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Facilicom introduceert facilitaire scan voor de zorg 
 
Op donderdag 7 oktober, tijdens de Health & Careday, lanceerde facilitair dienstverlener 
Facilicom Services Group de Facilicom Zorg Scan. Met deze facilitaire scan voor de zorgsector 
wordt inzichtelijk gemaakt waar de facilitaire verbetermogelijkheden bij zorginstellingen zitten 
en wordt integraal inzicht gegeven in hoe kosten, prestaties en tevredenheid zich ten opzichte 
van elkaar verhouden. Daarmee maakt het snel en zorgvuldig duidelijk waar mogelijkheden voor 
een toekomstbestendig facilitair bedrijf liggen.  
 
De Facilicom Zorg Scan is een maximaal twee weken durende werksessie, waarin samen met het 
bedrijf gekeken wordt  waar de facilitaire verbetermogelijkheden zitten. ‘We ervaren in onze dagelijkse 
praktijk dat er een grote behoefte is aan een dergelijke tool binnen de zorgsector. Facilicom kan met al 
zijn kennis en ervaring, zeker op het terrein van facilitaire bedrijven in de zorg, een toekomstbestendige 
situatie creëren’, vertelt Marc van Hagen, directeur business development zorg van Facilicom. 
  
Een combinatie van benchmarks, workshop en guest journeys 
De scan wordt uitgevoerd onder leiding van een ervaren procesbegeleider, in openheid, vertrouwen en 
transparantie, op maat voor de organisatie. De werksessie is een combinatie van benchmarks, 
workshops en ‘guest journeys’. Op basis daarvan wordt er binnen twee weken na de werksessie een 
schriftelijke terugkoppeling gedaan over het verbeterpotentieel op korte, middellange en lange termijn. 
 

 

 

Noot aan de redactie:           

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 
Facilicom Services Group 
Babette Sarlet, manager communicatie 

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

Fax: 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 28.000 medewerkers. Facilicom is onder meer actief in de branches 

schoonhouden, beveiliging, bedrijfscatering, 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 services aan via de facil itaire bedrijven 
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.  

 
 


