
  
 

 

PERSBERICHT  

Schiedam, 14 juli 2014   
 

Gom behaalt als eerste in de schoonmaakbranche Zilv eren niveau 

FIRA Platform 

 

Gom heeft als eerste bedrijf in de schoonmaakbranch e niveau Zilver behaald in het FIRA 

Rating System. FIRA, o.a. gebaseerd op ISO 26000,  is dé kennismakelaar op het gebied 

van MVO en toetst bedrijven in hoeverre duurzaamhei d verankerd ligt in de 

bedrijfsprocessen. 

 

Het FIRA Platform stelt bedrijven in staat hun duurzaamheidsprestaties zichtbaar te maken. 

FIRA is ontworpen volgens het gedachtegoed van onder meer ISO 26000 en GRI. Alle 

informatie wordt eerst getoetst voordat het beschikbaar wordt gesteld. Het platform is een 

getrapt systeem, bestaande uit de procesniveaus Brons, Zilver, Goud en Platina, waarmee 

organisaties een steeds hoger niveau van integratie en transparantie bereiken. Gom behaalde 

eind 2013 al niveau Brons.  

 

“Recent spraken we als Gom over onze groene ambitie. Door deze zilveren status zien we dat 

deze groene ambitie al snel gestalte heeft gekregen, en daar zijn wij trots op”, vertelt Fred van 

Dijk, VGWM-coördinator bij Gom Schoonhouden. “Wij blijven overigens werken naar 

milieusparende alternatieven als standaard. Op die manier blijven we constant door 

ontwikkelen.” 

 

Twee weken terug maakte Prorest (onderdeel van Facilicom, waartoe Gom ook behoort) bekend 

dat zij de Zilveren status van FIRA hadden behaald. Meer informatie over FIRA: www.fira.nl 
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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 en Hospitality. 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. 

 

 


