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Uw duurzame en 
innovatieve partner

VB Facility Services

Een nieuwe ontwikkeling in vastgoed: verbinden en ontmoeten. 

Twee begrippen die centraal staan bij VB Facility Services. De 

nieuwe facilitaire organisatie voert het beheer over meerdere 

projecten, met de focus duurzame oplossingen en ontmoeten 

en verbinden. VB Facility Services staat voor een volledige 

ontzorgen van een deel van het proces en heeft een aantal 

belangrijke pijlers; zijnde parkmanagement, facilitymanagement, 

Ruimtelijk ontwikkeling en Revitalisering. Daarnaast houden wij 

ons ook bezig met marketing en promotie van gebieden.

Binnen de eerder genoemde pijlers zijn er moge-

lijkheden om energie en / of Co2 adviezen te geven.  

Een volwaardig bedrijf met een actieve, hands on 

aanpak op meerdere disciplines. De Beuk Erin is een 

initiatief van de Haarlemmermeerse ondernemers 

Laurens Schenk, Paul Bos en Joost Valk. 

Dit project is thans een van de grotere projecten voor 

VB Facility Services, die vanaf 1 januari jl ingehuurd is 

om dit project verder te professionaliseren en te bege-

leiden met onder andere als doel eigenaren en huur-

ders in de Beukenhorst met elkaar te verbinden. 

“Daarvoor hebben we in het kantorenpark een  

eigen kantoor ingericht en is een van onze mede- 

werkers full time als parkcoach aanwezig op dit kantoor.  

Gebruikers, eigenaren, maar ook de duurzame  

partners van het project in het gebied kunnen er  

eenvoudig binnenstappen voor hun wensen en  

ideeën”, zegt parkcoach Yasha Schadee, werkzaam bij  

VB Facility Services. “De activiteiten zijn zowel gericht 

op de huidige huurders als toekomstige huurders.” 

Case studies
Voorts initieert VB Facility Services een aantal case 

studies. “Hierbij willen we leren van bestaande  

gevallen”, licht de park coach toe. “Het kan daarbij 

over van alles gaan, herbestemming van plannen of 

kantoorpanden. In dat kader hebben we verbinding  

gelegd met onder meer provincie Noord-Holland,  

het Podium voor Architectuur en Ondernemend 

Hoofddorp. Gedeputeerde Jan van Run is inmiddels 

op bezoek geweest om een aantal speerpunten uit het 

gebied te bekijken, denk aan Holiday Inn en Alcatel. 

De laatste heeft bijvoorbeeld het leegstaande  

Center Court volledig getransformeerd naar een duur-

zaam pand.”

Bottom up benadering
Het glas is halfvol in plaats van half leeg, dat is het idee 

waarmee VB Facilities Services te werk gaat. Yasha 

Schadee: “We kijken dus naar wat er wel is in plaats 

van wat er niet is, een bottom up benadering en com-

munitybuilding staan centraal. Naast bovengenoemd 

project doet VB Facility Services veel meer: energie-

advies, keurmerk veilig ondernemen en facility servi-

ces. Ga naar de website voor een compleet overzicht. 

For your Hospitality!”

VB Facility Services | www.vbfacilityservices.nl      
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