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Schoonmaakbedrijf MK Diensteverlening is in 1999 opgericht en begonnen als eenmanszaak
en tot op heden een echt familiebedrijf. Dat houdt voor u de lijnen kort en zorgt ervoor dat er
snel bijgestuurd kan worden. Met vakkundige en betrouwbare medewerkers vormen wij een
fijn team die voor een frisse werkplek en schone woonomgeving garant staan.
Als werkgever hechten wij er veel waarde
aan dat onze medewerkers opgeleid en
geïnstrueerd de weg op gaan.
Door adequaat te monitoren worden
schoonmaakprojecten in goede banen geleid.
Door opleiding en ervaring bestaat er een
hoog besef van een secure werkwijze en de
risico’s op de werkvloer.
Om de motivatie op goed niveau te houden
zorgen opleiding en gerichte trainingen
ervoor dat wij up-to-date blijven met nieuwe
technieken en ontwikkelingen.

Logboeksystemen en ordelijk werkmateriaal,
trainingen per werkproject, MVO gedrag
borgen dat ook u kan gaan behoren tot een
meer dan tevreden klant.
Ervaring leert dat elk bedrijf geen statisch
geheel is maar vooral bestaat uit de
beheersing van een dynamisch werkproces
met een gezamenlijk doel voor ogen.
De kernwaarden die wij hoog willen houden
zijn, integriteit en op een eerlijke en
rechtvaardige wijze te staan voor ons bedrijf.
Onze klanten hebben dit ervaren en nieuwe
klanten gaan dit ervaren.
MK Dienstverlening, een vooruitgang!

Schoon is schoon. Dat snappen wij als geen ander. Er zijn er meer die kunnen schoonmaken,
natuurlijk. Een succesvolle schoonmaakdienst kent vele facetten en gaat verder dan een frisse
geur. Zoals een goed afgestemd werkschema, goed geïnstrueerde mensen, juiste aansturing
per project met oog voor detail en bovenal een prettige samenwerking.
MK Dienstverlening verzorgt een breed palet
aan schoonmaakdiensten voor bedrijven en
Verenigingen van Eigenaren. Hierin streven
wij ernaar om zoveel mogelijk machines en
middelen in eigen beheer te voeren. Door de
brede kennis en knowhow resulteert dit in
kwaliteit en efficiëntere dienstverlening. Ons
hoofddoel is een duurzame samenwerking en
een lange termijn partner te zijn.

ZORGELOOS SCHOON
Door een ruime ervaring staan wij voor:
zorgeloos schoon. De opdrachtgever staat
centraal. Een wederzijds vertrouwen,
toewijding, aandacht en zorg, zijn hierbij de
kernwaardes. Dat dit geen loze kreten zijn,
kunt u maar op een manier ondervinden:
Laat ons u overtuigen.

KWALITEIT IN DE SCHOONMAAK
Het klinkt zo eenvoudig.
Welke factoren helpen u verder…
Technische Kwaliteit
De basis is een goed afgestemd schoonmaakproces. Een kwalitatieve schoonmaakdienst
bestaat natuurlijk uit: doen wat overeengekomen is en het uitvoeren van het afgesproken
dienstenpakket. Elk gebouw is anders, daarom
is een efficiënte schoonmaakmethode op
maat de juiste basis. Door brede kennis en
ervaring weten we de meest tijdbesparende
schoonmaakmethode toe te passen.
Kwaliteit in beleving
Ondanks een goed gekozen schoonmaakproces kan er soms een verschil ontstaan in
schoonbeleving. Door te meten op kwaliteit in
beleving, zal de totale schoonbeleving op een
hoger plan gebracht worden.

Tijdens de kwaliteitsrondes controleren we op
schoonmaak en schoonbeleving. De kwaliteit
van schoonhouden wordt hierdoor gewaarborgd. Net dat stapje extra...
Kwaliteit en Budget
Ondanks scherpe budgetten en begrotingen
zoeken wij naar mogelijkheden om de basis
van schoonmaken goed uit te voeren zonder
aan kwaliteit in te boeten.
Als het schoonmaakproces en de schoon
beleving op een prettig niveau zijn afgestemd
leidt dit tot een prettige samenwerking met u
als een meer dan tevreden klant.

TIJDREGISTRATIESYSTEEM
Vanuit een nieuw te ontwikkelen werk
situatie kunnen wisselende behoeftes
ontstaan. In deze beginfase kunnen
opdrachtgever en opdrachtnemer werken
met een inzichtelijk tijdsregistratiesysteem.

CLEANJACK

TIJDREGISTRATIE
IN DE SCHOONMAAK BRANCHE
Met CleanJack krijgen schoonmaakbedrijven
meer grip op kwaliteit en betere controle op kosten. Tijd is geld. Meten is weten, gissen is missen.
•
•
•
•
•

Overal en altijd inzicht
Nooit discussie over uren
Betere loonkosten- beheersing
Rapportages met 1 klik in Excel
Koppelen met ieder systeem

Door een login/ log-out systeem gekoppeld
aan een online dashboard worden gemaakte
uren inzichtelijk en wordt in een goed
omlijnd kader verantwoording afgelegd
van de werkelijk gemaakte uren. Zo weten
opdrachtgever en dienstverlener exact wat
er gebeurt en kan er op het juiste moment
bijgestuurd worden.
Toepasbaar voor :
•	Nieuwe projecten / Lastig in te meten
projecten.
• Grote projecten
•	Projecten waarbij meer grip op situatie
gewenst is.
Cleanjack heeft diverse interessante tools
voor de schoonmaakbranche ontwikkeld.
Infomeer vrijblijvend naar de kosten
en mogelijkheden.

