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 DE TOEKOMST 

 IN SCHOONMAAK 

EFFICIËNT, VEILIG en KOSTENBESPAREND

TOPICS

01. Future-proof met schoon-
maakrobots 

02. Salubris behaalt het Charter 
Duurzaam Ondernemen

03. Over bloemetjes en bijtjes

04. Dubbel interview met de 
dochters des huizes

In deze Salunews richten we onze blik op de toekomst.   
De arbeidsmarkt verandert aan een sneltempo.  De actieve beroeps-
bevolking daalt wereldwijd en een aanzienlijk deel van de beroepen 

vandaag zal over 5 jaar niet meer bestaan ten gevolge van de digita-
le revolutie.  Daarom pakt Salubris uit met de schoonmaakrobots van 

Gaussian Robotics.

Robots vergemakkelijken de werktaak van het schoonmaakteam waardoor 
er meer tijd vrij komt voor 
andere taken. Er zijn vele goede 
redenen om te investeren 
in automatisatie, ook voor 
het schoonmaken van uw 
gebouwen: veiligheid, efficiëntie 
en kostenbesparing. Maximaliseer 
de productiviteit van je 
medewerkers en garandeer een 
smetteloos proper resultaat.

We organiseren op regelmatige basis vrijblijvende demodagen,
contacteer ons voor meer info: niki@salubris.be



Als eerste schoonmaakgroothandel in België, zijn we 
fier te melden dat we het Voka Charter Duurzaam 
Ondernemen hebben behaald. Dankzij het Voka-
charter zijn we heel breed en vooral toekomstgericht 
beginnen denken over duurzaamheid.  De 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen die opgemaakt werden door de 
VN vormen hierbij de leidraad. Voor ons is de toekenning 
geen eindpunt, maar een startpunt om verder in te zetten 
op ecologie.

lees meer
www.salubris.be/
duurzaamheid

 IN DE KIJKER 

Enkele klanten getuigen

“We schakelden over op het Kliks systeem voor zowel onze vaat- als linnenwas.  We zijn 
zeer tevreden want nu blijft er geen residu meer achter op de afwas.  Bovendien zijn deze 
producten milieuvriendelijk en verder ook heel zuinig zodat het een zeer economische 
oplossing is.”  - Christophe Vermeulen // chef keuken in WZC ‘t Pandje

“Ik wil jullie gewoon even laten weten dat we jullie chauffeur Franky, een topkerel vinden! Altijd even 
vriendelijk, behulpzaam en zorgzaam! Zulke gasten, zien wij hier niet veel!” - Patricia Vanhandsaeme // 
aankoopdienst vzw UNIE-K
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Zelf beschouwen we het als onze taak om jullie verder te informeren en te 
sensibiliseren over milieuvriendelijke schoonmaakoplossingen en de betreffende 
regelgevingen.   
Zo stelden we onlangs een infofiche op over de nieuwe wetgeving rond afvalzakken 
Vlarema 8.

Wenst u deze of andere informatie ook te ontvangen?   
Aarzel niet om ons te contacteren: info@salubris.be.



Over de bloemetjes 
en de bijtjes...

We blijven stappen zetten in onze 
duurzame aanpak. Zo hebben we sinds 
kort onze eigen CNG vrachtwagen die 
uw bestellingen op 100% aardgas komt 
leveren.

We zetten in op hybride firmawagens en we beschikken 
ondertussen over 6 laadpalen.  

Investering in groene energie door de aankoop van eigen 
zonnepanelen. 

Op de bedrijfsgebouwen wordt regenwater opgevangen en 
hergebruikt.  Ook het groendak zorgt voor een buffer van het 
regenwater.

We hebben bovendien een bijenhotel op het bedrijfsterrein. Dit 
hotel zorgt ervoor dat wilde bijen hun eitjes kunnen leggen en 
meer bloemen kunnen bestuiven.



 DE TOEKOMST  

 IS VERZEKERD 

Zussen Niki en Anouk groeiden zowat op tussen de schoonmaakproducten.  De 
zaak werd in 1980 opgericht door hun grootouders. Vanaf 1990 volgt de tweede 
generatie wanneer hun ouders de zaak overnemen.  Niki zette in 2017 haar eerste 
stappen in het bedrijf en sinds 2020 is ook jongste telg Anouk werkzaam in de firma. 
Hoog tijd dus voor een babbel met de twee zussen.

Wat vind je het leukst aan ondernemen met je 
zus? 

Niki: Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat gin-
gen wij als kind mee naar de firma. Mijn groot-
ouders woonden toen nog bij de firma, en daar 
speelden we altijd samen ‘winkeltje’. De ene 
speelde de klant, de andere de verkoopster. Ook 
toen we wat ouder waren, hielpen we graag mee 
waar nodig. Als er bvb. nieuwe servet collecties 
uitkwamen, stopten wij deze zorgvuldig in de 
mappen om mee te geven met de vertegen-
woordigers. Al snel kenden de leveranciers ons 
ook. Tot op de dag van vandaag zijn dat vaak nog 
dezelfde mensen. 
Wij hebben het ondernemen, en met name de 
schoonmaakbranche, dus met de paplepel mee-
gekregen. Dit helpt ons wel om nu samen te wer-
ken. We kennen het assortiment, we kennen de 
klanten, en we hebben maar een half woord no-
dig om elkaar te begrijpen. 

Wat vind je het grootste voordeel om als zussen 
samen te werken?

Anouk: Wij zijn trots om nog steeds stand te hou-
den als familiebedrijf in deze branche. Het heeft 
heel wat voordelen, ook voor onze klanten. We 
proberen steeds flexibel te zijn en de klant staat 
hier altijd op de eerste plaats. Ook op zaterdag-
middag, tijdens de wekelijkse familielunch bij 
onze ouders, is Salubris niet weg te denken in de 
gesprekken. 
Daarnaast hebben we elk onze eigen expertise. 
Niki is actief in de verkoop en mijn sterkte ligt in 
het analytische denken. Onze extraversie is dan 
weer een gezamenlijk familietrekje, dus soms kan 
het wel eens luid gaan (lacht).  Maar we geraken 
er altijd wel uit aangezien we hetzelfde doel voor 
ogen hebben. 

En wat is dat doel dan? 

Anouk:  Ons doel is om onze klanten zoveel mo-
gelijk te ontzorgen. De dag van vandaag bestaan 
er zoveel schoonmaakartikelen. Soms ziet een 
klant het bos door de bomen niet meer wanneer 
hij op zoek is naar het meest geschikte product 
of oplossing. Dan geven onze cleaning consul-

tants graag advies en eventueel ook opleidingen 
op maat. Wij hopen dat onze klanten met ons 
samenwerken om wie we zijn en waarvoor we 
staan. We proberen ook steeds de meest ecolo-
gische producten voor te stellen. 

Wat zijn jullie uitdagingen voor de toekomst? 

Niki: De uitdagingen zijn talrijk: het bedrijf verder 
gezond laten groeien door in te zetten op duur-
zaamheid.  Enkel zo is de lange termijn gegaran-
deerd. Daarnaast blijven we trouw aan enkele 
vaste waarden: kwaliteit en persoonlijke service 
met opleidingen en snel nieuwe ontwikkelingen 
in de markt zetten. Het is dus belangrijk om te 
blijven innoveren!
Zo zijn we nu ook gestart met schoonmaak- 
robots. Iets waarvan ik steevast overtuigd ben 
dat dit de toekomst is! Er is een enorme vergrij-
zing en het is moeilijk om nog medewerkers in 
de schoonmaak te vinden. Met de robots kunnen 
wij de zware taken van de medewerkers in de 
schoonmaak verlichten, waardoor er tijd vrij komt 
om alle andere taken zorgvuldig uit te voeren. 

Ook al onze nieuwe bedrijfsbrochure gezien? 
Vraag uw exemplaar aan via uw vertegenwoordiger.

Nieuwe website online: www.salubris.be


