
   

 
 

PERSBERICHT   

Schiedam/De Meern, 1 juli 2016 
 

Facilicom en Albron onderzoeken partnership 

Namens Geert van de Laar (CEO Facilicom) en Teun Verheij (Algemeen directeur Albron) berichten wij 
de pers als volgt. Facilicom en Albron zijn al enige tijd met elkaar in gesprek om de mogelijkheden van 
een partnership te onderzoeken. Het doel is om gezamenlijk een sterkere marktpropositie neer te 
kunnen zetten, met wederzijdse voordelen voor beide ondernemingen. Onderzocht wordt een 
constructie waarbij Prorest zal worden ondergebracht bij Albron en waar Albron op haar beurt als 
zelfstandig Foodservice bedrijf onder de paraplu van Facilicom gaat functioneren. In deze opzet zullen 
uiteindelijk de aandelen van Albron voor 51% door Facilicom Services Group worden gehouden en 
voor 49% door Stichting Albron. Momenteel wordt deze constructie, waar in enkele jaren naar toe moet 
worden gegroeid, door het management van beide bedrijven uitgewerkt. Rond eind september zal naar 
verwachting meer informatie naar buiten worden gebracht.  

 

Voor de redactie: 
 
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 28.000 medewerkers  met een omzet 
van ca. 1,2 miljard. Facilicom is onder meer actief in de branches schoonhouden, beveiliging, bedrijfscatering, facilitair 
management, bouw en installatie, horecadiensten en zorg & welzijn. Het bedrijf levert voor steeds meer opdrachtgevers 
combinaties van diensten, gebundeld in een geïntegreerd pakket. 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 

Over Prorest Catering  
Prorest Catering verzorgt het beheer en de exploitatie van bedrijfsrestaurants op 200 locaties. Prorest is actief in 
contractcatering, transportcatering en projectadvisering, heeft circa 650 werknemers in dienst en een omzet van ca. 40 
miljoen. Het bedrijf is lid van Veneca, de Vereniging van Nederlandse Cateringorganisaties. Prorest is in bezit van het ISO 
9001-2008 certificaat en is gecertificeerd met het PSO-certificaat niveau 3. Kwaliteit, hygiëne, efficiency en een sociaal 
georiënteerde organisatie zijn daarmee geborgd. Prorest manifesteert zich als dé betrokken cateraar die fysieke en mentale 
energie levert. Zo brengt Prorest gastvrijheid en professionaliteit in het bedrijfsrestaurant. Prorest Catering is onderdeel 
van Facilicom Services Group. 

Over Albron 
Albron bedenkt, bouwt en beheert foodconcepten met een verhaal. Voor bedrijven en overheden, op scholen en 
universiteiten, in ziekenhuizen en zorginstellingen, op evenementen en in dag- & verblijfsrecreatie. Met een omzet van 
€244 miljoen, een gezond rendement en circa 4.000 medewerkers die op bijna 800 locaties in Nederland werkzaam 
zijn. Met als basis een groot gevoel voor gastvrijheid, lekker, gezond en duurzaam eten & drinken, aantoonbare 
betrokkenheid, het vertrouwen in stevige samenwerkingen en de durf om dingen anders te doen. Die optelsom biedt 
opdrachtgevers meerwaarde met financieel voordeel, hun gasten een warm welkom, medewerkers een prettige werkgever, 
leveranciers een sterke partner en de maatschappij een organisatie die vorm geeft aan de toekomst.  Zo  creëren we al ruim 
100 jaar waardevolle momenten voor iedereen die bij Albron betrokken is.  

 
Nadere informatie over de inhoud van dit persbericht kan helaas (voor eind september) niet worden 
verstrekt.   
 
Babette Sarlet, Manager Corporate Communicatie, Facilicom via: bsarlet@facilicom.nl ; M: 06 113939024 
Klaartje Hilhorst, Manager Communicatie, Albron via klaartje.hilhorst@albron.nl ; M: 06 31044070 
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