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Albert Verlinde bekrachtigt nieuwe samenwerking Stage Entertainment en Gom 

Hospitality 

Stage Entertainment en Gom Hospitality hebben de samenwerking voor de schoonmaak 

van het AFAS Circustheater en het Beatrix Theater verlengd. In aanwezigheid van 

managing director Albert Verlinde van Stage Entertainment Nederland zijn op 8 juli de 

handtekeningen onder een nieuw meerjarig contract gezet. ‘We hebben opnieuw voor 

Gom Hospitality gekozen op basis van vertrouwen en duurzaamheid’, zegt hoofd facilitaire 

zaken Martijn Witte over de verlenging. 

De twee theaters van Stage Entertainment zijn vooral bekend vanwege de grote 

publieksmusicals die er speelruimte krijgen. Zo kwamen er in het Utrechtse Beatrix Theater 

450.000 mensen af op de musical Mamma Mia!. In maart van dit jaar mocht directeur Albert 

Verlinde trots bekendmaken dat The Lion King zelfs de populairste musical van Nederland is 

geworden. In twee speelperiodes kwamen 3,3 miljoen mensen kijken in het AFAS 

Circustheater in Scheveningen. 

Gom Hospitality is vaste schoonmaakpartner in beide locaties. Omdat Stage Entertainment 

streeft naar een hoge gasttevredenheid is de schoonmaak een belangrijke pijler. Martijn 

Witte: ‘Iedere medewerker weet dat hospitality juist hier belangrijk is. Gom Hospitality weet 

precies waar de accenten moeten liggen. Al heeft Gom soms maar minimale tijd om de zaal 

tussen twee voorstellingen door schoon te maken. Dan is het hooguit drie kwartier, een uur. 

Want the show must go on.’  

Teamwerk 

Albert Verlinde: ‘Musical maken is teamwerk, niet alleen op het podium maar zeker ook in 

de publieke ruimte verwacht het publiek een topprestatie. Het doet me steeds weer een 

genoegen om te zien met hoeveel passie de medewerkers van Gom Hospitality tot in de 

details hun werk uitvoeren. Ik ben dan ook heel blij met de verlenging van onze 

samenwerking.’ 

Afvalscan bespaart kosten 

De hernieuwde keus voor Gom Hospitality is gemaakt om een duurzame relatie met een 

facilitair dienstverlener te realiseren. Ook op het terrein van de afvalverwerking is die 

duurzaamheid belangrijk. Eerder dit jaar liet het AFAS Circustheater een afvalscan uitvoeren 

door Gom Hospitality in samenwerking met afvalverwerker Milieu Service Nederland. 

Doelstelling van die scan is om de kosten van de afvalverwerking voor het theater te 

beperken. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Noot aan de redactie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Facilicom Group 
Babette Sarlet  
corporate communicatie 
Karel Doormanweg 4 
3115 JD Schiedam 
Mobiel: 06-11 39 30 24 
E-mail: bsarlet@facilicom.nl 
Website: www.facilicom.nl 
 
Schoonmaakwensen en -behoeften zijn in elke sector verschillend. Daarom is Gom het eerste sectorspecifieke 
schoonmaakbedrijf met landelijke dekking. Opdrachtgevers vinden bij Gom expertise en capaciteit verdeeld over zes 
verschillende businessunits: Zorg, Hospitality, Onderwijs, Offices, Food & Industry (Kleentec) en Specialistische Reiniging. Als 
onderdeel van Facilicom Group heeft Gom meer dan 8.500 medewerkers, verdeeld over tien vestigingen. 
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