
 
 

 

 
 
 

 
PERSBERICHT    

 

Schiedam, 17 november 2014 

 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kiest Facilicom als Managing Agent  
 

Facilitair dienstverlener Facilicom Facility Solutions uit Schiedam is door Veiligheidsregio 

Noord-Holland Noord gekozen als Managing Agent voor het facilitair bedrijf van de 

Veiligheidsregio. 

 

De opdracht bestaat uit het leveren en aansturen van alle ondersteunende diensten in het primaire 

facilitaire proces, facility management, een on-site servicedesk, huismeesters en receptionistes. Dit 

varieert van reguliere facilitaire diensten (schoonmaak en huismeesterdiensten) tot bedrijfskritieke 

diensten (coördineren van ademlucht voor de brandweer en onderhoud aan ambulances en 

brandweerwagens). Het betreft een contract voor zes jaar. 

 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. De regio omvat 

19 gemeenten en telt 642.000 inwoners. Binnen deze regio werken gemeenten en hulpdiensten samen 

op het gebied van rampen- en incidentenbestrijding. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bestrijkt het 

gebied vanaf Castricum, via de zuidgrens van Graft-De Rijp en de noordgrenzen van Beemster en 

Zeevang tot het IJsselmeer en alles ten noorden daarvan, inclusief Texel. 

 

“Met onze IFM (Integrated Facility Management)-aanpak bieden wij maximale integratie van 

operationele processen en een hoog niveau van uitbesteding. Dat maakt het tegelijkertijd een 

(kosten)efficiënte en kwalitatief hoogwaardige oplossing. Deze aanpak hanteren wij inmiddels voor veel 

partijen, waaronder Albron en de Willemswerf.” zegt Rogier Verbeek, directeur Facilicom Facility 

Solutions. “Wij zijn verheugd dat we deze aanpak, vanaf 1 januari 2015, ook bij de Veiligheidsregio 

Noord-Holland Noord kunnen gaan toepassen´. 

 



 
 
 

 

Volgens Paul van Duuren, programmamanager bedrijfsvoering bij Veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord, vormde kwaliteit een belangrijk uitgangspunt bij de beoordeling van de vier bedrijven die 

meededen aan de aanbesteding: "Facilicom kwam hierbij als beste uit de bus. Ze legden goed de 

relatie tussen ons primaire proces en onze verschillende bedrijfsonderdelen en ze begrepen de 

complexiteit van de uitvraag. Ze maakten koppelingen tussen de verschillende beleids- en 

inrichtingsplannen en konden dat vertalen naar hun rol als Managing Agent en ondersteunende 

partner." 

 

 

[einde bericht] 

 

Noot aan de redactie:             

Noot aan de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Facilicom Services Group 
Corporate Communicatie 

Babette Sarlet  
Karel Doormanweg 4 
3115 JD Schiedam 
Tel: 010 - 298 1275 

Mobiel; 06- 11 39 30 24  
E-mail: bsarlet@facilicom.nl 
Website: www.facilicom.nl 

 
Foto:  Rogier  Verbeek, algemeen directeur Facilicom Facility Solutions (links) en Jos Stierhout, algemeen directeur van de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord (rechts) tijdens de contractondertekening 
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