100 Jaar Nelis
Nelis is een 100-jarig familiebedrijf, opgestart door de zingende
glazenwasser, opa Nelis, in de Schilderswijk van Den Haag.
Inmiddels zijn we een sociale onderneming met een missie:
Kansen bieden voor voornamelijk jongeren die het om wat voor
reden dan ook niet lukt om (terug) de arbeidsmarkt op de komen.

WE GELOVEN DAT JE MOTIVATIE BEPALEND IS
NIET JE AC TIES UIT HET VERLEDEN.
IEDERE KOEKELOERDER VERDIENT:
Vertrouwen, liefde en soms een schop onder je kont
Waardig werk
Vakinhoudelijke begeleiding door leermeesters
Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling door coaches
Hulp bij multi-problematiek, zoals taal, wonen en budget
coaching. Want gedoe aan je kop, werkt niet

400

Al meer dan
jongeren aan een
baan geholpen, iets waar we trots op zijn!

OMDAT IEDEREEN
(OPNIEUW)
EEN KANS VERDIENT.

Onze diensten
› Glas- en gevelreiniging
› Zonnepaneelreiniging
› Schoonmaak
› Specialistische reiniging
› Klussen en verhuizen
› Conciërge
Kan je niet kiezen? Dan doen we gewoon alles.

WA T K U N N E N W E A A N

Glas-gevelreiniging

Zo hoog als een hoogwerker of
gevelinstallatie maar kan gaan. Zo vies als je
maar kan bedenken, Valerie maakt het
schoon.
WA A R O M
Zonlicht is goed voor de productiviteit. Een
opgeruimde omgeving is een opgeruimde geest.
ONTWIKKELING
Elk talent krijgt een rugzak vol opleidingen van
veiligheid tot hoogwerker en van
werknemersvaardigheden tot vakopleiding
DUURZAAMHEID
People, planet, profit. Dit betekent ook: oude
kleding upcycelen, afbreekbare reinigingsmiddelen,
elektrische auto’s en regenwater opvangen voor
osmosesysteem.
SOCIAAL
Elke opdracht is een baan voor een Koekeloerder.

RENDEMENT
Zonnepanelen leuk! Maar zonder reiniging tot
5% minder opbrengst.
WA A R O M
Ondanks de vuil werende laag en regen, kan vuil
blijven plakken o.a. langs snelwegen, zee, bos,
door vogels.
LANGE TERMIJN

Voor garantie en/of verzekering kan reiniging zelfs
een eis zijn.
WA T K U N N E N W E A A N

Denk in voetbalvelden, kleine eilandjes, als het
maar veilig kan en we lekker bezig zijn.
DUURZAAMHEID

PH neutrale schoonmaakproducten, zachte
borstels, hoogwerker ed.
SOCIAAL
Meer panelen = meer werk voor Davey.

Zonnepaneelreiniging

IN ONS BLOED

Schoonmaak

Vanaf 1918 heeft de familie menig Haags icoon
schoon gemaakt. Van Scheveningse Pier tot
Koningshuis.

SOCIAL CLEANING
Wij willen met onze blinkende dienstverlening laten
zien dat het anders kan en moet. Veel te veel Jamila’s
staan te popelen langs de zijlijn.

HOFFELIJKHEID
Schoonmakers zijn gastheren en gastvrouwen. Iets
extra’s doen zit in ons DNA.

OPLEIDING
Schoonmaken is een vak. Ons mop-talent leert een
leven lang. Een stofzuigerzak vol met diploma’s.
DUURZAAMHEID
Nelis streeft naar een duurzame inkoopketen en een
minimale footprint. Bedenk wat je (her)gebruikt.

EIGENAARSCHAP
We maken resultaatgericht schoon. Dit betekent veel
zelfstandigheid bij de medewerker en een nog
schonere werk-/leefomgeving voor de klant.

Specialistische
reiniging

Klussen en
verhuizen

Huismeester/
conciërge

ALLES ONDER 1 DAK

HANDYMAN

ÉCHT WELKOM

Nelis heeft spierballen voor
klussen en verhuizen. Onze eigen
handyman timmert graag aan de
weg.

Een vertrouwd gezicht én
alleskunner aan de basis van een
zorg of woon- groep of wijk.

Van vloeronderhoud, kozijnen
reinigen, dieptereiniging tot
graffiti.. Nelis kan én doet het
allemaal.

Wat je van ons mag verwachten!
K WA L I T E I T
Meten = weten. Dan helpen de volgende certificaten: VCA veiligheid, ISO 9001, SNA,
NEN4400-1, OSB lidmaatschap, Register Code Sociaal Ondernemen en het PSO30+ keurmerk.
GEMOTIVEERDE JONGEREN
Vooroordeel 1: wij werken met incapabele lastpakken. Niks is minder waar. Onze jongeren
willen écht en zijn enorm gemotiveerd. Nelis verrast je: een positieve indruk gegarandeerd.
HOFFELIJKHEID
Onze facilitaire talenten worden gekoppeld aan een vaste leermeester om zo de ideale
gastheer/gastvrouw te worden. Iets meer doen dan alleen ramen zemen zit in ons DNA.
EEN SOCIAAL, DUURZAME LEVERANCIER
Wij dragen bij aan de sociale, duurzame ambitie van jouw bedrijf: door o.a. duurzame
arbeidsparticipatie, gebruik van elektrische auto’s en middelen, upcycelen van kleding.
NAAST GOED VERTELLEN, ZELF GOED DOEN
70% van de winst van Nelis Company gaat naar Stichting Nelis. Vertellen over je sociale
ambitie is niet zo moeilijk, het écht doen, daar zit het verschil.

What’s in it for you?
S P I K E N S PA N
Van binnen en buiten ziet het gebouw er spik en span uit. Nelis wordt net zo scherp beoordeelt op
kwaliteit en professionaliteit als op onze social impact. Wat dacht je anders met 100 jaar ervaring…
I M PA C T
Staat jullie organisatie midden in de maatschappij en wil je écht waarde creëren door je
dienstverlening en inkoop? Wij helpen jou, jouw doelen behalen.
SOCIAL RETURN
Nelis is in het bezit van het hoogst haalbare PSO30+ keurmerk: dit betekent dat je de kosten voor
onze dienstverlening voor 100% kan opvoeren bij je Social Return verplichting.
B E T R O U W B A R E PA R T N E R
Nelis is als één van de eerste tien bedrijven onderdeel van het Register Code Sociaal
Ondernemen. Een (h)erkenning van onze transparante governance en organisatie.
PA R T N E R S H I P
Je wordt niet alleen klant: naast sociale dienstverlening trekken we samen op voor
instroom van nieuwe professionals naar jullie organisatie en gaan we samen mooie
verhalen vertellen. Ook kunnen we meedenken met jullie MVO beleid.

WERELDVREDE, MAAR
TOT DIE TIJD:

NIET LULLEN,
MAAR POETSEN!

AAN DE SLAG!
UITDAGING
We kennen verschillende routes, van aanbestedingen tot aan
‘pay what its worth’. Vertel ons je budget, of vraag direct een
offerte aan.
KOFFIE
Koffie drinken en meer horen? We komen graag bij jullie langs!
Frederiek Verwest 06-51580432 of Jeffrey Happel 06-86863335.
Of mail direct naar: Jeffrey@Nelis.company

ZIJ GINGEN JE VOOR!

