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Professionele schoonmaak  
na Covid-19

Eerst en vooral willen we alle schoonmaakmedewerkers van harte 

bedanken! De zorg staat in de kijker, en terecht. Maar te vaak wordt het 

schoonmaakpersoneel hierbij over het hoofd gezien.  Zij zetten zich 

ook elke dag opnieuw in voor onze gezondheid, in omstandigheden 

die niet altijd gemakkelijk zijn. Dat verdient ons respect.

In deze uitzonderlijke tijden konden we niet steeds aan de grote vraag 

voldoen en waren de levertijden langer dan gewoonlijk.  Dat is niet wat 

je van Salubris gewoon bent, maar weet dat we er alles aan gedaan 

hebben en met de collega’s volle bak hebben doorgewerkt om alle 

ongemakken tot het uiterste minimum te beperken. Daarom willen we 

ook iedereen bedanken voor het vertrouwen en het geduld in Salubris 

als partner. 



 ONZE MISSIE &  

 VISIE UIT DE DOEKEN   
Via deze bedrijfskrant hopen we dat je Salubris 
wat beter leert kennen. Daarom zoomen we in 
dit artikel dieper in op onze bedrijfswaarden.

Visie

Service: 

Het doel is de klant te ontzorgen. Onze service vertaalt zich in advies en ondersteuning op 

maat van de klant. Daarnaast kunnen we door ons eigen transport een snelle en correcte 

levering garanderen. Onze cleaning consultants bieden bovendien professionele scholing, 

aangepast aan de noden van de klant.

Aanbod:

Met meer dan 8.000 artikelen op voorraad, kunnen onze klanten kiezen uit een uitgebreid 

aanbod dat gemakkelijk geraadpleegd en aangekocht kan worden via de webshop.

Zo kan de klant terecht op één adres voor alle schoonmaak gerelateerde producten.

Betrokkenheid:

Wat ooit begon in 1980 als een bescheiden zaak in schoonmaakproducten, is nu uitgegroeid 

tot een sterk en betrouwbaar familiebedrijf waar sinds kort ook de derde generatie actief 

is. De familiewaarden vertalen zich in de persoonlijke en nauwe relaties met klanten en 

leveranciers.  Het familiale karakter vertaalt zich eveneens door de gemoedelijke sfeer onder 

de medewerkers.

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen:

Milieu, ecologie en de mens staan centraal in onze organisatie.  Dit vertaalt zich in ons 

uitgebreid duurzaam assortiment, in ons divers personeelsbestand en in onze algemene 

bedrijfsvoering.  In de toekomst willen we hier nog meer een voortrekkersrol in opnemen. 

Het succes van morgen zit namelijk in de mensen van vandaag!

Onze visie berust op deze 4 pijlers:

Salubris wil een totaaloplossing aanbieden middels 

een ruim assortiment aan schoonmaakmiddelen,  

-materialen en hygiënische papierwaren aan 

zorg- en overheidsinstellingen, scholen en aan 

elke andere professionele gebruiker.

Missie



Salubris sluit zich aan 
bij Xubliem Coöperatie

Inkoopkracht en kennis delen

Eind 2019  is Salubris trots lid van de Xubliem coöperatie 

geworden. Krachten bundelen door inkoopkracht en 

kennis te delen om daarmee samen een nog sterkere 

positie op de markt in te nemen, dat is het doel van 

meer hygiëne dankzij 
wateroplosbare afvalzakken

Enkele klanten getuigen...

“Onder het motto als het goed is zeggen we het ook.   Bedankt voor de snelle levering. Gisteren omstreeks 15u besteld en 

vandaag reeds geleverd. Fantastisch!“   

Bart Goemaere // administratief medewerker Kisp volwassenenonderwijs

“Bij deze willen wij u nogmaals uitdrukkelijk danken voor de geboden service. We zijn dankbaar dat we dit samen met jou 

konden op punt stellen en erg tevreden over jouw hulp!”

Sofie Stassijns // Buggenhout gemeente & OCMW

de coöperatie Xubliem. Met deze gedachte vervoegt 

Salubris andere schoonmaakgroothandels Avodesch, 

Breman, Profisan en GROS. 

Door toe te treden tot Xubliem kunnen we 

marketinginspanningen en inzichten delen zoals bvb. 

sectorgebonden trends en marktinnovaties. Het motto 

‘samen sterk’ is hier dus zeker van toepassing.

Innovatie in de zorg: de water oplosbare 
waszakken. Vuile was mét zak zo in de 
wasmachine.

Hygiënisch: Nieuwe manier om besmet 
linnen te isoleren, vervoeren en wassen

Milieuvriendelijk: minder afval + bestaat 
uit biologisch  afbreekbaar materiaal

Ergonomisch: beschermt  
werknemers tegen infecties

Kosteneffectief: verlaagt  
arbeidskosten en afval- 
kosten

2 modellen: De zak lost op na 10 min op 
40°C (transparante zakken) of 65°C (rode 
zakken)



 MEDEWERKER 

 AAN HET WOORD 

Dominique Schaeverbeke is cleaning consultant bij Salubris en geeft geregeld 
opleidingen in ons erkend opleidingscentrum, maar ook ter plaatse bij de klant.

Dag Dominique, kan je wat meer uitleg geven 

over je job en hoe lang je dit reeds doet? 

Ik werk sinds mei 2006 bij Salubris.  De eerste 

jaren als vertegenwoordiger en sinds 2012 als 

cleaning consultant. Deze evolutie is er gekomen 

door de vraag naar ondersteuning en begeleiding 

van de klanten. Ik probeer mee te denken met de 

klant door hun behoefte te analyseren en mee 

oplossingen te bedenken om op de werkvloer een 

duurzaam onderhoud te garanderen.

Over wat type 

opleidingen gaat dit?

We zijn met 3 collega’s 

die consultancy en 

vormingen geven, maar 

ook de commerciële 

collega’s kunnen dit 

verzorgen.  

Björn Peelman neemt 

het luik vorming voor 

schoonmaakmachines 

voor zijn rekening, Patrick 

Suy neemt de schoonmaakbedrijven onder zijn 

hoede en ik ben vooral werkzaam in de zorgsector. 

Maar ook scholen, stads- en gemeentebesturen 

kunnen via hun vertegenwoordigers beroep doen 

op mijn ondersteuning.  Op die manier kunnen we 

bij Salubris de best mogelijke ondersteuning en 

service aanbieden.

Opleidingen kunnen op maat op de werkvloer 

georganiseerd worden, alsook in onze nieuwe 

vestiging te Aalter waar we een prachtige 

opleidingsruimte hebben om zowel theoretische 

opleidingen als praktijkvormingen te geven.  Dit 

betreft opleidingen rond leiding geven, ergonomie, 

professionele schoonmaak, vloeronderhoud,…

Op geregelde tijdstippen organiseren we ook 

workshops voor een breder klantenbestand rond 

bepaalde items.  Mijn collega Conny Monteyne 

neemt alle thema’s rond duurzaamheid en 

afvalbeleid voor haar rekening.  

  

Waarom is zo’n opleiding wel nuttig?

Kennis is macht! Professionele schoonmaak 

is wezenlijk anders dan huishoudelijke 

schoonmaak.  Ons doel als leverancier is om de 

medewerkers van de professionele schoonmaak 

te begeleiden met kennis zodat zij binnen hun 

arbeidstijd de juiste keuzes kunnen maken 

om de schoonmaak kwalitatief  en efficiënt te 

verzorgen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op 

productkennis, materialenkennis, gebruik van 

machines en schoonmaakmethodes.  Maar 

ook ontsmettingsprocedures, voedselveiligheid, 

handontsmetting etc….

Wat is de grootste misvatting die men heeft i.v.m. 

schoonmaak?

Dat iedereen kan poetsen! Professionele 

schoonmaak is een beroep waarvoor je 

theoretische kennis nodig hebt om deze dan in de 

praktijk om te zetten. Ik zie dikwijls dezelfde fouten 

terug komen bij het reinigen: poetsen met warm 

water, overdosering van chemische producten, 

verkeerd productgebruik van basen en zuren, 

misbruik van microvezel…

Heb je tenslotte nog een ultieme poetstip die je 

kan prijsgeven?

Dat heb ik niet.  Ik denk dat je vooral de liefde 

voor het vak moet hebben. Ik ben dankbaar 

voor de mensen die mijn pad hebben gekruist 

in de professionele schoonmaakwereld.  Dit 

zijn collega’s, leveranciers, concurrenten, maar 

ook klanten. Ik werk met passie en wil dit graag 

doorgeven.  En ik leer nog elke dag!

Volg ons op social media

>> Meer info en inschrijven kan via de website: www.salubris.be/onze-opleidingen

en blijf op de hoogte van promoties, tips en nieuwtjes. 

Bovendien delen we elke maand een handige poetstip op de Facebookpagina 
van Salubris@home


