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Facilicom verkiest Stichting Vogelklas Karel Schot tot winnaar FMVO-prijs 

Facilicom Facility Solutions organiseerde donderdag 2 juli jl. een facilitair MVO-event (FMVO) 

voor zijn klanten. Voorafgaand aan het evenement is aan alle opdrachtgevers gevraagd een 

bestaand maatschappelijk project, dat wel een duwtje in de rug kan gebruiken, aan te dragen. 

Een project waarvan de klant de facilitaire expertise van Facilicom als toegevoegde waarde ziet. 

Zodat de klant beslist, of zoals Facilicom het evenement heeft betiteld: De klant kiest. Uit alle 

inzendingen is een winnaar gekozen; Stichting Vogelklas Karel Schot. Deze stichting zet zich in 

voor het opvangen en verzorgen van zieke of gewonde wilde vogels.  

 

De winnaar van het eerste FMVO-event is de voorgedragen stichting van het bedrijf Emerald Materials 

geworden. De inzending van Vogelklas Karel Schot sprak de jury het meeste aan. Voor de 

Rotterdamse stichting kan Facilicom zijn kennis en expertise maximaal inzetten: we zetten onze 

handen én onze kennis aangaande beheer en onderhoud van gebouwen, middelen en diensten in. 

Annette Bus sprak namens Emerald Materials: ‘Dat wij tussen zoveel mooie inzendingen mochten 

staan is al geweldig, maar dat we ook nog winnen is helemaal fantastisch. Dank jullie wel voor het 

mogen winnen van deze prijs.’ 

 

Klantgericht MVO 

Rogier Verbeek, algemeen directeur Facilicom Facility Solutions, licht het standpunt van de facilitaire 

dienstverlener toe: ‘Vanuit Facilicom gaan wij ons MVO-beleid meer vorm en inhoud geven. Wij gaan 

onze kennis en kunde op het gebied van facility management inzetten in relatie tot maatschappelijk 

verantwoord ondernemen en onze klant hier bij betrekken. Deze vorm van sociale innovatie zorgt 

volgens Facilicom voor veel meer klantgerichtheid. We kijken enorm uit naar het traject, we hebben er 

alle vertrouwen in.’ 

 

Verrassende gastsprekers 

De bekendmaking van de winnende organisatie vond plaats in a.s.r.’s Willemswerf, klant van Facilicom. 

Inzendingen kwamen van uiteenlopende organisaties. Zo droeg Vodafone de Stichting Opkikker voor 

en wil de Belastingdienst graag meer ondersteuning voor het Toon Hermans Huis in Arnhem. Twee 



 
 
 

gastsprekers vulden de middag met interessante lezingen; Dorine Cleton sprak over beschermde 

dieren die opduiken bij een bouwproject en zo de bouw stilleggen. Miklos Suijk van Copijn verraste als 

tweede gastspreker de aanwezigen met alle ins en outs omtrent boomverzorging. 
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3115 JD Schiedam 

Tel.:  010 - 298 1275 
Fax:  06-11393024 
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Over Facilicom Services Group 
Facilicom is al bijna 50 jaar gespecialiseerd in het verzorgen van facilitaire totaaldienstverlening. Dat doen wij op een kwalitatieve, efficiënte 

en flexibele wijze. Facilicom heeft vestigingen in Nederland, België, Engeland en Frankrijk en biedt werkgelegenheid aan ruim 30.000 
medewerkers. Facilicom is onder meer actief in de branches schoonhouden, beveiliging, bedrijfscatering, personeelsdiensten, 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 facilitaire bedrijven Axxicom Personeelsdiensten, Breijer Bouw & 
Installatie, Gom Schoonhouden, Prorest Catering, Tapwacht Service & Techniek en Trigion Beveiliging. Facilicom Facility Solut ions werkt met 
en voor opdrachtgevers aan totaaloplossingen in de facilitaire sfeer. Om uiting te geven aan ons mvo-beleid is FFS sinds 2010 in het bezit van 

een certificaat voor de MVO-prestatieladder. 

 


