
Betere dienstverlening
kost niets meer.

partner Ronald Dros

Schoonster
zet de wereld van

schoonmaken eens
flink op z’n kop.

partner Sander Florie

We focussen
nog beter op

de marktvragen.
partner Jeroen Schwartzmans

Schoonster
zorgt dat routine werk

meer waarde krijgt.
partner Rob Burgmeijer

We weten hoe we 
netjes kunnen werken 

in de grotere steden.
partner Mark Tham

Bij ons is vertrouwen
de basis voor

duurzame relaties.

Schoonsters nemen 
verantwoordelijkheid en 
houden van aanpakken.

partner Cor Jansen

Schoonster
industrie.

Schoonster
kantoren.

Schoonster
tankstations.

Schoonster
openbaar + recreatie.

Schoonster
logistiek + transport.

Schoonster
zorg + health.

Schoonster
woonzorg.

Schoonster
horeca + cultuur.

Schoonster
wooncorporaties + vve.

We zijn overal
in Nederland.

Bel 085.1234000.

We gaan voor de
#1 waardering
in Nederland.

partner Sibold Jellema

Schoonster is een
zeer betrokken,

betrouwbare club.
partner Tim Feijen

We kijken nu helder 
door een andere bril.

partner Arjan Reerink

Als partner kunnen 
we veel meer waarde 
leveren dan je denkt.

partner Peter Kuil

In een zorgomgeving 
voelen we ons

helemaal happy.
commercieel directeur Stephan Schmidt

De liefde voor het vak
van vorige generaties

is weer mooi opgebloeid.
partner Erik Kreuk

Schoonster in de zorg 

1.  Specialistisch maatwerk.

2. Beddenopmaak service.

3. Was service.

4.  Montage klussen.

5. Meer menselijke aandacht.

Het geeft een kick
om waardevol te zijn 

voor onze cliënten.
partner Marcel van de Kraak

Onze heldere visie is 
inspirerend en absoluut 

niet standaard.
partner Jos Veens

Schoonster verzorgt
200 tankstations in heel Nederland.

Schoonster specialisten
werken prestatiegericht en flexibel.

Schoonster huismeester en
maatwerk in veel wooncomplexen.

Oud vs nieuw

1.  Geen uren meer, fair rates.

2.  Transparant maatwerk.

3. Robots indien beter.

4.  Gericht op oplossing ipv taak.

5. Positieve ipv negatieve waarde.

We houden van
gevoel en aandacht 

voor mensen.
partner Joris Veens

Schoonster
keert schoonmaken

revolutionair
binnenstebuiten.

partner Jacco van der Knaap

We geloven in meer aandacht voor een 
schonere en betere leefomgeving.
Wij zijn Schoonster. Een schoonmaakbedrijf volgens een nieuw

model. Onze visie is dat het ‘oude schoonmaakmodel’ niet
meer volstaat. Het is niet inspirerend genoeg en levert te weinig

vernieuwende waarde voor mens en maatschappij. 

Na grondige overdenkingen, vinden we het nu de hoogste tijd
om daar wat aan te doen. Schoonster wil meer aandacht voor

een schonere en betere leefomgeving in heel Nederland. Op elke
plek halen onze Schoonsters het beste uit zichzelf om alleen de

allerbeste processen, prestaties en waarde te leveren.

Specialisten van Schoonster reinigen, onderhouden en verzorgen
met hart voor de zaak. Met duizenden Schoonsters – gedirigeerd
door onze 20 partners in Nederland – zijn we een top 10-speler.

Er zijn heel veel schoonmakers, er is maar één Schoonster.
We keren het schoonmaken revolutionair binnenstebuiten.

Vanaf vandaag. Bewuster. Menselijker. Innovatiever.

1. Van desinteresse naar meer inspiratie en welzijn.

2. Van onpersoonlijk naar persoonlijke aandacht.

3. Van uitvoerders naar probleemoplossers.

4. Van gefragmenteerd naar holistisch.

5. Van kostenbesparen naar waardevol bijdragen.

Schoonster vernieuwt het waardemodel.

1. Antislip

2. Bacteriën

3. Daken

4. Geuren

5. Gevels

6. Groenvoorziening

7. Hardware

8. Industrie

9. Klusjesman

10. Luchtkanalen

11. Planten

12. Raambekleding

13. Ramen

14. StartUp

15. Stoelen

16. Tapijt

17. Techneut

18. Textiel

19. Vloeren

20. Vuilnisman

21. Zonnepanelen

22. Zonwering

Schoonster Specialisten 

service@schoonster.nl

085.1234000

Schoonster Specialisten
leveren altijd het

allerbeste maatwerk.
partner Bert van de Bunt

Schoonster werkt 365 dagen,
24/7 in heel Nederland.

1.  We geloven in meer menselijke 

aandacht.

2.  Een schonere en betere 

leefomgeving in heel Nederland.

3.  Interessante waarde met meer 

inspiratie en innovatie.

4.  Specialistisch reinigen en maatwerk 

is bij ons dé standaard.

5. Alles draait om mensen.

De Schoonster Standaard.

Schoonsters zijn bereid
te knokken voor een 
schoner Nederland.

We denken graag
na over de best

mogelijke oplossingen.
partner Bert van den Brink


