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Schiedam, 24 november 2016 

 

Facilicom op Facility for Future Event 
 
 
Facilicom is dit jaar - als founding partner - prominent aanwezig op het Facility for Future Event 

op 18, 19 en 20 januari in de Brabanthallen in Den Bosch. Het vakevent wordt nu al hét inspiratie 

event voor het creëren van meerwaarde genoemd. 

 

Tijdens Facility for Future is er veel aandacht voor diverse facilitaire thema's als schoonmaak, catering, 

duurzaamheid, gebouwautomatisering en onderhoud. 'Voor Facilicom Group staat dit event in het teken 

van mens en techniek; de optimale mix', vertelt Facilicom CEO Geert van de Laar. 'Bezoekers maken 

kennis met diverse innovaties tijdens ons Facilitair Kenniscentrum op donderdagmiddag. Daarnaast 

zullen diverse mensen uit onze organisatie meewerken aan workshops, presentaties en 

inspiratiesessies.' 

 

Facility for Future 2017 

Tijdens het nieuwe vakevent Facility for Future 2017, waar ontwikkelingen, trends en innovaties binnen 

het facilitaire werkveld samen komen, staat kennis delen en netwerken centraal. Op inspirerende wijze 

laat Facility for Future 2017 ontdekken hoe meerwaarde gecreëerd kan worden voor organisaties, 

klanten en werknemers. Met out of the box visies in het theaterprogramma en leerzame workshops. 

Ervaar zelf de state of the art hospitality-concepten en hoe adequaat in te spelen op actuele thema's op 

de interactieve exposities. 

 

Toegangskaarten bestellen 

U bent van harte welkom in het grand-café van Facilicom om informeel bij te praten of kennis te maken. 

Reserveer uw gratis toegangsbewijs via www.facilicom.nl/FacilityForFuture.  

 

 

 

 

 

http://www.facilicom.nl/FacilityForFuture


 
 
 
Noot aan de redactie:           

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 
 
Facilicom Group 

Babette Sarlet, manager communicatie 
Karel Doormanweg 4 
3115 JD Schiedam 

Tel: 06-11 39 30 24  
E-mail: bsarlet@facilicom.nl 

 
 

 

 
Over Facilicom Group 
Facilicom 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, (bedrijfs)catering, facilitair management, bouw en installatie en horecadiensten. 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 Group. Sinds de oprichting in 1966 is het hoofdkantoor gevestigd te Schiedam.  

 

 


