
 
 

 

 
 

 

 

BERICHT 

Schiedam, 16 september 2015 

 

Gom draagt partnerschap over aan Facilicom 

Facilicom nieuwe Platina Partner beroepsvereniging FMN 

 

Facilitair dienstverlener Facilicom Services Group is de komende drie jaar Platina Partner 

van FMN, de beroepsvereniging voor het facilitaire domein. Gom Schoonhouden, onderdeel 

van Facilicom, was sinds 2003 al de hoofdsponsor van FMN en draagt nu het stokje over 

aan Facilicom.  

 

Namens Facilicom werd het partnership bekrachtigd door Geert van de Laar, concerndirecteur 

facilitaire bedrijven Nederland. Geert van de Laar verklaarde dat het een logische stap is voor 

Facilicom om samen te werken met de vakvereniging. ‘De vakvereniging zet zich actief in om 

kennis te maken én de delen binnen het facilitaire domein. Facilicom sluit daar op alle facilitaire 

gebieden dan ook goed op aan’. 

 

De laatste jaren zet Facilicom, uiteraard tezamen met Gom, al actief in op kennisdeling met zijn 

facilitaire kenniscentra en zijn eigen online-kenniscentrum. Van de Laar: ‘Daarmee zijn wij opinion 

leader. We verwachten dat we samen met FMN op dat vlak een vliegwieleffect kunnen creëren 

door onze en hun kennis te bundelen, ieder op zijn eigen specialistische terrein.’ Werner Leenders 

namens FMN: ‘De verbreding in de samenwerking laat zich nu al zien. Zo kunnen wij samen met 

Facilicom-dochter Trigion op 24 september een mooi programma neerzetten op de beurs Safety & 

Security Amsterdam.’ FMN is er trots op om de samenwerking met Facilicom te continueren. 

Facilicom, een Nederlands familiebedrijf, is van alle facilitaire markten thuis. Leenders: ‘Deze 

samenwerking zorgt er zeker voor dat we het vakgebied in de toekomst verder kunnen 

ontwikkelen!’ 

 



 
 
 
Noot voor de redactie:           

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 
 
Facilicom Services Group 

Babette Sarlet 
Karel Doormanweg 4 
3115 JD Schiedam 

Tel.:  010 - 298 1275 
Mobiel: 06-11393024 
E-mail: bsarlet@facilicom.nl 

 
 

 
Over Facilicom Services Group 

Facilicom Services Group is als grote, van origine Nederlandse facilitaire totaaldienstverlener actief in vestigingen in Nederland, België, 
Engeland en Frankrijk. Facilicom biedt werkgelegenheid aan ruim 30.000 medewerkers. Facilicom is onder meer actief in de branches 
schoonhouden, beveiliging, bedrijfscatering, personeelsdiensten, facilitair management, bouw en installatie en horecadiensten. Het bedrijf 

levert voor steeds meer opdrachtgevers combinaties van diensten, gebundeld in een geïntegreerd pakket. Facilicom biedt deze s ervices aan 
via de facilitaire bedrijven Axxicom Personeelsdiensten, Breijer Bouw & Installatie, Gom Schoonhouden, Prorest Catering, Tapwacht Service 
& Techniek en Trigion Beveiliging. Facilicom Facility Solutions werkt met en voor opdrachtgevers aan totaaloplossingen in de facilitaire sfeer. 

Door de latere internationalisering heeft het bedrijf inmiddels gekozen voor de naam Facilicom Services Group. Sinds de oprichting in 1966 is 
het hoofdkantoor gevestigd te Schiedam.  
 

FMN 
Roel Masselink, verenigingsmanager 
Roel.masselink@fmn.nl of 06-52454979 

 
Over FMN 
FMN is de beroepsvereniging voor het facilitaire domein. De leden van FMN zijn werkzaam in uiteenlopende sectoren en diverse facilitaire 

branches. In het facilitaire domein werd in 2013 € 77,2 miljard omgezet. FMN is sinds enkele jaren partner van IFMA, de internationale 
vereniging voor facility manager. Kijk voor meer informatie op fmn.nl.  
 

Op de foto: Vlnr Marco Konter (manager Marketing & Salessupport Gom), Werner Leenders (bestuurslid FMN), Geert van de Laar 
(concerndirecteur facilitaire bedrijven Nederland Facilicom) en Roel Masselink (Verenigingsmanager FMN) 
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