Aanvullende
dienstverlening
Groveko
Met ingang van 1 oktober 2019
heeft Groveko haar dienstverlening
uitgebreid! Zoals u van ons gewend
bent hebben wij kwaliteit hoog in het
vaandel staan. Groveko wil haar relaties
met deze nieuwe dienstverlening
ondersteunen om zo de kwaliteit
bij te sturen en te borgen.
VSR KMS (kwaliteitsmeetsysteem)
Om de beoordeling van de schoonmaakkwaliteit uit
de subjectiviteit te halen hebben TNO en VSR samen
de methodiek VSR-KMS (kwaliteitsmeetsysteem)
voor het schoonmaakonderhoud ontwikkeld.
De methode is er op gericht om een objectieve
en statistisch onderbouwde uitspraak te
krijgen over de technische kwaliteit van de
schoonmaakdienstverlening. Hierbij maakt men
gebruik van een wetenschappelijk verantwoorde
steekproef volgens ISO 2859. De basis van de
meting zijn de overeengekomen AQL-waardes.
Een AQL-waarde staat voor Acceptance Quality
Limit en schrijft voor welk kwaliteitsniveau tussen
opdrachtgever en leverancier is gecontracteerd.
Op basis van een afgesproken frequentie kan
Groveko deze kwaliteitscontroles uitvoeren door een
erkend gecertificeerde VSR kwaliteitscontroleur. Na
de controle ontvangt u een uitgebreide rapportage.

alles voor de schoonmaak... en meer!

VSR DKS+ (dagelijkse controle systeem)

HACCP audit
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HACCP staat voor ‘Hazard Analysis and Critical Control

Belevingsmeting

Points’. In het Nederlands: analyse van de gevaren en
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Groveko kan deze belevingsmeting voor u uitvoeren.

Op basis van de HACCP richtlijnen kan Groveko

Na deze meting ontvangt u een uitgebreide
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hygiënerichtlijnen uit de hygiënecode. Het
cateringbedrijf, de instelling of het bedrijf is
verantwoordelijk voor het opstellen en het naleven
van het hygiëneplan dat door Groveko gecontroleerd
zal worden.

Voor meer informatie en de mogelijkheden kunt u contact
opnemen met gecertificeerd VSR kwaliteitscontroleur
Ger-Jan Grevers via kwaliteitsmetingen@groveko.nl.
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