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S&K: schoonmaakspecialist

S&K is klaar

Service en Kwaliteit. Daar staat S&K Schoonmaak- en Onderhoudsservice voor.
Vanuit het Groningse Marum heeft het bedrijf in de loop der jaren veel ervaring opgedaan
in het uitvoeren van specialistische schoonmaakklussen. Industrieel reinigen, met name
in de voedingsindustrie, vormt de hoofdmoot van de activiteiten van S&K.

Tien jaar geleden was Swieringa Kunststof, afgekort S&K, nog gevestigd in een
bescheiden loods. Vanaf eind 2011 is het bedrijf, dat kunststof pallets, boxen en bakken
verkoopt en reinigt, gehuisvest in een modern pand op het industrieterrein van Marum.
De onderneming groeit jaarlijks met 20 tot 35%. Daarom wordt er nu al weer nagedacht
over een mogelijke uitbreiding. Oprichter en eigenaar Wiebe Swieringa wordt ondersteund door een vijftiental betrokken medewerkers en zijn vrouw Wietske. Zij verricht
ook de administratieve werkzaamheden.

in de voedingsindustrie

Ik zie dit als een pluspunt voor ons bedrijf.’
De dagelijkse werkzaamheden zijn zeer
divers. In opdracht van de gemeente
Smallingerland, maakt S&K bruggen in
de gemeente schoon. Voor woningcorporaties reinigt S&K diverse complexen. Van verschillende bedrijfspanden
in de regio reinigt S&K de damwanden.
Ook het reinigen van industriële tanks
behoort tot de mogelijkheden.

gebruiksklaar maken. Sinds kort verkoopt
S&K nieuwe en gebruikte kunststofpallets. Hiernaast worden nog big boxen
en stapelbakken en invriesbakken in
diverse soorten verkocht. Swieringa:
’We verkopen nu zelfs pallets met een
chip erin.’ S&K levert ook accessoires als
etikethouders, opdrukken en dolly’s.

voor de toekomst

Foto’s: Het Hoge Noorden

Het bedrijfspand van S&K met daarvoor
onder andere een aantal hogedrukreinigers

S&K startte ongeveer zeven jaar geleden
haar schoonmaakactiviteiten, maar
rondde onlangs de verhuizing naar een
gloednieuw pand aan de Industrieweg in
Marum af.
Voordat Swieringa zijn eigen bedrijf
startte, was hij werkzaam bij Friesland
Coberco Butter Products (FCBP) in het
Groningse Noordwijk. Toen hij voor
zichzelf begon, bood hij zijn diensten aan
bij FCBP. Dat aanbod bleek een schot in
de roos. Tot op de dag van vandaag doet
FCBP graag een beroep op de expertise
van Swieringa en zijn medewerkers.
Het bedrijf is niet alleen in de voedingsmiddelenindustrie werkzaam. S&K werkt
ook voor productiebedrijven, winkelcentra, woningbouwverenigingen en
lokale overheden. Ook particulieren
behoren tot de doelgroep van S&K.
Naast service en kwaliteit is flexibiliteit
een van de sleutelwoorden bij S&K.
‘Wil een opdrachtgever bijvoorbeeld dat
wij ’s avonds een klus uitvoeren omdat de
fabriek op dat moment stilstaat, dan is
dat voor ons vrij gemakkelijk uit te voeren.
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S&K is niet alleen voor bedrijven actief.
Ook particulieren kunnen bij het schoonmaakbedrijf aankloppen. S&K verricht
vooral werkzaamheden op het gebied
van gevelreiniging en renovatie. Graffiti
verwijderen is ook een specialisme van
S&K. Dat gebeurt met behulp van
hogedrukreiniging. Om het probleem in
de toekomst vóór te zijn, brengt S&K een
speciale coating aan die de ondergrond
beschermt en het aanbrengen van graffiti
bemoeilijkt.

De europallet en de big box, voorbeelden

De markt voor hoogwaardige voeding en
farmaceutische producten groeit snel en
aan de opslag en het vervoer ervan
worden steeds hogere eisen gesteld.
S&K heeft hier op ingespeeld door het
vervoer in eigen beheer te gaan uitvoeren.
Rekening houdend met de milieueisen is
er een nieuwe Euro 6 vrachtwagen
aangeschaft.

van kunststofproducten die S&K verkoopt

In de voedingsmiddelenindustrie wordt
veel met kunststofpallets gewerkt.
Deze pallets dienen regelmatig grondig
gereinigd te worden. ‘Sinds september
vorig jaar hebben we een wasstraat voor
kunststofpallets’, vertelt Swieringa.
De wasstraat is in het bedrijfspand in
Marum geïnstalleerd waardoor we snel
grotere aantallen kunststofpallets kunnen
reinigen voor bedrijven in de drie noordelijke provincies. Het bedrijfspand ligt aan
de A7 en is logistiek een goede keuze
vanwege de uitstekende bereikbaarheid.
Maar S&K biedt meer. Als kunststofpallets
mankementen vertonen, kan S&K ze weer

kijk op het noorden

Pallets die in de wasstraat gereinigd
moeten worden

S&K is door zijn werkwijze uniek in
Noord-Nederland. ‘We hebben een ultramoderne, professionele wasinstallatie.
Onze fabriek is opgedeeld in een vuile en
een schone route en het is niet toegestaan om zonder beschermende kleding
van de ene naar de andere afdeling te
gaan. De bedrijven waar wij voor werken,
zien dat de bacteriologische omstandigheden bij ons optimaal zijn.’
Gaan veel wasbedrijven voor kwantiteit,
S&K heeft juist kwaliteit hoog in het
vaandel staan . Dat moet ook wel, stelt
Swieringa, met producenten van
hoogwaardige voeding als Friesland
Campina, Nestlé, Abbott, Arla, Koop-

mans en Vreugdenhil in het klantenbestand. ‘Er mogen absoluut geen
vuilresten achterblijven. Momenteel zijn
we bezig met de ontwikkeling van een
nieuwe wasinstallatie die pallets, boxen
en bakken reinigt, waarmee de productiecapaciteit kan worden verhoogd.’
S&K gebruikt water uit een natuurlijke
bron, dat ook nog eens wordt gezuiverd.
Zuiver water heeft een hoog reinigend
vermogen. Het bedrijf gebruikt dan ook
bijna geen chemische schoonmaakmiddelen. Om zo milieuvriendelijk en
duurzaam mogelijk te werken, betrekt het
daarnaast zijn stroom en gas bij een
groene leverancier.
Swieringa streeft ernaar om een langdurige samenwerking met zijn klanten
aan te gaan, klanttevredenheid is zeer
belangrijk. Om dit te bewerkstelligen,
bezoekt hij de bedrijven om ze van goed
advies te kunnen voorzien. Samen met
de klant wordt er een plan van aanpak
gemaakt om het gebruik van de kunststof
pallets optimaal te implementeren in de
fabriek. Zo worden bijvoorbeeld de
stellingen en het gebruik van de heftrucks
bekeken met de bedoeling de levensduur
van de kunststof pallets zoveel mogelijk
te verlengen.
De pallets en andere kunststof producten
worden gemaakt in België, door Cabka
IPS. S&K is partner en distributeur en
denkt mee over de ontwikkeling van
nieuwe producten.

kijk op het noorden

Samengevat: S&K is een modern, klantgericht en flexibel bedrijf, klaar voor de
toekomst!

Wilt u meer weten dan bent u van harte
welkom op ons bedrijf. Wij geven u via
een rondleiding graag meer informatie.

S&K verkoop en reiniging kunststof pallets
De Factorij 3
Postbus 53, 9363 ZH Marum
T.

0594 66 46 14

F.

0594 64 64 18

E. info@swieringakunststof.nl
I.

www.swieringakunststof.nl
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