
 

 

Sepp, 
de online onderhoudsmonteur van Cleanfix

“Stel,  je  hebt  een  vloerprobleem. Waar  kun  je 
dan  met  je  vraag  terecht?”,  vraagt  Roland  de 
Korte, directeur van Cleanfix Benelux. “Vanaf nu 
bij  Sepp!”  Sepp  van  Cleanfix  is  de  digitale 
onderhoudsmonteur  op  Twitter,  waaraan 
iedereen  die  met  professionele  reiniging  te 
maken  heeft,  zijn  of  haar  vraag  kan  stellen. 
“Daarmee kunnen we iedereen bereiken. En nog 
belangrijker, iedereen kan ons bereiken.” 

 
Facebook,  YouTube,  LinkedIn,  Twitter,  Hyves:  er 
zijn  vele  mogelijkheden  om  te  socializen.  In 
Nederland  zijn  er  7,6  miljoen  Twitter‐accounts, 
waarvan  er  2,5  miljoen  accounts  in  het  eerste 
halfjaar  van  2012  zijn  aangemaakt.  Hoewel  er 
dagelijks  ‘slechts’  1,5 miljoen mensen  actief  zijn 
op Twitter, zijn zij toch goed voor zo’n 6,4 miljoen 
tweets  per  dag.  “Het  moderne  netwerken”, 
noemt  Roland  de  Korte  deze  vorm  van  social 
media.  

Bredere doelgroep
Net  als  zoveel  bedrijven  vroeg  de  exclusief 
importeur  van Cleanfix  in de Benelux  zich  af:  “We 
moeten  iets met  social media. Maar wat en hoe?” 
De  Korte:  “Kijk,  we  hebben  heel  veel  en  goed 
contact  met  ons  dealernetwerk  dat  voor  de 
distributie van onze reinigingsmachines, accessoires 
en  onderdelen  zorgt, maar  hoe  bereiken we  onze 
bredere  doelgroep?  Denk  aan  object‐  en 
rayonleiders  van  schoonmaakbedrijven  en  eigen 
diensten, die  tijdens het werk  tegen een probleem 
met  of  vraag  over  vloerreiniging  aanlopen. 
Bijvoorbeeld men  heeft  een  probleem met  ‘vette’ 
vloeren  door  overdosering  of  een  probleem  door 
schuimvorming  in  machine.  Waar  kunnen  zij  dan 
terecht?”  
 
“Vaak is het een kwestie van in de telefoon klimmen 
of op  internet afstruinen en een zoektocht starten. 
Bij ons  is het een kwestie van aankloppen bij Sepp, 
dat  kan  altijd  en  overal.  En  Sepp  reageert  zo  snel 



 

mogelijk. Natuurlijk blijft ons   bellen ook nog  steeds 
een optie, maar steeds meer mensen gaan twitteren 
en daar gaan we dus ook in mee.”  

Zwitserse precisie 
Sepp  gaat  hierin  voorzien:  de  digitale 
onderhoudsmonteur  van  Cleanfix.  “De  figuur  is 
gestoeld  op  Florian  Rexer,  onze  collega  uit 
Zwitserland  die  op  de  ISSA/INTERCLEAN,  in 
Amsterdam  in  mei  dit  jaar,  in  originele  Zwitserse 
klederdracht  op  onze  stand  aanwezig was. Dat  idee 
was begonnen als grapje, om onze presentatie op de 
beurs een opvallend en humoristisch tintje te geven. 
En dat lukte”, blikt De Korte terug. 

 

Het  Benelux‐team  maakte  vervolgens  een  combi 
tussen  de  Zwitserse  Cleanfix‐man  en  social  media. 
Het  resultaat?  Sepp  werd  geboren.  “Via  Twitter 
kunnen we berichten  van  Sepp uitzenden, maar we 
kunnen ook berichten met vragen van gebruikers en 
schoonmakers  ontvangen  en  beantwoorden.  Het 
voordeel is snelheid en het is, naast bellen, een extra 
mogelijkheid voor een contactmoment met klanten.”  

Tips en trics 
De  virtuele  verpersoonlijking  van  Zwitserse  Florian, 
onderhoudsmonteur Sepp, heeft inmiddels zijn eerste 
digitale  stappen  gezet.  Twee  voorbeelden.  Laat  de 
zuigmond  strepen  na  op  de  vloer?  Controleer  de 
zuigrubbers.  Maak  ze  schoon  of,  indien  afgesleten, 
keer  ze om. En: Gebruik altijd een  schone emmer of 
een  speciale  vulslang om  een machine  te  vullen. Dit 
voorkomt verstoppingen!  

De  tweets  bevatten  vaak  een  foto,  zodat  de 
boodschap  direct  wordt  gevisualiseerd.  “Overigens 
worden de berichten via Twitter verspreid, maar ook 
via de website van Cleanfix.nl”, legt De Korte uit. Dus 
schoonmaakprofs kunnen nog meer tegemoet zien? 
“Jazeker,  Sepp  is  nieuw  en  het  is  een  ander, 
onderscheidend geluid. Van ons horen  zal men dus 
zeker.” 

 

Volg Sepp op Twitter: @CleanfixBenelux 

Cleanfix in het kort

In 1976 is Cleanfix begonnen met het produceren 
van  tapijtreinigingsmachines  onder  de  naam 
Siprotech.  In de  loop der  jaren  is het assortiment 
uitgebouwd  tot  een  compleet  pakket  reinigings‐
machines  voor  binnen‐  en  buitenreiniging.  In 
1995  wijzigde  de  bedrijfsnaam  in  Cleanfix 
Reinigungssysteme AG. 

Onder het motto Swiss Made Quality worden de 
Cleanfix‐machines  in  Zwitserland  ontwikkeld  en 
geproduceerd.  Op  het  hoofdkantoor  in  Henau 
Uzwil werken 110 personen. 

Cleanfix  Benelux  is  een  100%  dochteronder‐
neming  van  de  Zwitserse  fabriek  Cleanfix 
Reinigungssysteme.  Cleanfix  Benelux  is  de  enige 
importeur  van  Cleanfix‐reinigingsmachines, 
‐accessoires  en  ‐onderdelen  voor  België, 
Nederland  en  Luxemburg.  Via  een  uitgebreid 
dealernetwerk  worden  de  machines  onder  de 
klanten gedistribueerd. 

Meer informatie: www.cleanfix.nl   
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