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Effektief Groep kiest voor BOMA
BOMA en schoonmaakbedrijf Effektief Groep starten op 1 april een partnership met betrekking tot de
toelevering van schoonmaakmiddelen. De keuze voor BOMA is gemaakt omdat BOMA ondersteunend kan
zijn aan de ambities van Effektief Groep ten aanzien van innovatie, efficiënte werkprocessen en
milieudoelstellingen. Er wordt bovendien een aanzienlijke besparing gerealiseerd in de werkingskosten
door de keuze voor BOMA’s e-tools die de kosten voor Effektief Groep inzichtelijk en beheersbaar maken.
Het schoonmaakbedrijf maakt ook gebruik van de logistieke mogelijkheden van schoonmaakgroothandel
BOMA met levering in de werkkast tot gevolg. De samenwerking tussen Effektief Groep en BOMA is de
opmaat voor een strategisch partnership om gezamenlijk extra diensten te ontwikkelen voor hun klanten.
Keuze voor BOMA
Waarom heeft Effektief Groep voor BOMA gekozen? Patrick Reinders, Directeur van Effektief Groep, legt
uit: “We zijn voornamelijk gecharmeerd van de ontzorging die BOMA kan bieden en de pragmatische
aanpak. Deze no-nonsense mentaliteit en nuchterheid zit ook in ons DNA. Door ons logistieke proces uit te
besteden aan BOMA, kunnen we ons richten op onze core business: schoonmaken. We belasten onze
medewerkers minder met de zorg voor de juiste middelen en materialen waardoor zij zich kunnen
concentreren op de klantrelatie”.
Guus Nieuwlaat, Key Accountmanager van BOMA Nederland vult aan: “Schoonmaakbedrijven zoals Effektief
Groep kunnen genieten van een optimale kostenbesparing doordat onze ICT-oplossingen zorgen voor meer
gebruiksgemak, rendement en controle. Te denken valt aan budgetcontrole per object, uitgebreide
managementrapportages, gecontroleerde automatisering en administratieve vereenvoudiging via efacturatie. Daarbij zijn onze ICT-tools erg vooruitstrevend in de schoonmaakbranche, in eigen beheer
ontwikkeld en stellen wij deze kosteloos ter beschikking aan onze klanten.”

Foto: Patrick Reinders (Effektief Groep) en Guus Nieuwlaat (BOMA) voor de ingang van de Ziggo Dome.

Effektief Groep
Effektief Groep is een middelgroot schoonmaakbedrijf met circa 800 medewerkers en actief in de
noordelijke provincies en de Randstad. De organisatie biedt dagelijkse, periodieke en specialistische
schoonmaak in voornamelijk de kantoren-, leisure & events, bouw- en zorgbranche. Effektief Groep wil de
komende jaren uitgroeien tot een top-15 speler binnen de Nederlandse schoonmaakmarkt.
BOMA
BOMA ontwikkelt en levert al 40 jaar schoonmaakproducten, -materialen en –machines met veel
toegevoegde waarde voor de professionele markt. Met meer dan 3500 voorraadartikelen in 10
productgroepen mag BOMA zich met recht totaalleverancier noemen. BOMA is vandaag de dag marktleider
in de Benelux. BOMA telt zes vestigingen in de Benelux, waaronder twee schoonmaakgroothandels in
Nederland (Panningen en Biddinghuizen). Het hoofdkantoor en logistieke centrum is gevestigd in Antwerpen
en heeft een grootte van 10.000 m2. BOMA telt 150 medewerkers in de Benelux en verzorgt meer dan
12.000 leveringen per maand.
Meer informatie over beide bedrijven vindt u op www.effektiefgroep.nl en www.boma.eu.

