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Facilicom neemt facilitaire diensten Brand Energy & Infrastructure Services over 

 
Op maandag 6 juli ondertekenden Facilicom Facility Solutions en Brand Energy & Infrastruture 

Services, na een best practise selectieprocedure, een samenwerkingsovereenkomst. Met ingang 

van 1 juni heeft Facilicom voor een periode van minimaal 4 jaar het beheer van onder andere de 

schoonmaak, catering, beveiliging, technisch onderhoud, trainingen en afvalverwerking 

overgenomen van Brand Energy & Infrastructure Services.  

 

Met de overname van de facilitaire diensten van Brand Energy & Infrastructure Services zorgt 

Facilicom ervoor dat Brand zich volledig kan richten op de corebusiness, namelijk de isolatie, access 

(steigerbouw, hoogwerkers, hefsteigers), tracing, fireproofing en offshore services. ‘We zeggen bij 

Brand altijd, durf zaken los te laten waar je minder goed in bent, doe je dat niet, dan verlies je je 

corebusiness uit het oog en dat is schadelijk voor het gehele bedrijf’, vertelt Ad Geilings, manager 

procurement van Brand Energy & Infrastructure Services. 

 

Rogier Verbeek, algemeen directeur Facilicom Facility Solutions vervolgt; ‘Wij zijn enorm trots op het 

vertrouwen dat Brand ons gegeven heeft. De persoonlijke, maar ook culturele klik tussen de twee 

bedrijven is een uitstekende basis voor echt partnerschap.’ 

 

 

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 30.000 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.  

 
Foto: op de voorgrond  Rob van der Steen, financieel directeur Brand, Rogier Verbeek, algemeen directeur Facilicom Facility Solutions, Achter 
v.l.n.r.Amir Bercovitz (Facilicom), Ad Geilings (Brand), Jeroen Hofmeester (Facilicom), Pieter-Jan Heijboer (Brand), Thomas Wijnveldt 

(Facilicom), Patty Janszen (Facilicom) en Sander Boeije (Facilicom) 
 


