Groveko Academy en altijd net dat stapje meer te doen. Groveko levert geen schoonmaakproducten,
maar totaaloplossingen.
‘Tijd is geld’, dat snappen we. Daarom helpen we u graag uw schoonmaak zo optimaal mogelijk in te
richten. Bijvoorbeeld door uw bestellijst te standaardiseren, zodat u alleen die artikelen in huis heeft die u

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

schoonmaak
bedrijven

nodig heeft. Of met onze dynamische QR-codes op middelen, materialen en in de werkkast. Door de code te
scannen kunnen uw medewerkers productbladen en instructiefilmpjes direct op hun smartphone bekijken. En
zelfs bestellingen plaatsen. Die vervolgens door onze chauffeurs tot in de werkkast kunnen worden afgeleverd.

Elke branche heeft zijn eigen wet- en regelgeving. Zo is
een woongroep een totaal andere werkomgeving dan een
grootwinkelbedrijf. Toch geldt voor beiden dat schoon en

Groveko ondersteunt grote én kleine bedrijven in alle mogelijke branches op het gebied van assortiment,

veilig cruciaal zijn. Uw klanten (en hún klanten) verwachten

bestelproces en logistiek en geeft inhoud aan deskundigheid en innovatie. we promise. we deliver.

dat de gezamenlijke woonkamer of winkelvloer er spik

Ervaar het Groveko-gemak zelf!

en span uitziet. Uw medewerkers willen daarnaast hun

Waarom opleiden?

werkzaamheden op een veilige manier – zonder zware

 professioneel leren schoonmaken

chemicaliën en zo ergonomisch mogelijk – kunnen uitvoeren.

 continue verandering materiaal, middelen en technieken

De juiste materialen en schoonmaakmiddelen zijn belangrijk,

 ontplooiing medewerkers

maar de juiste inzet daarvan maakt het verschil. Groveko heeft

 efficiënter, effectiever en duurzamer werken

daarom per branche een speciaal vakteam samengesteld dat

 hoger rendement per medewerker

Marcel van Amen

Algemeen Directeur Groveko

u helpt bij specifieke vragen. In uw geval is dit het vakteam
Schoonmaakbedrijven. Indien gewenst geven wij advies op

Breed aanbod

locatie of komen we (nieuwe) middelen

Ons trainingsaanbod is groot. In de categorieën vakspecifiek,

en materialen uitleggen

persoonlijke ontwikkeling, veiligheid en leidinggeven kunt

Betrokken
van A-Z
Het beste advies,
all-in service afdeling,
NEN-keuringen

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.

alles voor de schoonmaak... en meer!

www.groveko.nl

Groveko Ede

Groveko Zwolle

Groveko Oss

Groveko Goirle

Maxwellstraat 49
6716 BX Ede

Simon Stevinweg 6a
8013 NB Zwolle

Galliërsweg 31a
5349 AT Oss

Nobelstraat 3
5051 DV Goirle

Onze vakteams zijn telefonisch voor u bereikbaar op 0318 - 63 21 85 of per e-mail via info@groveko.nl

breed assortiment
totaaloplossing
persoonlijke aandacht
snelle levering

geen backorders
betrokken van A-Z
kennis delen
duurzaam

webshop
bestel snel en
eenvoudig via:
shop.groveko.nl

Aandacht voor schoon
Of u nu schoonmaakt in recreatiewoningen, kantoren, een zwembad, school of groot
winkelbedrijf: een schone, gezonde en veilige werkplek en leefomgeving zijn belangrijk.
Voor uw klanten – en de klanten van uw klanten. 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.

Disposables en bedrijfskleding
Tijdens het schoonmaken wordt regelmatig gebruik gemaakt van wegwerpartikelen of
disposables. Zo is het schoonmaken van een vies toilet hygiënischer met handschoenen aan.
En worden wisserdoekjes na het aanvegen van een stoffig vloeroppervlak verwijderd.
Disposables worden gebruikt om efficiënter schoon te kunnen maken of om medewerkers te
beschermen. Bijvoorbeeld tegen het uitdrogen van handen door het veelvuldig gebruik van
water en reinigingsmiddelen als chloor. Groveko biedt (recyclebare) disposables die voldoen

De werkkast

aan wet- en regelgeving als handschoenen, moppen, overalls en overschoenen. Daarnaast

Elke schoonmaakopdracht start in de werkkast. Daar staan de

leveren wij beschermende werkschoenen, brillen, gehoorkappen en diverse soorten

schoonmaakmiddelen en -materialen die u nodig heeft. Wissers voor de vloer,

bedrijfskleding als T-shirts en werkbroeken met uw logo erop.

een blauw doekje om de tafels mee af te nemen. En diverse reinigingsmiddelen

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

om bijvoorbeeld het toilet weer geur- en bacterievrij te krijgen. Groveko helpt
u graag uw werkkast zo efficiënt mogelijk in te richten. Welke producten heeft u

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

waar nodig? Het zogenaamde kernassortiment per locatie. Is een product bijna op,
dan bestelt u het gemakkelijk in het online bestelsysteem op shop.groveko.nl. Waarna
onze chauffeurs uw bestelling vanuit de dichtstbijzijnde
vestiging snel tot in uw werkkast afleveren. Zo kunt u
gewoon door met uw werk.

Duurzaam en verantwoord
Duurzaamheid is een kernwaarde die in al onze processen zit verweven. In onze
relatie met klanten en medewerkers, bij het uitzoeken van onze leveranciers,

“Onze chauffeurs leveren
tot in de werkkast.
Zo kunt u gewoon door
met uw werk.”

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 bieden. Want daar draait het natuurlijk allemaal om.”

producten en verpakkingen en zelfs in de routes die onze chauffeurs rijden.
Groveko loopt in samenwerking met leveranciers voorop in de zoektocht naar
chemievrij 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

Klaar? Stofzuigen maar!

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

Alles uit de werkkast gepakt dat u nodig heeft? Dan kunt u aan de slag. Nog niemand in het gebouw, dus

en machines te leveren. Maar ook door met u mee te kijken welk systeem, concept of

we beginnen bij de kantoren. Koffievlekken en kruimels van tafel en daarna zonder te storen uitgebreid

oplossing het beste aansluit bij uw werkzaamheden. Ons advies is daarbij net zo breed als

stofzuigen. Wist u trouwens dat u naast het invoeren van een kernassortiment nóg een efficiëntieslag

ons assortiment. Van het maken van een schoonmaakplan tot het opleiden en trainen van

kunt maken? Door in elke werkkast dezelfde zuigers, stofzuigerzakken, toiletreiniger etc. neer te zetten,

schoonmaakmedewerkers.

vermindert het aantal producten aanzienlijk. En daarmee het aantal uren dat u bezig bent met
bestellen. Structureel! Deze uren kunt u ergens anders weer inzetten. Naast het verbeteren van
uw schoonmaak, helpen we u deze ook graag vereenvoudigen.

Schoonmaken 2.0
Schoonmaken kan iedereen, goed schoonmaken is een vak apart. Gezien

Toiletvreugde
Iedereen wil op een schone wc-bril zitten. Ook de gasten van het vakantiepark;
onze volgende schoonmaaklocatie. Uw werkzaamheden bepalen (mede) hun
vakantieplezier. Een schoon aanrecht zonder koffievlekken – of erger nog: onzichtbare,
maar gevaarlijke bacteriën! – van de vorige ‘bewoners’ is wel zo prettig voor een gast
die zijn boterham staat te smeren. Groveko levert u de juiste schoonmaakbenodigdheden
als desinfecteermiddel, ontkalker en toiletreiniger. En in onze Groveko Academy leggen we
uw schoonmakers vervolgens uit hoe zij die het beste kunnen gebruiken. Daarmee krijgt u elke
bungalow van badkamer tot keuken hygiënisch schoon.

het grote aantal professionele schoonmaakbedrijven, zit uw toegevoegde
waarde echter steeds meer in efficiënt schoonmaken. Zowel in de
uitvoering van uw dagelijkse werkzaamheden als in het bestel-, lever- en
facturatieproces. Groveko helpt u deze slag te maken. Door uw administratie
te vereenvoudigen. Maar ook door samen met onze A-leveranciers ‘slimme’
apparaten te ontwikkelen. Bijvoorbeeld schrobmachines die precies meten
hoeveel schoonmaakmiddel ze moeten gebruiken. Of op afstand uitleesbare
dispensers die bijhouden waar en wanneer moet worden bijgevuld.

middelen in navulverpakkingen.

