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Corporate social responsibility (CSR) zit in het DNA van Facilicom 
Group. Als dienstverlenende onderneming – en een van de 
grootste werkgevers van Nederland – zien we het als onze 
verantwoordelijkheid om een positieve impact te creëren. Onze 
missie om samen te werken aan een inspirerende leefomgeving 
voor iedereen is het startpunt van ons CSR-beleid. 

Duurzaam door doen

Al meer dan twintig jaar lang zetten we elk dag nieuwe stappen om 
onze organisatie duurzamer te maken. Onder de noemer Duurzaam 
Doen maken we werk van CSR. Hoogtepunten van 2021 zijn 
onder andere de aanstelling van onze sustainability manager en de 
certificering op niveau 3 van de CO

2
-prestatieladder. We werken 

daardoor steeds slagvaardiger en integraler aan onze duurzame 
ambities.

Corporate
Social 
Responsibility
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Strategische pijlers

Ons CSR-beleid is gebouwd op drie strategische pijlers, die we verbinden  
met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties:

• zorgdragen voor elkaar (SDG 1, 3, 8)

•  werken aan een inclusieve maatschappij (SDG 1, 8, 10, 11)

• verkleinen van impact op het klimaat (SDG 8, 11)

Facilicom ziet de SDG’s als inspirerende en richtinggevende gids om duurzaamheid 
structureel op de agenda te zetten. We zijn deelnemer aan de SDG Charter van SDG 
Nederland en leggen in de uitwerking van ons CSR-beleid steeds de verbinding met 
activiteiten die de duurzame werelddoelen verder brengen. Daarbij ligt de focus op SDG’s 1, 
3, 8, 10 en 11, de doelen waarop we als onderneming die midden in de samenleving staat 
echt het verschil kunnen maken.

Als één van de grotere werkgevers van Nederland is Facilicom Group in staat om een enorme 
positieve impact te maken: door zelf verder te verduurzamen én door met onze klanten, 
partners en leveranciers samen te werken aan sociale en duurzame initiatieven. CSR zien we 
dan ook als onze verantwoordelijkheid en we zijn intrinsiek gemotiveerd om steeds verder te 
komen met oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Zoals in al ons werk, is ook voor onze CSR-activiteiten de missie van Facilicom Group het 
startpunt van alle initiatieven die we nemen. Samen werken aan een inspirerende 
leefomgeving met aandacht voor iedereen – dat gaat niet alleen over wat wij als organisatie 
betekenen voor onze klanten, maar ook wat we doen voor onze medewerkers, de 
samenleving en het klimaat.

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn een 
blauwdruk voor een betere, duurzame wereld voor iedereen. De zeventien doelen 
gaan over de grote opgaven waar we wereldwijd voor staan: welvaart, gelijkheid, 
klimaatverandering, vrede en rechtvaardigheid. De Verenigde Naties wil de 
zeventien doelstellingen en 169 targets uiterlijk in 2030 realiseren.

Facilicom voelt zich in het bijzonder betrokken bij SDG 1 (“beëindig armoede overal 
en in al haar vormen”), SDG 3 (“verzeker een goede gezondheid en promoot 
welvaart voor alle leeftijden”), SDG 8 (“bevorder aanhoudende, inclusieve en 
duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig 
werk voor iedereen”), SDG 10 (“dring ongelijkheid in en tussen landen terug”) en 
SDG 11 (“maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig 
en duurzaam”).

https://www.sdgnederland.nl/het-charter/
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1.246 
medewerkers
volgden een

training 

2.401 
trainingen
gevolgd bij

GoodHabitz

531 
jubilarissen 

in het zonnetje 
gezet.

Zorgdragen voor elkaar
Happy people make happy people. Dat is de ultrakorte samenvatting van de drijfveer 
van Facilicom Group om elke dag werk te maken van werkgeluk. Het commitment met 
werkgeluk vloeit logisch voort uit onze missie om samen te werken aan een 
inspirerende leefomgeving voor iedereen. Werkgeluk begint voor Facilicom Group met 
het gevoel dat ons werk zinvol is en bijdraagt aan het geluk van iedereen die bij ons 
werkt. Onze dienstverlening heeft ook nog eens een positieve impact op de mensen 
voor wie we werken. 

Onze inzet op werkgeluk is daarom nauw verbonden met zorg voor onze mede-
werkers. We zijn ons er continu van bewust dat onze mensen ons belangrijkste kapitaal 
zijn, en we faciliteren alle teams om werk te maken van welzijn op de werkvloer. In ons 
CSR-beleid betekent dat: speciale aandacht voor een omgeving waarin medewerkers 
zich gewaardeerd, vitaal, veilig en welkom voelen. Zodat iedereen zelfstandig en 
zelfredzaam kan werken, en gewoon helemaal zichzelf kan zijn. 

Highlights 

Net als in 2020 heeft de COVID-19-pandemie ook in 2021 veel van onze 
medewerkers gevraagd. We hebben daarom opnieuw extra aandacht besteed 
aan de veiligheid, vitaliteit en weerbaarheid van onze mensen. Daarnaast 
stimuleren we medewerkers om zich verder te ontwikkelen, en ondersteunen 
we persoonlijke en professionele groei met praktische tools en diensten.
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De coronacrisis

In de coronacrisis heeft zo’n tweederde van de medewerkers van Facilicom Group 
in de frontlinie geopereerd: onze schoonmakers, beveiligers, technici en 
thuishulpen zijn in 2020 en 2021 onder uitzonderlijke omstandigheden aan het 
werk geweest. De onzekere en steeds veranderende situaties leggen een grote 
druk op onze medewerkers. Ook de diverse lockdowns – en andere 
overheidsmaatregelen tegen COVID-19 – zijn van invloed op het 
verzuimpercentage.  Het verzuimpercentage van Facilicom Group lag in 2021 
hoger dan verwacht, namelijk 7,5% ook al hebben we alles op alles gezet om onze 
medewerkers gezond te houden. We zorgen via diverse initiatieven voor de vitaliteit 
van onze medewerkers, waarbij we structurele aandacht geven aan duurzame 
inzetbaarheid en de preventie van verzuim. De doelstelling is een 
verzuimpercentage van maximaal 5%. Zo willen we uiteindelijk het gezondste 
bedrijf in de sector worden.

Met diverse praktische tools helpt Facilicom Group medewerkers om gezonder 
te leven. Een daarvan is HelloFysio, online fysiotherapie die medewerkers thuis 
of op het werk kunnen volgen. Bijvoorbeeld via een webcam of telefoon. 
Medewerkers voeren een gesprek met een gediplomeerde fysiotherapeut en 
ontvangen vervolgens een persoonlijk behandelplan. Zo nodig volgt hierna een 
individueel behandeltraject. Alle medewerkers kunnen bovendien via online 
video’s zelf met oefeningen aan de slag om klachten te voorkomen.
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Facilicom Group stimuleert medewerkers om te blijven leren. Persoonlijke en 
professionele groei staat centraal in het evaluatiesysteem dat Facilicom in 2021 
heeft ontwikkeld. Het uitgangspunt van het nieuwe evaluatiesysteem, dat 
fasegewijs wordt geïmplementeerd, is een gelijkwaardig gesprek tussen 
leidinggevende en medewerker. De uitkomst is niet een beoordeling, maar een 
afspraak over de manier waarop de leidinggevende het welzijn en de persoonlijke 
doelen van de medewerker faciliteert. De vernieuwing van ons HR-systeem, die 
ook vorig jaar is opgestart, ondersteunt daarbij door relevante informatie beter te 
ontsluiten.

Daarnaast bieden we medewerkers van alle divisies al jarenlang diverse gratis 
(online) opleidingsprogramma’s, zoals GoodHabitz. De meer dan honderd modules 
zijn bedoeld om medewerkers praktisch toepasbare inzichten te geven, die 
bijdragen aan betere prestaties en meer werkgeluk. In 2021 volgden 1.246 
medewerkers een training. In totaal zijn er 2.401 trainingen gevolgd, wat neerkomt 
op 3.508 lesuren. Vooral de modules over adviserend verkopen, Excel en bhv 
waren in 2021 populair. 

531

Jubilarissen

Facilicom Group voert al jaren een actief beleid voor duurzame inzetbaarheid, 
zodat medewerkers gezond, fit en met plezier naar het werk gaan tot de 
pensioengerechtigde leeftijd. De balans tussen werk en privé, gezondheid en 
energie, vakkennis en vaardigheden, en motivatie en betrokkenheid staan 
daarbij centraal. In lijn met onze visie op duurzame inzetbaarheid en onze 
inzet op het werkgeluk van medewerkers maakt Facilicom Group ieder jaar 
een feestje van werkjubilea. In november 2021 ontvingen we ruim 650 gasten 
in het Beatrix Theater in Utrecht om 531 jubilarissen te danken voor de 
jarenlange inzet.
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Het programma Hoe lekker werk jij? ondersteunt 
medewerkers van Facilicom Group om gezond, 
gemotiveerd en deskundig te werken, met oog voor 
een goede balans tussen werk en privé. 
 
De relevantie van het programma is tijdens de 
coronacrisis groter dan ooit. Via het platform deelden 
we informatie over onder andere thuiswerken en 
coronatesten, en legden we via korte filmpjes met tips 
en antwoorden op veelgestelde vragen de connectie 
met medewerkers.

Facilicom Group ondersteunt niet alleen de gezondheid en het welzijn van medewerkers, 
maar ook de financiële zelfredzaamheid. We willen dat onze medewerkers happy aan het 
werk zijn, en daarom geldzorgen en schulden voorkomen. Het gros van onze medewerkers 
is in vaste dienst, zodat we baan- en inkomenszekerheid garanderen. Daarnaast zetten we 
armoedebestrijding structureel op de agenda. Zo zijn we partner van het in 2021 
gelanceerde SchuldenlabMVS, een publiek-privaat initiatief dat zich inzet om inwoners van 
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam schulden zorgvrij te maken.  Daarnaast heeft Facilicom 
Group in 2021 de samenwerking opgezocht met de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). De 
NSR helpt werkgevers om werknemers met geld problemen tijdig te signaleren en zorgt via 
Geldfit.nl voor adequate hulp. Via de eerste pilot bij schoonmaakspecialist Gom hebben we 
ruim 700 medewerkers verder geholpen met inzicht, hulp en een luisterend oor. Sindsdien 
zijn al onze divisies aangesloten op de NSR.
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Samenwerkingen onderwijsinstellingen

Binnen verschillende sectoren, zoals de schoonmaak en beveiliging, werkt Facilicom 
Group samen met onderwijsinstellingen om jongeren te enthousiasmeren voor een 
baan in de facilitaire dienstverlening. Bijvoorbeeld: Trigion geeft laatstejaars van 
beveiligingsopleidingen van veertien ROC’s en mbo-scholen de mogelijkheid om via 
een speciaal leerwerk traject al praktijkervaring op te doen. Schoonmaakdivisie Gom 
heeft met meer dan drie ROC’s structurele samenwerkingen, waarmee we 
stageplekken mogelijk maken op locaties van onze opdrachtgevers. In onze 
samenwerkingen met onderwijsinstellingen besteden we speciale aandacht aan de 
baankansen voor talenten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een voorbeeld daarvan 
is het concept van praktijkleren dat wordt toegepast in verschillende divisies van 
Facilicom Group. 

Gom Academie heeft in 2021 een uitgekiend trainings programma ontwikkeld om 
mensen die lange tijd aan de zijlijn hebben gestaan te ondersteunen bij de terugkeer 
naar een baan. Jobcoaches en praktijk begeleiders staan dan klaar om mensen mee te 
nemen in het dagelijkse schoonmaak proces op een van de locaties waar Gom actief is. 
Ook in onze cateringdivisie is vorig jaar een opleidings programma ontwikkeld voor 
mensen die normaal gesproken moeilijk deelnemen aan de arbeidsmarkt. In 
samenwerking met De Participatie Academie, Colour Kitchen en Buitengewoon heeft 
de Food&i Academy een programma opgezet om mensen stapsgewijs te laten 
kennismaken met de all-round catering. De inzet is om deelnemers vervolgens te laten 
doorstromen naar andere locaties van Food&i, of naar andere werkgevers.
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Werken aan een  
inclusieve maatschappij

Zou een inclusieve samenleving niet de normaalste zaak van de wereld 
moeten zijn? Facilicom Group maakt zich sterk voor een inspirerende leef- en 
werkomgeving voor iedereen en met iedereen. Met medewerkers van 98 
verschillende nationaliteiten zijn we ons bewust van het belang en de 
meerwaarde van een diverse werkvloer. We zien het ook als onze 
verantwoordelijkheid als grote werkgever om bij te dragen aan een eerlijke en 
open samenleving met gelijke kansen.  Met ons CSR-beleid als vertrekpunt 
werken we samen met onze partners en opdrachtgevers steeds verder aan 
Facilicom Group als een diverse en inclusieve onderneming – en vandaaruit 
aan een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet.
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Met bijna 100 nationaliteiten op de werkvloer ervaart 
Facilicom Group diversiteit in zekere zin als een 
vanzelfsprekendheid. Daarbij zijn we alert op het gegeven 
dat diversiteit ook steeds een actieve inzet op inclusie 
vereist. Zo is het management nog geen goede afspiegeling 
van de diversiteit in de andere niveaus van de organisatie. 
Daarom stellen we concrete targets en geven we structureel 
aandacht aan inclusieve manieren van (samen)werken. Hoe 
organiseren we een recruitmentproces dat risico’s van uitsluiting en 
discriminatie minimaliseert? Hoe gaan teams om met medewerkers met 
verschillende normen, waarden, overtuigingen en gewoonten? Hoe zorgen we dat 
iedereen dezelfde doorgroeimogelijkheden heeft? 

Om de aandacht voor de thematiek te borgen, brengen we onze bedrijfscode, die 
een standaard onderdeel is van elke arbeidsovereenkomst, regelmatig - en op 
verschillende manieren - onder de aandacht van al onze afdelingen. Vorig jaar 
vertelden we onze medewerkers via onder andere illustraties en filmpjes over de 
uitgangspunten en doelstellingen van de bedrijfscode: een werkvloer waar iedereen 
zich veilig en welkom voelt.
 
Onze ervaringen leren dat de waardering van de diversiteit in een organisatie 
onlosmakelijk is verbonden met een sterk commitment met inclusiviteit. In 2021 
startten we daarom met de uitrol van een speciale leermodule, die medewerkers 
ondersteunt om alert te zijn op diversiteit en inclusie, en om signalen vervolgens 
bespreekbaar te maken. Divisie Gom ontwikkelde een onderwijsmodule en een 
train-de-trainer opleiding voor rayonleiders, die een voorbeeldfunctie vervullen en 
daarmee belangrijke ambassadeurs zijn van het inclusiviteitsbeleid. Het programma is 
doorontwikkeld tot een aanpak voor managers in allerlei afdelingen van Facilicom 
Group. De toepassing ervan stimuleert onze organisatie om de awareness van de 
complexiteit van het thema verder te vergroten en om steeds te werken aan een 
werkvloer die open staat voor iedereen.

98
nationaliteiten

182 
 
collega’s van deze nieuwe 
groep medewerkers (cijfers 
Incluzio niet inbegrepen) 
hebben een geregistreerde 
arbeidsbeperking. 

17 
 
Facilicom Group heeft 
partnerships met zeventien 
onderwijsinstellingen om 
jongeren te enthousias-
meren voor een baan in de 
facilitaire dienstverlening.

34 
 
collega’s zijn in dienst 
gekomen dankzij de 
bemiddeling van onze 
sociale onderneming 
Buitengewoon.

Highlights 

We zijn trots op de stappen die we in het verslagjaar hebben gezet om de werkvloer steeds 
diverser en inclusiever te maken. We hebben veel nieuwe medewerkers mogen ontvangen, 
ook mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Zij hebben allemaal een 
passende werkplek gekregen binnen de organisatie. 
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De Facilicom Foundation steunt initiatieven die bijdragen aan 
een prettige leefomgeving voor mensen voor wie dat niet 
vanzelfsprekend is. We ondersteunen door expertise te delen, 
vrijwilligers te activeren en donaties te doen. De Facilicom 
Foundation heeft de ANBI-status en neemt aanvragen in 
behandeling van medewerkers van Facilicom, maar ook van 
externe stichtingen en goede doelen. Het bestuur – met leden 
van binnen en buiten Facilicom – en een netwerk van 21 
ambassadeurs uit de verschillende divisies zetten zich in om 
de stichting verder uit te bouwen. Jaarlijks organiseren we de 
Facilicom Foundation dag waar de ambassadeurs een grote 
bijdrage aan leveren. In 2021 stond deze dag in het teken om 
projectaanvragen meer onder de aandacht te brengen. 
Resultaat hiervan was dat we fors meer aanvragen van 
medewerkers ontvangen hebben.

De Facilicom Foundation heeft inmiddels met negentien 
stichtingen een (langdurige) partnership. De stichtingen 
ontvangen financiële steun en daarnaast doen medewerkers 
van Facilicom er vrijwilligerswerk. In 2021 zijn 39 projecten 
financieel ondersteund die zijn aangedragen door 
medewerkers. De bijdragen zijn onder andere ingezet voor 
voedselbanken en maatschappelijke organisaties die een 
veilige en liefdevolle omgeving bieden voor kinderen en 
kwetsbaren.

In september 2021 startte de vierde editie van De Uitdaging. 
Meer dan vierhonderd medewerkers gingen via de Facilicom 
Foundation een dagdeel als vrijwilliger bij een goed doel aan 
het werk. In december vonden traditiegetrouw allerlei acties 
plaats om eenzame en kwetsbare mensen een hart onder de 
riem te steken.

 

39
Projecten

ondersteund

Ambassadeurs

21

De Facilicom Foundation
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Incluzio, de divisie voor zorg en welzijn van Facilicom Group, maakt zich sterk voor 
een betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen, nu en in de toekomst. Elke dag 
maken de ruim drieduizend medewerkers een positieve impact door inwoners in 
honderd gemeenten te ondersteunen in het gewone leven. Met persoonlijke 
begeleiding én via hulp op afstand.

Een van de bijzondere initiatieven uit 2021 is de start van de pilot met wijkbasisbanen in 
Rotterdam. Daarvoor werkt wmo radar, een jonge stichting binnen Incluzio, samen met 
de gemeente Rotterdam en enkele andere organisaties. De gedachte is ogenschijnlijk 
simpel: werk is van belang voor mensen zonder baan én er zijn maatschappelijk 
waardevolle taken die momenteel niet door de markt worden opgepakt. De publiek-
private wijkbasisbanen combineren deze twee maatschappelijke thema’s. Bijzonder is dat 
daarbij de kwaliteiten en motivatie van de medewerkers het vertrekpunt zijn voor de 
functies die zij vervullen, in plaats van andersom. Rotterdamse werkzoekenden die langer 
dan vijf jaar niet hebben deelgenomen aan het arbeidsproces zijn in de pilot gedurende 
een half jaar aan de slag gegaan met werkzaamheden in de wijken waar wmo radar met 
welzijnsactiviteiten actief is. Daarbij zorgt wmo radar voor maatwerk in de dagelijkse 
begeleiding, en investeren we samen met het Rotterdams Scholingsfonds in de 
persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. De evaluatie van de pilot laat zien dat de 
kwaliteit van leven van de deelnemers aantoonbaar is verbeterd: ze hebben meer 
werknemersvaardigheden, meer vertrouwen en meer structuur. Na de eerste succesvolle 
pilot is de aanpak inmiddels uitgebreid: steeds meer organisaties stellen functies open 
voor wijkbasisbanen in Rotterdam. Ook wmo radar doet weer mee aan het initiatief. De 
uitgangspunten van de wijkbasisbanen sluiten immers naadloos aan bij de missie van 
Incluzio, dat staat voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet.
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Onder het motto “doe het gewoon en maak het super” begeleidt 
Buitengewoon, de sociale onderneming van Facilicom Group, mensen die de 
aansluiting op de arbeidsmarkt doorgaans niet vinden naar een werkplek. In 
2021 vonden 34 mensen via Buitengewoon een proefplaatsing, 
werkervaringsplek en/of baan binnen Facilicom Group. Tegelijkertijd heeft 
Buitengewoon een extra impuls gegeven aan de aandacht voor de thematiek in 
de divisies. Zo is een toolkit met praktische informatie over de toepassing van 
SROI vernieuwd. Verder is Club Impact van start gegaan: een intern netwerk 
van ambassadeurs voor mensen die zonder hulp niet aan werk komen. 
Daarnaast is de aftrap gegeven voor de ontwikkeling van een eigen(zinnige) 
aanpak van jobcoaching vanuit Buitengewoon. Het doel is om de succesratio 
van de plaatsing van kandidaten, die nu al op 76% ligt, verder te vergroten – en 
daarmee de duurzaamheid van de baan verder te vergroten.

Ook via externe partners levert Facilicom Group een bijdrage aan een 
inclusieve arbeidsmarkt. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking tussen 
Gom Specialistische Reiniging en Nelis, een Haagse sociale onderneming die is 
opgezet door opa Nelis, een glazenwasser uit de Schilderswijk. De 
dienstverlener in glas- en gevelreiniging begeleidt gemotiveerde mensen met 
een afstand naar een baan als schoonmaker of klusjesman/vrouw. Zo kunnen 
jonge talenten van Nelis onder begeleiding van een ervaren medewerker van 
Gom het schoonmaakvak leren. In de samenwerking doen deelnemers 
werkervaring op, en krijgen ze waar nodig ondersteuning bij financiële 
problemen of een taalachterstand. Zo vergroten we samen met Nelis de 
arbeidsmarktkansen voor mensen die daarvoor wat extra steun nodig hebben.

Facilicom Group gaat verder dan alleen het aannemen 
van medewerkers met een geregistreerde 
arbeidsbeperking. Wij zetten ons als organisatie 
ook in voor (maatwerk) trajecten voor 
statushouders of andere doelgroepen die 
zonder extra bemiddeling lastig aan een 
baan komen. Deze cijfers registeren we nu 
alleen bij Buitengewoon en de komende 
jaren zetten we in op een meer uniforme 
registratie om zo een totaalbeeld te 
kunnen geven. 



Binnen het interne netwerk Jong Facilicom doen medewerkers tot en 
met 35 jaar nieuwe contacten, ideeën, kennis en vaardigheden op. In 
alle activiteiten van de community staan inspiratie, verbinding en 
persoonlijke ontwikkeling centraal. Ook de Sustainable Development 
Goals staan prominent op de agenda. Zo organiseerde het netwerk in 
2021 een webinar over de SDG’s, en zijn er podcasts gemaakt over 
diversiteit en inclusiviteit. Jong Facilicom is sinds 2019 aangesloten bij 
Rot.Jong, een netwerk voor jonge professionals dat zich inzet om 
werken en leven in Rotterdam aantrekkelijk(er) te maken. Via events 
agendeert Rot.Jong regelmatig maatschappelijke thema’s zoals inclusie 
en duurzaamheid.

Jong Facilicom

FACILICOM
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Verkleinen van impact  
op het klimaat

Een CO
2
-neutrale en circulaire bedrijfsvoering in 2030. Dat is de ambitie waar Facilicom 

Group concreet mee aan de slag is. We werken aan structurele CO
2
-reductie van onze 

kantoren en vervoersmiddelen, en verduurzamen onze bedrijfsprocessen. Daarbij leggen 
we expliciet de verbinding tussen circulaire manieren van werken en sociale impact. 
Facilicom Group heeft alle expertises in huis om energieneutraliteit daadwerkelijk te 
realiseren. We maken actief gebruik van de kennis en ervaring om de duurzame ambities 
van onze organisatie te versnellen. Daarnaast ondersteunen onze leveranciers, partners 
en opdrachtgevers om de ecologische voetafdruk te verkleinen. Onze consultants van 
Facilicom Energiemanagement adviseren over slim energiemanagement, ontwikkelen 
vernieuwende circulaire diensten en maken de inzet van duurzame maatregelen 
mogelijk. Zo vergroten we de slagkracht van de gehele keten om planetproof te werken.
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De totale CO
2
-uitstoot van onze bedrijfsprocessen en 

vervoersmiddelen is in 2021 gedaald met 24% ten opzichte 
van 2019.

 Sinds 2021 is het grootste gedeelte van de energie die 
Facilicom inkoopt groen, en volledig afkomstig van 
Nederlandse windmolens.

Het aantal personenauto’s dat rijdt op een duurzame brandstof
in het wagenpark van Facilicom Group is in 2021 toegenomen
naar 183. Ruim 10% van ons wagenpark bestaat nu uit 
elektrische voertuigen. 

 Er zijn vijf bijenkasten op drie van onze kantoren geplaatst, 
die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit van de 
bedrijventerreinen waar zijn gevestigd. 

Highlights 

In het verslagjaar hebben weer nieuwe initiatieven genomen om de negatieve 
impact op het klimaat verder te minimaliseren. Met als resultaten onder andere:
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CO
2
-prestatieladder en ontwikkelingen in scope 1, 2 en 3

Facilicom Group onderneemt voortdurend acties om de milieuprestaties van onze 
activiteiten en gebouwen te verbeteren. Daarmee zetten we niet alleen stappen met 
de verduurzaming van onze eigen organisatie, maar leveren we ook een bijdrage aan 
de klimaatdoelstellingen van onze leveranciers, partners en opdrachtgevers.

Om de komende jaren nog meer CO
2
-uitstoot te reduceren en de impact van al 

onze acties en initiatieven beter meetbaar te maken, maakt Facilicom gebruik van de 
CO

2
-prestatieladder. De certificering op niveau 3, die we behaalden in 2021, geeft 

een impuls aan de aanpak van CO
2
-reductie in onze organisatie én ondersteunt ons 

om duurzame ambities bij en met klanten en leveranciers te concretiseren. Ons doel 
is certificering op niveau 5, en daarvoor is het nodig om de CO

2
-prestaties in de 

gehele keten – van leveranciers tot opdrachtgevers – te analyseren en te verbeteren. 
Onze divisie Gom heeft in samenwerking met onder meer de TU Delft, Fontys 
Hogeschool en TNO inmiddels al enkele ketenanalyses uitgevoerd, waardoor we in 
staat zijn om de CO

2
-footprint bij onze opdrachtgevers in kaart te brengen.

De grootschalige invoering van een hybride werkomgeving binnen Facilicom Group 
heeft een positieve impact op het plezier en de prestaties van onze medewerkers. 
Daarnaast levert hybride werken een bijdrage aan onze klimaatambitie: een CO

2
-

neutrale organisatie in 2030. Zo zien we dat de ecologische voetafdruk van onze 
mobiliteit flink is verminderd. De CO

2
-uitstoot van het wagenpark ligt in 2021 24% lager 

dan in 2019. Daarnaast bestaat inmiddels tien procent van ons wagenpark uit 
elektrische voertuigen, wat neerkomt op ongeveer 200 wagens. Hiernaast stimuleren 
we het OV-gebruik van onze medewerkers, bijvoorbeeld door een NS Business Card 
beschikbaar te stellen, wat doorwerkt in een CO

2
-reductie van onze mobiliteit. Verder 

ondersteunen we zuiniger brandstofgebruik van de auto’s van onze medewerkers en 
bezoekers. In 2021 zijn daarvoor bandenpompstations geplaatst bij drie van onze 
kantoorlocaties. Onze divisie Trigion compenseert de CO

2
-uitstoot van de mobiele 

surveillance, en lanceerde vorig jaar in samenwerking met Zorgfiets.nl een connected 
e-bike voor thuiszorg medewerkers.Naast duurzaam vervoer is ook klimaatneutraal 
vastgoed een speerpunt van ons CO

2
-reductiebeleid. We combineren de transformatie 

van onze kantoren naar hybride werkomgevingen met de verdere verduurzaming van 
het vastgoed. Zo zijn in 2021 extra zonnepanelen in gebruik genomen op ons 
kantoorgebouw in Amsterdam, en vervangen we tl-verlichting door duurzamere 
alternatieven zoals led.
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Gom, de specialist in schoonmaak van Facilicom Group, zette in 2021 
nieuwe stappen met de verduurzaming van vloerschrobmachines. In 
samenwerking met Tennant, leverancier van schoonmaakmachines, 
zijn sinds 2008 steeds meer milieuvriendelijke apparaten toegevoegd 
aan de vloot van zo’n 1200 schrobzuigmachines die voor de 
schoonmaak bij onze opdrachtgevers worden ingezet. Nieuw is dat 
de zogenoemde ec-H2O NanoCleanmachines, die veel minder water 
en minder chemische schoonmaakmiddelen gebruiken dan 
traditionele machines, ook kunnen worden refurbished. Daardoor 
verlengen we de levensduur van de apparaten, wat ook het 
grondstoffenverbruik voor de schoonmaak vermindert.

Verduurzaming binnen Gom

Het duurzame ondernemerschap van Gom betekent dat we 
niet alleen waterverbruik verminderen, maar ook een 
bijdrage leveren aan schoon drinkwater. Zo hebben we 
recent een nieuwe stap gezet in de samenwerking met Made 
Blue. Gom is al sinds 2105 deelnemer aan het programma 
Een Liter voor een Liter van de stichting. Voor elke liter water 
die de schoonmaak bespaart, doneren wij een liter schoon 
water aan landen waar dat niet vanzelfsprekend is. In 2021 
zijn we ambassadeur geworden van Made Blue, en doneren 
we 14 miljoen liter water per jaar. Daarmee hebben 1.935 
mensen in ontwikkelingslanden een jaar lang voldoende 
schoon water om te drinken, te wassen en te koken. 
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Circulariteit

Facilicom Group is zich bewust van de kansen en uitdagingen van de 
circulaire economie, en als een van de grootste spelers in de facilitaire 
dienstverlening zien we volop mogelijkheden om bij te dragen aan 
hergebruik van grondstoffen. We zijn als onderneming gedreven om 
circulaire principes toe te passen in onze eigen manier van werken. Zo 
vermindert Facilicom Group het gebruik van single use plastics op alle 
kantoorlocaties. Verder maken we steeds meer gebruik van bijvoorbeeld 
cradle to cradle toiletpapier, vuilniszakken van gerecycled plastic en 
circulaire schoonmaakwagens. Daarnaast stimuleren we onze leveranciers 
en partners om circulair te werken en ondersteunen we onze 
opdrachtgevers om circulariteit in hun organisaties handen en voeten te 
geven. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar het samenbrengen van 
deelinitiatieven om uiteindelijk de totaalaanpak sterker neer te zetten. Het 
programma Duurzaam Doen van Facilicom Energiemanagement is vorig 
jaar verder doorontwikkeld. Organisaties komen met de oplossing in zeven 
stappen tot een structurele en integrale aanpak van circulariteit in het 
brede facilitaire domein. 

Binnen verschillende divisies worden 
sectorspecifieke initiatieven genomen die 
onze bedrijfsvoering en dienstverlening meer 
circulair maken. De cateringdivisie Food&i, die 
staat voor gepersonaliseerde en gezonde 
voeding met sociale impact, maakt 
bijvoorbeeld slim gebruik van technologische 
mogelijkheden om (food)waste te 
verminderen. Pre-ordering en de inzet op “too 
good to go” voorkomen voedselverspilling. 
Daarnaast zijn in partnership met Orbisk pilots 
gestart om foodwaste in de bedrijfsrestaurants 
van een aantal opdrachtgevers te monitoren 
en verder tegen te gaan. Op een van de 
locaties was het aantal kilo’s voedselafval na 
zes weken met ruim tweederde verminderd – 
een resultaat dat structureel is voortgezet, 
zelfs met stijgende bezoekersaantallen.

KG
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Circulariteit is ook een thema in de Duurzame Inkoopcode van 
Facilicom Group. In de code, die is gebaseerd op de principes van 
Global Compact van de Verenigde Naties, staan de afspraken die we 
graag met leveranciers maken. De afspraken helpen Facilicom 
Group ook om zijn circulaire inkoop te versterken - en daarmee de 
circulaire werkwijzen bij onze leveranciers te stimuleren. 

Contactinformatie

Tim Platteel
Manager duurzaamheid Facilicom Group

T: +31 (06) 12 08 19 79
M: tplatteel@facilicom.nl

Wij nodigen je van harte uit om te reageren 
op dit jaarverslag via jaarverslag@facilicom.nl


