Op
zoek naar
een efficiënte en
maatschappelijk
verantwoorde
aanpak voor uw
schoonmaak
klus?

biedt uitkomst!

HET DRAAIT OM MENSEN
SCHOON heeft een team
van goede en gedreven
schoonmakers die met
elkaar elke klus aankunnen.
Van een wekelijks of dagelijkse opdracht tot een eenmalige klus, iedere uitdaging
is voor ons een kans!

Deze schoonmaakdienst is ontwikkelt door de Afrikaanderwijk
Coöperatie en RD Multiservice
en zorgt ervoor dat werk wat
voorheen uitbesteed werd aan
bedrijven van buiten nu inbesteed kan worden aan de wijk.
Wijkbewoners halen hier een
betaalde baan uit worden
getraind en gecoacht tot echte
professionals in het schoonmaakvak.
VAN ALLE MARKTEN THUIS
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Sinds 2014 verzorgt SCHOON
de schoonmaak van portiekwoningen in Feijenoord, maar
o.a. ook van horeca-locaties,
evenementhallen, tentoonstellingsruimtes en kantoren.
SCHOON is ook verantwoor
delijk voor de duurzame afvalinzameling van de bekende
Afrikaandermarkt.

SCHOON is:
effectief
sociaal
lokaal
ondernemend
betrokken
betrouwbaar
kleinschalig
persoonlijk
innovatief
duurzaam

SCHONER ROTTERDAM
SCHOON is gestart vanuit
de Afrikaanderwijk, maar
levert inmiddels diensten
door heel Rotterdam. Wilt u
in uw eigen buurt een lokale
schoonmaakdienst opstarten? Dan kan SCHOON
met de opgedane kennis en
ervaring u daarmee helpen.

“Het is erg leuk om te doen.
Dat komt vooral door het contact
met bewoners. Ik groet iedereen
en zij groeten ook vrolijk terug.
Het belangrijkste in mijn werk
vindt ik dat bewoners tevreden
zijn over mijn werk. Als je dan
een compliment krijgt weet je
waar je het voor doet.”
–Jhon, Schoonmaker bij SCHOON, lid van
de Afrikaanderwijk Werkcoöperatie

“Bewoners zijn heel
tevreden over de kwaliteit!
Daar zijn we blij mee,
daarnaast zien we dat
er meer contact en
betrokkenheid is tussen
bewoners en schoonmakers. Dit is voor iedereen een win-win situatie.”
–Opdrachtgever
schoonmaak portieken

“Door SCHOON
hebben we een schonere
Afrikaandermarkt en
dragen we bij aan het
terugdringen van het
zwerfafval in de wijk.
We werken samen aan
maatschappelijk verantwoord hergebruik van
afvalstoffen.”
–Gemeente Rotterdam

SCHOON is een dienst van de Afrikaanderwijk Coöperatie en wordt mede mogelijk gemaakt met
medewerking van Gemeente Rotterdam, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Citylab010, RD Multiservices.

MET ELKAAR IS MEER MOGELIJK

WIJK- EN WERKCOMMON
Het Gemaal op Zuid is de centrale
uitvalsbasis voor de schoonmaak
activiteiten van de Coöperatie.
Wijkbewoners werken er samen
met verschillende diensten van de
gemeente Rotterdam aan een
schonere buitenruimte. Ook verzorgen ze het beheer, onderhoud
en de programmering van de
locatie. Het Wijk- en Werkcommon
genereert meer-werk voor Zuid.
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Interesse? Neem vrijblijvend contact op met SCHOON
om de mogelijkheden te bespreken.
Wijk- en Werkcommon Gemaal op Zuid
Pretorialaan 141, Rotterdam (op afspraak)
Contact
schoon@wijkcooperatie.org
Online
www.wijkcooperatie.org

