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Schiedam, 3 september 2014   
 

Royal IHC breidt contract Gom Schoonhouden verder uit  
 
Royal IHC en Gom Schoonhouden hebben hun bestaande schoonmaak- en 

glasbewassingsovereenkomst verder uitgebreid. Gom Schoonhouden, onderdeel van 

Facilicom Services Group, werd na een zorgvuldige aanbesteding op basis van het Best 

Value Procurement principe door de wereldwijde marktleider voor efficiënte bagger- en 

mijnbouwschepen twee percelen toevertrouwd.  

 

De overeenkomst beslaat zes locaties van IHC. Nationaal accountmanager van Gom, Paul 

Tuerlings, is erg trots op de gunning. “IHC heeft na een grondige voorbereiding bewust gekozen 

voor het inkoopproces via Best Value Procurement, waarin gekozen wordt voor de beste 

leverancier die de hoogste toegevoegde waarde kan leveren tegen de beste prijs. In de 

bijbehorende pre-awardfase is vervolgens dieper ingezoomd op de kwaliteitsplannen, 

risicobeheersings- en risicomanagementplannen. IHC heeft voor deze aanbesteding een 6-

koppig projectteam samengesteld onder leiding van Jacobus Verheul (projectleider en –

begeleider). Het projectteam van Gom bestond voor dit traject uit zowel operationele als 

commerciële collega’s, waardoor we de wensen van IHC goed in kaart konden brengen”. 

 

“De samenwerking tussen ons is altijd open en direct geweest”, vervolgt Tuerlings. “We kijken 

dan ook uit naar het vernieuwde partnerschap.” Het omvangrijke contract kent een looptijd van 3 

jaar, met een mogelijkheid tot verlenging. 
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Gom maakt bedrijfsruimten als kantoren, scholen, retaillocaties en luchthavens schoon. Gom richt zich met de hospitality-tak op 
omgevingen waar gastbeleving een extra grote rol speelt, als hotels, vakantieparken, musea en congrescentra. Ook neemt Gom de 

specialistische reiniging ter hand in de sectoren Food en Gezondheidszorg, de dieptereiniging van grootkeukens en sanitair, bouw- 
en inhuisoplevering, industriereiniging en glas- & gevelreiniging. Gom biedt zijn diensten aan door heel Nederland met 8.000 
schoonmakers en 14 vestigingen en is sinds de oprichting van Facilicom Services Group in 1966 onderdeel van het bedrijf.  

Koninklijke IHC (IHC) richt zich op de voortdurende ontwikkeling van haar ontwerp- en bouwactiviteiten voor de gespecialiseerde 
maritieme sector. Met haar decennialange ervaring is IHC wereldmarktleider als leverancier van efficiënte schepen en equipment 

voor bagger- en natte mijnbouwactiviteiten. De onderneming wordt tevens erkend als een betrouwbare leverancier van innovatieve 
schepen en materieel voor de offshore markt.  
 

IHC heeft brede expertise in huis op het gebied van het ontwerp en de bouw van geïntegreerde standaard en custom-built schepen, 
geavanceerd equipment en de daarbij behorende life cycle support. Deze geïntegreerde, systematische aanpak heeft geleid tot 
optimaal functionerende producten en langdurige partnerships.  

Tot de brede klantenkring van de onderneming behoren baggerbedrijven, olie- en gasconcerns, offshore contractors en overheden.  
 
IHC heeft meer dan 3.000 werknemers op verschillende locaties in Nederland, Brazilië, China, Frankrijk, India, Kroatië, Maleisië, het 

Midden-Oosten, Nigeria, Singapore, Slowakije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika.  Dankzij voortdurende 
investeringen in R&D blijft technologische innovatie voor de onderneming de solide basis vormen. Op deze manier draagt IHC 
tevens bij aan een duurzaam milieu. 
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