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Daarom kies je BOMA

→  We hebben alles in huis! 

→  We bieden je persoonlijk advies.

→  We geven onze kennis door.

→  We hebben enthousiaste en ervaren 
trainers.

→ Al onze cursussen zijn hands-on.

→  We zijn ISO 9001-2015 gecertificeerd.

BOMA Academy is het opleidingscentrum van BOMA en is verantwoordelijk voor het opleiden 

van onze interne medewerkers, schoonmaakmedewerkers, alsook de leidinggevenden van 

onze klanten.

Een correct schoonmaakresultaat is afhankelijk van verschillende factoren zoals de juiste 

product en/of materiaalkeuze, de dosering en de beste werkmethodes. Al deze kennis hebben 

wij in huis en die delen we graag met jullie, want dat is slim.  

Volg een opleiding bij 
BOMA Academy
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We organiseren kwaliteitsvolle en praktijkgerichte trainingen voor 

uitvoerend en leidinggevend personeel. Deze worden zorgvuldig 

samengesteld en regelmatig geüpdatet. Op deze manier blijven al 

onze opleidingen aangepast aan de actuele ontwikkelingen binnen 

de sector. 

We starten elke training steeds met een korte kennismaking, zodat de 

coach weet met welke verwachtingen en doelstellingen rekening moet 

worden gehouden.

Professioneel schoonmaken is 

een vak apart
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Er is voor ieders wat wilsVoordelen van een professionele BOMA-training 
voor uw medewerkers en organisatie

Iedereen kan zich voor onze trainingen inschrijven. 

Individueel of in groep, check de mogelijkheden op onze website.

Met onze praktijk-
gerichte opleidingen 
ben je onmiddellijk 
inzetbaar in de 
schoonmaaksector

check ons aanbod

 ✓ Goed opgeleide medewerkers zijn trots op hun job en genieten zo het respect dat ze 

verdienen.

 ✓ Competentieontwikkeling en innovatie is een must voor elk toekomstgericht bedrijf.

 ✓ Met ‘up to date’ –vakkennis en materialen maak je vandaag het verschil.

 ✓ Een verhoogde motivatie zorgt voor meer efficiëntie en rendement.

 ✓ Bedachtzamer gebruik van producten, materialen en machines verlagen je CO2-uitstoot en 

verlengen hun levensduur.

 ✓ Focus op de juiste houding (ergonomie) en op veiligheid komt de gezondheid van de 

medewerkers ten goede en doet het ziekteverzuim dalen.

 ✓ Verklein de impact of je budget dankzij nationale of regionale steunmaatregelen.



Wil je een opleiding voor een grote groep of specifiek 

aangepast op maat van je bedrijf en je medewerkers, 

nemen wij graag met jou onder de loep wat jullie 

behoeften zijn en werken op basis hiervan een 

passend voorstel uit.

Op maat

Een overzicht van onze opleidingen

Haal de juiste kennis in huis met een BOMA training. 

We coachen je medewerkers gericht en persoonlijk. 

Hiervoor hebben we professionele trainingcentra:

• Antwerpen

• Zaventem

• Herstal

• Eindhoven

BOMA Trainingscentra

INDIVIDUELE INSCHRIJVINGEN SPECIFIEKE  OPLEIDINGEN

• Basis professionele schoonmaak

• Coach je schoonmaak

•  Vloerherkenning en -onderhoud

• Glaswas & Osmosereiniging

• Het regelmatig en periodiek onderhoud is 

verschillend in veranderlijke omgeving: 

- Keukenhygiëne (HACCP) 

- Kantoor  

- Healthcare(woonzorgcentra & ziekenhuizen)  

- (openbare) Zwembadomgeving 

- Sportcomplex 

• Gebruik en onderhoud van machines

Fieldcoaching? Ook dat kan! 

we trainen je 
medewerkers gericht 
en persoonlijk

simpel.

BOMA Coach

De trainingen  worden verzorgd door een coach die al 

jaren ervaring heeft in de professionele schoonmaak-

sector, het aanleren van schoonmaaktechnieken aan 

verschillende doelgroepen en aan het begeleiden van 

schoonmaakpersoneel. 

Neem je schoonmaak onder de loep, BOMA Academy 

kan je hierin ondersteunen met raad en daad. 

Tijdens een fieldcoaching stuurt de trainer je 

schoonmaakmedewerkers bij on the job. Methodes, 

ergonomie, materiaal-en productgebruik en 

veiligheid worden verbeterd. 

Organiseer je schoonmaak

We hebben voldoende kennis in huis om je een betere blik te bieden op rendementen, 

kwaliteits- en hygiënevereisten.

Méér inzicht hierin laat ook toe de kwaliteit te verbeteren én zelf kosten te besparen. Wens je een 

calculatie op maat? Wij brengen je graag in contact met onze partners. 



wij denken ook 
aan morgen.
simpel. slim. leuk.
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wij hebben alles 
in huis

simpel.

Alles voor 
een duurzame 
aanpak.
Wij zijn een one-stop-shop. Je vindt bij ons 

dus niet alleen gerichte trainingen voor 

jouw schoonmaakmedewerkers, maar ook 

alle producten, materialen en machines 

voor het gewenste schoonmaakresultaat. 

Met onze digitale oplossingen zorgen we 

voor jouw bestellingen en leveren we jouw 

producten tot in de voorraadkast. We helpen 

je niet alleen bij het kiezen van duurzame 

schoonmaakproducten en -werkwijzes, 

maar denken ook bij het leveren aan onze 

ecologische voetafdruk.

9

wij denken 
met je mee

slim.

wij maken het 
jou gemakkelijk

leuk.

Wij bieden 
oplossingen 
op maat.
Jouw bedrijf is uniek. Jouw noden dus ook. 

Dat vraagt om oplossingen op maat. Daar 

weten wij als one-stop-shop 

wel raad mee. Wij gaan een stap 

verder en bedenken graag hoe jij jouw 

schoonmaakactiviteiten simpeler, slimmer 

én leuker kunt maken. 

Je hebt 
ons altijd 
bij de hand.
Online bestellen, je voorraad 

beheren of een service 

aanvragen? Het kan allemaal! Ons 

management-bestelsysteem is 

niet alleen op de PC te gebruiken maar 

ook te downloaden op je smartphone. 

Met ‘BOMA in the Pocket’ kun je dus 

zelfs een bestelling plaatsen vanuit de 

voorraadkast. Ook al onze technische 

fiches, veiligheidsfiches, werkplannen en 

virtuele YEP’s vind je hier. 

download de BiP app



info@boma.eu • www.boma.eu

Benieuwd naar ons 
volledig aanbod? 
Contacteer een 
BOMA-locatie bij jou 
in de buurt 

simpel.

1   Antwerpen (BE) 
T +32 3 231 33 89

2   Hasselt (BE) 
T +32 11 27 93 93

3   Brussel (BE) 
T +32 2 203 60 35

4   Luik (BE) 
T +32 87 66 14 83

5   Flevoland (NL) 
T +31 32 133 38 08

6   Rotterdam (NL) 
T +31 10 750 01 00

7   Arnhem (NL) 
T +31 31 675 22 50

8   Eindhoven (NL) 
T +31 40 851 90 60

9     Luxembourg (LU) 
  T +352 26 29 68 88

10   Lille (FR) 
T +33 3 20 43 16 13

11   Valence (FR) 
T +33 4 75 81 54 72

12   Toulon (FR) 
T +33 4 75 81 54 72

13   Angers (FR) 
T +33 4 75 81 39 58
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