
 

 

 

 
  
 

 

SCHOONMAAK  

 

Een schone omgeving, dat werkt wel zo 
prettig. Zoekt u een partner die daar 
samen met u voor zorgt? Een bedrijf 
dat gevraagd en ongevraagd meedenkt 
en uw wensen ter harte neemt, met als 
doel een heldere werkomgeving voor 
alle gebruikers? Dan is Werkse! u 
graag van dienst. 

 

 

Vakkundig en enthousiast 

Kantoren, gebouwen, bouwplaatsen of portieken 

van onder tot boven tiptop schoon? Werkse! 

Schoonmaak doet dit vakkundig. Met medewer-

kers in traject die op weg zijn naar een baan in het 

bedrijfsleven en / of met medewerkers met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zijn trots op hun 

werk en zetten zich met enthousiasme in.  

Onze aanpak 

Als Werkse! Schoonmaak stemmen we onze 

diensten af op de wensen van u als klant. Op basis 

van een gezamenlijke inventarisatie maken we een 

schoonmaakplan dat binnen uw budget past. Wij 

gaan vól voor efficiënt en duurzaam 

schoonmaakonderhoud, op een resultaatgerichte 

en kostenbesparende manier. 

Zelfverklaring Code Verantwoord 
Marktgedrag 

Werkse! Schoonmaak voelt zich verantwoordelijk in 

haar rol als opdrachtgever en werkgever. Lees de 

Zelfverklaring Code Verantwoord Marktgedrag. 

Dag in dag uit schoon 

Een schone werkomgeving is prettig voor uw 

medewerkers en draagt bij aan het welbevinden. . 

Primair gebeurt het schoonmaken door Werkse! 

tijdens kantooruren en zonder overlast. Het betrekt 

uw medewerkers bij het mede schoonhouden van 

de werkomgeving. Andere voordelen zijn:  

 Geen mensen in het pand na sluitingstijd 

 Besparing op energie en eventueel beveiliging 

 Uw medewerkers ervaren hoe hun werkomge-

ving wordt schoongehouden; eventuele wensen 

kunnen rechtstreeks worden afgestemd 

 Calamiteiten worden direct opgepakt 

Indien bepaalde werkzaamheden niet overdag 

plaats kunnen vinden, volgt nader overleg. 

Specialismen 

Naast regulier schoonmaakwerk bieden wij ook 

http://werkse.websols.nl/wp-content/uploads/2020/03/Zelfverklaring-gedragscode-Werkse-Schoonmaak-juni.pdf
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specialistisch werk aan. Denk aan glasbewassing 

en onderhoud van (antieke) vloeren. Werkse! heeft 

voor elk soort schoonmaakwerk de specifieke 

materialen en gespecialiseerde medewerkers. En 

is de kelder ondergelopen, dan rukt ons calamitei-

tenteam rap uit met de nodige apparatuur.  

Professioneel 

Werkse! Schoonmaak heeft vakmensen in dienst. 

Wij leiden onze medewerkers op voor een erkend 

vakdiploma schoonmaker. In het werk begeleiden 

wij iedereen met zorg en aandacht. Per project één 

contactpersoon voor zowel klant als medewerker.  

 

Kwaliteit  

Kwaliteit is ons handelsmerk. Onze medewerkers 

werken met professioneel gereedschap en 

materiaal. Onze controleurs inspecteren de 

objecten periodiek en sturen waar nodig bij. Als u 

ter controle van de kwaliteit VSR controles door 

een derde partij wilt inzetten, juichen wij dat toe. 

Het helpt de kwaliteit hoog te houden.  

 

Veiligheid voorop 

Veiligheid voor de omgeving en de medewerkers 

staat bij ons voorop. Alle medewerkers dragen 

herkenbare Werkse! bedrijfskleding. Als het werk 

dat vereist, dragen of gebruiken zij persoonlijke 

beschermingsmiddelen tegen eventuele risico’s.  

Duurzaam  

Het milieu is voor ons een schone zaak: door 

gebruik te maken van precies voldoende water en 

milieubesparende schoonmaakmiddelen via een 

doseersysteem houden wij uw omgeving duurzaam 

schoon. Daarbij combineren we het afgepaste 

middel met de juiste methodiek, dat spaart zowel 

ons milieu als uw portemonnee.  

Waarmee mogen wij u van dienst zijn? 

Reguliere schoonmaakwerkzaamheden op: 

 Kantoren 

 Scholen 

 Publieke ruimtes 

 Wooncomplexen/portieken 

 Gemalen 

 Musea 

 

Specialistische schoonmaakwerkzaamheden: 

 Glasbewassing 

 Specialistisch vloeronderhoud 

 Graffitiverwijdering 

 Hogedrukreiniging 

Overig specialisme: 

 Bouwschoonmaak 

 Onderhoud parkeergarages en bedrijfsruimtes 

 Reiniging en hulp bij en na calamiteiten 

 Levering van schoonmaakmiddelen en sanitaire 

materialen 

Kortom: wij staan garant voor een veelzijdige en 

professionele aanpak van het onderhoud van 

binnen- en buitenruimten. Tegen een eerlijke prijs! 

Opdrachtgevers 

Ruim 100 medewerkers werken aan ruim 150 

projecten bij meer dan 50 opdrachtgevers. Voor de 

meeste opdrachtgevers al vele jaren lang. Zoals: 

 Gemeente Delft 

 Veiligheidsregio Haaglanden VRH 

 Stanislas college 

 Grotius college 

 Museum Prinsenhof Delft 

 Parkeergarages 

 Alle locaties van Xtra 

Social return 

Samenwerken met Werkse! kan meetellen in de 

social return paragraaf bij aanbestedingen. Ons 

een expertisecentrum denkt graag mee.  

 
Facilitaire werkzaamheden bundelen 

Wilt u één aanspreekpunt voor al uw facilitaire 

werkzaamheden? Ook dat kan. Werkse! 

Schoonmaak werkt nauw samen met Werkse! 

Groen & Omgeving, Werkse! Beveiliging, Werkse! 

Catering en Werkse! Facilitair. 

Contact 

Mail uw vraag of opmerking naar: 

schoonmaak@werkse.nl of bel met een 

van onze schoonmaakprofessionals:  

015 215 14 09 

 

 Manager Hans de Vries Reilingh 
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