
  
 

 

PERSBERICHT  

Schiedam, 5 september 2014   
 

Agrifirm kiest Gom voor schoonmaakdienstverlening 

 

Na een door Atir begeleide aanbesteding, heeft Gom een contract afgesloten met 

Agrifirm voor het schoonmaakonderhoud en glasbewassing van haar locaties in 

Nederland. 

 

Agrifirm levert in binnen- en buitenland producten en diensten aan ondernemers in de 

veehouderij, akker- en tuinbouw. Met een omzet van 2,5 miljard euro en ruim 3400 

medewerkers wereldwijd vormt Agrifirm een toonaangevend bedrijf in de agribusiness. 

In Gom is een partner gevonden die past bij de visie van Agrifirm ten aanzien van 

kennis, kwaliteit en innovatie. Gedurende de contractperiode zal de performance van 

Gom worden beoordeeld op een aantal objectief gemeten kritische prestatie indicatoren 

(kpi’s). Deze indicatoren zijn door Atir en Agrifirm gezamenlijk vastgesteld. Op basis van 

de performance op de kpi’s van Gom wordt bepaald of er een contractverlengingsjaar 

wordt gegund. Het contract wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar, waarbij Gom 

maximaal 7 verlengingsjaren kan realiseren. 

 

“Gom had al acht locaties van Agrifirm in onderhoud. Nu zijn er bij de nieuwe 

aanbesteding 38 locaties in Nederland bijgekomen en daar zijn wij bijzonder trots op”, 

vertelt Perry van Gils, accountdirecteur van Gom Schoonhouden. Bij deze aanbesteding 

heeft niet de prijs maar de toegevoegde waarde van de schoonmaak de doorslag 

gegeven. ”De resultaatgerichte schoonmaak en de begeleiding van de medewerkers 

hierin heeft voor een groot deel bijgedragen aan de keuze voor Gom door Agrifirm.” 

besluit Perry van Gils. 



 
 
 

 

Gom startte op 1 september op alle 46 locaties in het land. 

 

Noot aan de redactie:           

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Facilicom Services Group 

Babette Sarlet 
Corporate Communicatie 
Karel Doormanweg 4 

3115 JD Schiedam 
Tel: 010 - 298 1275 
Mobiel: 06-11 39 30 24 

E-mail: bsarlet@facilicom.nl 
Website: www.facilicom.nl 
 

 
 

Gom maakt bedrijfsruimten als kantoren, scholen, retaillocaties en luchthavens schoon. 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.  
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