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Diergaarde Blijdorp vertrouwt op Gom Hospitality, een nieuwe 

samenwerking is geboren 

Een van de oudste dierentuinen van Nederland, Diergaarde Blijdorp, en Gom Hospitality worden 

partners. Na een gedegen voortraject heeft Blijdorp het vertrouwen in Gom uitgesproken voor 

de schoonmaakwerkzaamheden van nagenoeg alle publiektoegankelijke ruimten in de 

Diergaarde en verwacht een langdurige samenwerking aan te gaan.  

 
Gom borgt kennis en garandeert werk 

Blijdorp werkt al jarenlang samen met Magis010, een sociale onderneming die mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpt. Magis010 is sinds 2013 een onderdeel van Facilicom 

Services Group; de moederorganisatie van Gom Hospitality. De samenwerking tussen Magis010 en de 

Diergaarde blijft in het nieuwe contract een vaste waarde. Met name de borging van de kennis én de 

garantie van werk voor alle huidige werknemers zijn doorslaggevend geweest voor de nieuwe 

samenwerking. 

 

Regionale kennis en kunde 

Marc Damen, directeur van Blijdorp, kijkt uit naar het partnerschap: ‘We waren zeer onder de indruk 

over de manier waarop Gom zich bij ons presenteerde. Het regionale karakter met de bijbehorende 

mentaliteit van Gom spreekt ons erg aan. We kijken dan ook met veel vertrouwen uit naar een 

langdurige samenwerking.’ Albert van der Meulen, algemeen directeur van Gom Schoonhouden, vult 

aan: ‘Blijdorp is een inspirerende klant. Het is een prachtige Diergaarde met een groots imago. Met de 

samenwerking in het nieuwe contract zorgt Gom er vooral voor dat de huidige kennis wordt 

geïntegreerd in de werkmethodiek en in de organisatie van Blijdorp. Een groot deel van de 

implementatie bestaat dan ook uit het ophalen van die kennis, aangevuld met de gastgerichte 

aansturing en professionele werkmethodieken van het schoonmaakbedrijf. Dit heeft een groot voordeel 

voor de betrokken contactpersonen van Blijdorp. De Diergaarde hoeft ons geen wegwijs te maken in 



 
 
 

het park en dat bespaart tijd in de voorbereidende fase. We hebben veel vertrouwen in de 

samenwerking en staan te popelen om aan de slag te gaan’. 

 

Noot voor de redactie:           

Foto van links naar rechts: Perry van Gils (account directeur Gom Hospitality),  Albert van der Meulen (algemeen directeur Gom 

Schoonhouden),  
Marc Damen (directeur Diergaarde Blijdorp), Rense Assies (accountmanager Gom Hospitality),  Patrick van der Veen (accountmanager Gom 
Hospitality),  Ann Lampo (opzichter algemene en logistieke dienst Diergaarde Blijdorp),  Marleen Wageman (adviseur Verhoeven & Partners 

Schoonmaakadvies) 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 
Facilicom Services Group 
Babette Sarlet 

Karel Doormanweg 4 
3115 JD Schiedam 
Tel.:  010 - 298 1275 

Mobiel: 06-11393024 
E-mail: bsarlet@facilicom.nl 

 
 

 

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, bouwen 

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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