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Reiniging en hygiëne belangrijker dan ooit 

 

Meer dan 30 landen wereldwijd nemen 
deel aan Thank Your Cleaner Day 
 
Wilrijk, oktober 2020 – Elke dag zijn wereldwijd miljoenen 

schoonmakers in de weer om ervoor te zorgen dat onze woon- en 

werkomgeving schoon, veilig en prettig is voor de volgende dag. 

Daarom houden we in 2020 al voor het zesde jaar op rij Thank 

Your Cleaner Day. Dit jaar, op woensdag 21 oktober, verdienen 

alle schoonmakers extra lof voor hun werk omdat hygiënische 

werkomstandigheden belangrijker zijn dan ooit. 

 

Waardering voor schoonmaakpersoneel 

De Thank Your Cleaner Day campagne richt zich op de 

schoonmaakbranche, en in het bijzonder op het 

schoonmaakpersoneel. In tijden van corona zijn netheid en 

hygiëne niet alleen belangrijk voor ons welzijn, maar ook 

essentieel om het risico op besmetting te verkleinen. Op 21 

oktober 2020 zal Kärcher er - samen met partners uit de 

schoonmaakbranche - voor zorgen dat schoonmaakpersoneel 

wereldwijd meer waardering krijgt. 

 

Kärcher Benelux en Concor Facility Services 

Kärcher Belux neemt voor het eerst deel aan deze campagne. 

Zij sloegen de handen in elkaar met Concor Facility Services en 

zetten bij twee van hun klanten, Videohouse en Bank van Breda, 

de poetsteams in het zonnetje. Bovendien krijgen alle 

schoonmakers van Concor Facility Services een 

gepersonaliseerde tas met een aantal leuke geschenkjes, zoals 

een warme wintermuts. De bedoeling is om volgend jaar nog meer 

schoonmakers te bedanken door extra partners de kans te geven 

samen te werken op dit project.  

Perscontact: 

Bart Hullebroeck 

Marketing Manager 

Kärcher N.V. 

Boomsesteenweg 939 

2610 Wilrijk (Antwerpen) 

 

T +32 (0)3 340 07 11 

 

bart.hullebroeck@be.kaercher.com 
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Wereldwijde campagne 

Het toenemende aantal deelnemers over de hele wereld laat zien 

dat de campagne goed ontvangen wordt. Inmiddels zijn er meer 

dan 30 landen die meedoen aan deze speciale dag voor 

schoonmakers. Meer informatie over de lokale en internationale 

activiteiten van Kärcher rondom Thank Your Cleaner Day in 

diverse landen op www.thankyourcleanerday.com.  

 
 
 

 

De Thank Your Cleaner Day campagne richt zich op het 

schoonmaakpersoneel en het belang van hun werk voor onze 

samenleving. 

 

http://www.thankyourcleanerday.com/
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Meer waardering voor het schoonmaakpersoneel – dat is het doel van 

de Thank Your Cleaner Day, die dit jaar plaatsvindt op 21 oktober. 


