
Schoon!
Veilig!
Smakelijk!
Flexibel!
Proost!
Solide!
Integraal!

De juiste mensen op de juiste plek
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De juiste mensen op de juiste plek

Bedrijven, overheden, onderwijsinstituten en zelfs zorg -

instellingen richten zich steeds meer op hun core business.

Alles wat daar niet toe behoort, wordt uitbesteed. Facilicom

Services Group is al meer dan 40 jaar gespecialiseerd 

in het verzorgen van facilitaire diensten en kan u als

opdracht gever alle facilitaire zorg uit handen nemen. 

Op een kwalitatieve, efficiënte en flexibele wijze.

Facilicom Services Group kan u op vrijwel elk terrein de juiste

mensen op de juiste plek leveren. We houden uw pand schoon,

zorgen voor alle veiligheid, maken elke dag een smakelijke lunch

voor alle medewerkers, leveren tijdelijk personeel of nemen 

activiteiten geheel over. Zelfs bouw, verbouw en renovatie van

panden kunt u aan ons toevertrouwen, inclusief de installatie-

techniek.

De activiteiten van Facilicom zijn ondergebracht in gespeciali-

seerde divisies. Alle specialisten die bij ons werken kunnen dus

hun tijd besteden aan het verder ontwikkelen en vervolmaken

van de dienstverlening. Maar bovenal zijn wij sterk in samen -

werken. Zo kunt u ons inschakelen voor meerdere diensten. 

Het is dan bovendien mogelijk alle diensten onder te brengen 

in een multiservices-concept. We bewerkstelligen dan zoveel

mogelijk synergie in de dienstverlening. Want ook in het 

beheersen van de kosten denken we graag met u mee.

Schoonmaak  |  Beveiligen  |  Catering  |  Personeelsdiensten  |  Horecadiensten  |  Bouw- en installatietechniek  |  Facility management



Sc



Gom is al meer dan 40 jaar innovatief in het vakkundig 

schoonhouden van gebouwen. Of het nu gaat om kantoren, 

productielocaties, evenementengebouwen, zorginstellingen,

onderwijsgebouwen of luchthavens. Met onze ruim 7.000 goed

opgeleide medewerkers en doordachte werkmethodieken 

weten we op elke locatie de kwaliteit van de werkzaamheden

voortdurend op een hoog peil te houden.

Als pioneer en voorloper in de schoonmaaksector heeft Gom

een breed scala van specialismen ontwikkeld. We voeren 

specialistische reinigingswerkzaamheden uit, zoals glas- 

en gevelreiniging, vloeronderhoud en dieptereiniging van 

groot keukens en sanitair. Ook voor de gezondheidszorg en 

de foodsector hebben wij aparte bedrijfsonderdelen.

In welke branche wij ook voor u werken: Onze gemotiveerde,

vakkundige medewerkers zorgen er elke dag weer voor dat 

wij de kwaliteit leveren die is afgesproken. Wij denken graag

mee hoe zaken anders, en vooral beter kunnen. Want wij 

denken niet alleen met u mee: wij denken vooruit.

Schoonhouden

Specialistische reiniging

ZorgSupport

Food

hoon!
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Schoonmakers die vooruitdenken



Met ruim 7.000 medewerkers en een grote diversiteit aan 

producten en diensten is Trigion het meest complete 

beveiligingsbedrijf van Nederland. Wij beveiligen van luchthaven

tot ministerie en van energiebedrijf tot winkelcentrum. De brede

focus van Trigion en de drang om te vernieuwen maken dat we

onze opdrachtgevers voor ieder specifiek risicoprofiel de beste

oplossing bieden. Door de kwaliteit en de resultaten van onze

werkzaamheden voortdurend te meten en bij te stellen, maken

we onze dienstverlening steeds professioneler. Tevens ontstaat

zo inzicht in veranderende behoeftes en wensen. Door daar

gericht en adequaat op te reageren maken we waar wat we 

beloven, namelijk dat we dé toonaangevende partner zijn in 

het creëren van veiligheid.

Veilig!
Toonaangevend in veiligheid



Schoonmaak  |  Beveiligen |  Catering  |  Personeelsdiensten  |  Horecadiensten  |  Bouw- en installatietechniek  |  Facility management

Beveiliging

Beveiligingstechniek

Services

AlarmServiceCentrale

Recherche, Consultancy & Training
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Prorest Catering beheert en exploiteert bedrijfsrestaurants voor

opdrachtgevers. Daarbij verzorgen we natuurlijk niet alleen de

lunch, maar ook banqueting activiteiten bij vergaderingen en

feesten. Als kwaliteitscateraar zijn we prominent aanwezig 

binnen de overheid, de industrie, de evenementensector en 

in de wereld van de zakelijke dienst verlening. Het is voor al 

onze medewerkers elke dag weer een uitdaging om de gasten

in de restaurants te verrassen met verse, gezonde en smakelijke

producten, Daarbij is er natuurlijk permanent aandacht voor

kwaliteit en hygiëne. We doen dat alles ook nog eens op een 

zo efficiënt mogelijke manier, waarbij gastvrijheid en kosten -

bewustzijn centraal staan.

Contractcatering

Commerciële catering

Transportcatering

Projectadvisering

makelijk!
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Professionals in uw restaurant



Axxicom Personeelsdiensten helpt opdrachtgevers naar 

volle tevredenheid aan tijdelijk personeel. Maar we doen meer.

Axxicom is aan het uitgroeien tot een partner die opdracht -

gevers breed kan ondersteunen op de markt voor personeel. 

We werven en selecteren bij vaste of interimvacatures. 

Voor hoger kader functies hebben we daar Facility voor: 

een gespecialiseerd bureau dat ook uw potentiële werknemers

deskundig kan testen... Axxicom lost personele vraagstukken

op! Ook zijn we ervaren in detachering, pay rolling en pool -

management. We zijn zelfs in staat om complete dienstverlenende

activiteiten op eigen risico over te nemen. Zo is Axxicom 

voortdurend bezig met het ontwikkelen van nieuwe activiteiten

die passen bij de snel veranderende arbeidsmarkt.

Flexibe
Mensen maken het verschil
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Personeelsdiensten

Werving & Selectie

Projectuitbesteding

Outsourcing





Tapwacht is dé specialist als het om installeren en onderhouden

van tap- en koelinstallaties gaat. Tapwacht gaat verder dan elke

andere leverancier: naast het technisch onderhoud doen we 

ook het hygiënisch onderhoud van alle installaties. Tapwacht

ontwerpt, levert en installeert als een van de weinige bedrijven

in Nederland complete buffetten, inclusief alle koelsystemen,

lekbladen en tapinstallaties. De koel- en tapinstallaties inclusief

het leidingwerk worden door onze eigen monteurs geïnstalleerd.

Op deze wijze houdt u alles in één hand. Met Tapwacht zijn 

uw gasten dus altijd verzekerd van een perfect product. 

Dat is ook de reden dat alle grote brouwers en vele duizenden

horecaondernemers, verenigingen en instellingen kiezen voor 

de zekerheid van Tapwacht Service en Techniek.

Service

Techniek

Proost!
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De zekerheid van gecontroleerde tapkwaliteit



Onder de naam Breijer is Facilicom actief in de bouw en de

installatietechniek. We bouwen en renoveren projecten in 

de utiliteitsbouw, het onderwijs, de zorg en de woningbouw.

Doordat we alle facetten van bouw en techniek in huis 

hebben, kunnen we opdrachtgevers een totaalpakket 

bieden. Ook zijn we in staat al onze diensten te integreren

waardoor er nog maar één projectorganisatie nodig is en 

de bouw veel sneller en efficiënter kan verlopen. Dat totaal-

pakket kan ook nog eens worden uitgebreid met service en

contractonderhoud, waarmee zekerheid ontstaat over de

exploitatie op de lange termijn. Door al bij de bouw rekening

te houden met het onderhoud maken we het mogelijk de

exploitatiekosten laag te houden.

Solide!
Partner in elk bouwproject



Bouw

Afbouw

Techniek

Onderhoud
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Bij Facilicom Facility Solutions staan integrale facilitaire 

oplossingen op maat centraal. Zo kunnen wij verschillende 

diensten voor u integreren waarbij u nog maar één contact -

persoon heeft en u nog maar één verzamelfactuur ontvangt.

Hierbij hanteren wij verschillende serviceconcepten, toegespitst

op uw specifieke behoeften. Zo adviseren wij u over het 

combineren van diensten in een van onze serviceconcepten.

Indien u behoefte heeft aan het managen en optimaliseren 

van uw huidige facilitaire dienstverleners dan kunnen wij u dat

ook uit handen nemen. Maar u kunt bij ons eveneens terecht

voor het complete estate management van uw panden.

Desgewenst kunnen wij u van dienst zijn met de inzet van 

onze professionele facility-, interim- en projectmanagers. 

Multiservices

Maincontracting

Facility estate management

Interim- en projectmanagement

Consultancy

ntegraal!
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Maatwerk in facility management



Schoonhouden
Specialistische reiniging
ZorgSupport
Food

Bouw
Afbouw
Techniek
Onderhoud

Multiservices
Maincontracting
Facility estate management
Interim- en projectmanagement 
Consultancy

Personeelsdiensten
Werving & Selectie
Projectuitbesteding
Outsourcing

Beveiliging
Beveiligingstechniek
Services
AlarmServiceCentrale
Recherche, consultancy
& training

Contractcatering
Commerciële catering
Transportcatering
Projectadvisering

Service
Techniek

Services Group

Facilitaire werkgebieden van Facilicom

Facilicom is een Nederlandse onder neming die facilitaire diensten verricht voor 

bedrijven, organisaties, overheden en instellingen. Facilicom is onder meer actief in

schoonhouden, beveiliging, bedrijfscatering, personeelsdiensten, facilitair management,

bouw en installatie en horecatechniek en levert voor steeds meer opdrachtgevers 

combinaties van diensten, gebundeld tot één geïntegreerd pakket. Facilicom Services

Group telt ruim 30.000 medewerkers en is actief in Nederland, België, Frankrijk en

Engeland.





Facilicom Services Group

Postbus 144

3100 AC Schiedam

Karel Doormanweg 4

3115 JD Schiedam

tel. (010) 298 11 11

fax (010) 298 11 01

info@facilicom.com

www.facilicom.com

Bedrijven van Facilicom

Facilicom Facility Solutions

Trigion Beveiliging

Gom Schoonhouden

Prorest Catering

Axxicom Personeelsdiensten

Breijer Bouw en Installatie

Tapwacht Service en Techniek

57
01

0-
08

/2
00

8


