shiningplaces

Hartelijk welkom!
“In 1976 richtten mijn ouders, Vesna en Antonio, schoonmaakbedrijf antonio op. Hun droom: een solide en vakkundig bedrijf
met langdurige relaties, dat oprecht betrokken is bij haar klanten én haar medewerkers.

shiningantonio

Zelf ben ik al vanaf mijn veertiende betrokken bij alle facetten van dit bedrijf. Na het behalen van de benodigde diploma’s
geef ik sinds 1999 met veel plezier leiding aan antonio. Er is veel veranderd, maar wij hebben nog steeds dezelfde droom: door
persoonlijke aandacht creëren we voor u shining places; plekken waar mensen zich prettig voelen.”
Toni Iñiguez Najdanovski

Visie en missie
De facilitaire diensten van antonio zijn professioneel en persoonlijk
In de regio’s Arnhem, Ede en Nijmegen willen we de beste zijn in professioneel, fullservice facilitair maatwerk. Onze persoonlijke benadering maakt daarbij het verschil. Wij geloven in een respectvolle omgang in al onze relaties, een menselijke
benadering van het werk en heldere afspraken.
Onze projectleidsters vormen de spil van de organisatie: zij zijn altijd onderweg om het werk op locatie te bezoeken. Zo houden zij de communicatielijnen kort en waarborgen zij de tevredenheid van onze klanten en onze medewerkers.

Maatwerk in de regio

500 shining places in Arnhem, Ede en Nijmegen

Met zo’n 400 betrokken professionals werken wij dagelijks aan ruim 500 shining places. Schoonmaak, specialistische reiniging, glasbewassing, bedrijfscatering, keuken- en sanitaire voorzieningen en technische dienst. Omdat elke situatie anders
is, gaan wij er nooit vanuit dat het werk standaard is. Wij leveren al 40 jaar maatwerk in praktijkruimten, kantoorpanden,
horecabedrijven, bedrijfshallen, showrooms, sportcentra en meer. Waar u ook werkt of verblijft; de shining places van antonio
zijn prettige plaatsen om te vertoeven.

Altijd in de buurt

Een antonio-vestiging in uw werkgebied

Als facilitair bedrijf zijn wij persoonlijk betrokken bij onze opdrachtgevers en de gebruikers in het gebouw waar wij werken.
Daarom zijn wij graag dichtbij: wij hebben een vestiging dichtbij uw vestigingsplaats. Zo zijn de communicatielijnen kort en
is onze slagkracht groot. Ook komt onze projectleidster regelmatig langs om te zien of alles naar wens is. De facilitair medewerker die bij u op locatie werkt, is afkomstig uit de omgeving van uw bedrijf en kan gemakkelijk terugkoppelen naar de lokale
projectleidster.
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Dienstverlening

Prettig werken in een schone omgeving

Het doel van ons werk is u te voorzien van een shining place: een prettige omgeving waar u optimaal kunt werken en verblijven. Wij hanteren hoge normen voor betrouwbaarheid en kwaliteit omdat we veel waarde hechten aan een goede, duurzame
relatie. Wij handelen altijd met respect voor milieu en samenleving. We zetten ons in voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen en maken gebruik van de laatste trends en ontwikkelingen. Onze medewerkers zijn vakkundig en de middelen
die wij inzetten zijn milieuvriendelijk.
Wij willen er zeker van zijn dat u tevreden bent
Een schone (werk-) plek en een hygiënische omgeving dragen bij aan een positieve beleving en betere arbeidsprestaties van u
en uw medewerkers. Wij inventariseren graag uw wensen voor een prettige en schone werkomgeving en de representatieve
uitstraling van uw pand. Daarvoor zetten wij onze diensten in:
• Schoonmaak
• Specialistische reiniging
• Glasbewassing
• Bedrijfscatering
• Keuken- en sanitaire voorzieningen
• Technische dienst
Op basis van uw wensen en verwachtingen maken we een facilitair plan om tot een multi-servicecontract te komen. Wij werken daaraan volgens afspraak en met representatieve medewerkers. Onze projectleidsters bezoeken het werk regelmatig op
locatie. Zij zorgen voor korte lijnen en willen er zeker van zijn dat u steeds tevreden bent over onze diensten.

Schoonmaak

antonio’s professionals zijn vakkundig en betrokken

Goed schoonmaken is deskundig werk. Onze schoonmakers weten wanneer schoon echt schoon is. Zij houden rekening met
bijzondere situaties; of ze nu werken in een kantoor of een grootkeuken, een laboratorium of de speelruimte van een kinderdagverblijf. Zij koppelen hun werk actief terug met de projectleidsters, die regelmatig langskomen op locatie.
Wij creëren een aangename plek om te werken
Zeker zo belangrijk vinden wij het dat onze medewerkers werken vanuit persoonlijke betrokkenheid om uw pand tot een
schone en aangename plek te maken. Zij stellen zich representatief op en werken vanuit respect voor de mensen en de
omgeving. Onze schoonmakers komen uit de nabije regio en zijn zowel tijdens als buiten kantooruren beschikbaar. Zij kunnen
u ook van dienst zijn met tussentijds opruimwerk en dagelijkse cateringwerkzaamheden.
Al onze medewerkers zijn representatief en spreken de Nederlandse taal.
Wij zijn lid van de brancheorganisatie OSB en beschikken over het OSB-keurmerk voor integriteit,
betrouwbaarheid en kwaliteit in de schoonmaakbranche en we werken volgens NEN 4401.
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Specialistische reiniging

Bijzondere situaties vragen om een specialistische werkwijze

Wij excelleren in het gebruikelijke schoonmaakwerk, zodat uw sanitair fris ruikt, uw ramen glanzen en uw verblijfs- of werkruimte hygiënisch schoon is. Daarnaast profiteert u van onze specialistische deskundigheid voor bijzondere werkzaamheden.
Zo beschikken onze glazenwassers over hoogwaardig klimmateriaal en hoogwerkers en weten zij precies volgens welke voorschriften zij moeten werken.
Voor (afwijkende) situaties hebben wij een reinigingsoplossing en specialistische materialen. Een greep uit de mogelijkheden:
• Graffiti van muren en gevels verwijderen
• Vloeren reinigen en behandelen
• Raamdecoraties reinigen
• Vervuilde plafonds weer fris maken
• Dieptereiniging van sanitair
• Grootkeuken-hygiëne
• Ongediertebestrijding
• Reiniging van computerapparatuur
Voor deze en andere werkzaamheden hebben wij de expertise, het materieel en de menskracht in huis.

Bedrijfscatering

Koffie, thee en een goede lunch

Een prettige werkplek kan niet zonder koffie of thee, lunch en op gezette tijden een gezellige borrel. Bij antonio kunt u terecht
voor verzorgde koffierondes, bedrijfslunches, borrels en catering voor speciale gelegenheden. Wij zorgen voor plaatsing en onderhoud van koffie- en theeautomaten en watercoolers. U heeft het gemak van één aanspreekpunt en geniet van smaakvolle
en representatieve cateringdiensten en -voorzieningen.
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Keuken- en sanitaire voorzieningen

Altijd schoon en gebruiksklaar

Het is wel zo prettig als de toiletruimte en de keuken of pantry niet alleen schoon, maar ook compleet zijn, met bijvoorbeeld
handdoekjes, zeepdispensers, vaatdoeken en vaatwastabletten. Wij bieden u de keuze uit ecologische, budget- of luxe oplossingen met gebruik van papier, katoen of lucht om handen te drogen. Op basis van uw voorkeuren krijgt u een helder aanbod
als onderdeel van het facilitair plan.

Technische dienst

Alle klussen in en rondom het pand

Heeft u geen handige jongen in huis en toch af en toe klussen met een technisch tintje? Antonio ontzorgt u voor alle voorkomende klussen in en rondom uw bedrijfspand. Wij demonteren en monteren meubilair, vervangen lampen, hangen wanddecoraties op, sluiten apparatuur aan en verzorgen interne verhuizingen. Ook voor kleine schilder- en verbouwingsklussen
staan wij voor u klaar.

Schoongroep Nederland

Regionaal betrokken, landelijk actief

Antonio is één van de oprichters van Schoongroep Nederland. Met de twintig leden van Schoongroep Nederland vormen wij
een netwerk van regionale schoonmaakbedrijven met een hoge kwaliteitsstandaard. Deze zelfstandige bedrijven die elk geworteld zijn in hun eigen regio, bieden samen een landelijke dekking. Wilt u uw verspreid over Nederland liggende vestigingen
allemaal laten reinigen met de betrokkenheid van een persoonlijk, regionaal bedrijf? Via Schoongroep Nederland kan dat. U
heeft één aanspreekpunt en profiteert tegelijk van de persoonlijke aanpak.
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De leden van Schoongroep Nederland profiteren bovendien van elkaars expertise, kopen gezamelijk in en werken samen aan
innovatie en professionalisering van het vak.
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OSB-keurmerk

Een integere en betrouwbare kwaliteitsdienstverlener

Het OSB-keurmerk is er voor schoonmaak- en glazenwasserijbedrijven die dagelijks hard werken om Nederland schoon
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betrouwbare partij zijn die beschikt over de juiste vakkennis. Verder houdt het in dat wij kwaliteit leveren, goed omgaan met
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ons personeel, belasting en premies afdragen en helder communiceren met opdrachtgevers.

Harry Corbeek - BDO
‘Met kerst krijgen de medewerkers van antonio ook van ons een kerstpakket, dat zegt genoeg denk ik’

Maatschappelijke betrokkenheid

shiningnederland

Oog voor de samenleving

De persoonlijke betrokkenheid van antonio gaat nog een stapje verder dan het contact met onze klanten en medewerkers.
Wij zijn ons bewust van wat er leeft in de maatschappij en hebben oog voor groepen die een extra steun in de rug kunnen
gebruiken; onze aandacht gaat daarbij vooral uit naar kinderen. Daarom ondersteunen wij een aantal activiteiten en instellingen in de regio’s Arnhem, Ede en Nijmegen op het gebied van zorg, gehandicaptenzorg, regionale en lokale sport.
Antonio verbindt haar naam aan Ronald McDonald Huis Nijmegen, een logeerhuis voor families van kinderen die in het
ziekenhuis zijn opgenomen, en in Arnhem aan Ome Joop’s Tour, een jaarlijkse fietsvakantie voor kinderen uit kwetsbare
groepen. Via de stichting Heartbeat Gala ondersteunen we activiteiten op het gebied van onder meer welzijn, cultuur en zorg
voor mensen die wat extra’s nodig hebben. Daarnaast steunen wij nog meer mooie initiatieven en zijn al jaren lid van een
aantal businessclubs in Gelderland. Wij onderhouden langetermijnrelaties met instellingen en businessclubs en zetten ons
graag in voor lokale activiteiten.
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