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Alles voor u

Met deze brochure hopen wij u te overtuigen dat S&S Facility
Services heel ver gaat voor haar klanten. In onze dienstverlening
denken we met u mee om flexibel te zijn, of om andere wegen in
te slaan als dat nodig is.

Voor u doen we alles

Inhoudsopgave

			en wat wij daar allemaal voor doen

S&S Facility Services organiseert, beheert, verricht en controleert facilitaire
diensten voor bedrijven en non-profit organisaties. Onze dienstverlening
omvat alle mogelijke diensten en leveringen van gerelateerde producten
rondom de activiteiten of gebouwen van onze opdrachtgevers.

Voorwoord
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Letterlijk én figuurlijk alles voor u
Wij bieden een zeer breed en gevarieerd pakket van facilitaire diensten
én producten. In onze dienstverlening doen wij alles voor u. Zowel in de
breedte van de diensten die wij u bieden als in onze gedrevenheid om tot
een succesvolle samenwerking te komen.

Onze quickscan
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Alles voor u
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Wij wensen u veel leesplezier!

Mark van Beek
Directeur
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Als totaalleverancier bieden wij een zeer breed en gevarieerd
pakket van diensten én producten op het gebied van de onderstaande
hoofdgroepen waarin wij tal van facilitaire diensten aanbieden.

U wilt zich focussen op uw kernactiviteit
			

Een compleet facilitair dienstenpakket voor uw totale organisatie
 e dragen zorg voor alle faciliteiten die
W
u nodig heeft om zich te kunnen focussen
op uw kernactiviteiten. We doen dat
bij voorkeur organisatiebreed voor alle
bedrijfsonderdelen zoals bijvoorbeeld
uw afdeling inkoop, financiën, productie,
kwaliteit, technische dienst, facilitaire dienst,
personeels-zaken, ict of voor de directie.
Alles voor u

Ons dienstenpakket

en hoe wij u met alles daaromheen helpen

Succesvol samenwerken is het strategisch kiezen van de juiste specialisten
die over passende vaardigheden beschikken om samen nog succesvoller
te zijn. Wij bepalen graag samen met u welke richting we op gaan. U
weet zelf het meest over uw organisatie en specialisme. Wij op onze beurt
weten alles over de voor uw organisatie benodigde facilitaire diensten en
leveranciers.
S&S Facility Services kent als werkgebied Nederland en België. Beide landen
worden bedient vanuit ons kantoor in de Philips Lichttoren te Eindhoven.
Wij bieden u een breed dienstenpakket én gerelateerde producten binnen
de v
 olgende hoofdgroepen:
Afval
Catering
Gebouwonderhoud
Groenonderhoud
Inkoopcollectieven/kleine zorg
Ongediertebestrijding
Schoonmaakonderhoud

Specialistisch onderhoud
Technisch onderhoud
Terreinonderhoud
Textielreiniging
Toilethygiëne
Veiligheid
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S&S Facility Services werkt voor bedrijven en organisaties, maar
ook voor collectieve opdrachtgevers zoals bedrijventerreinen,
ondernemers-verenigingen en gezondheidscentrums.



Alle klanten zijn anders
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en hoe belangrijk wij dat vinden

De marktsegmenten waarvoor wij werken zijn zeer verschillend en vragen
allen om een specifieke invulling van de facilitare dienstverlening. Het is onze
passie deze diensten te optimaliseren en in overeenstemming te brengen
met de bedrijfscultuur van onze klanten. Hierbij zoeken wij voortdurend
naar een maximale kostenbeheersing en een efficiënte afstemming van
werkprocessen. Dit doen wij met een bevlogen enthousiasme en op een
pragmatische, no-nonsense en transparante wijze.

S&S Facility Services is werkzaam in de volgende branches:

Bouwnijverheid
Industrie
Onderwijs
Overheid
Retail


Sport & recreatie
Vervoer & Logistiek
Zakelijke dienstverlening
Zorg

Eén deskundige partner voor al
uw facilitaire diensten

Onze klanten

Wij nemen de dienstenleveranciers aan
en controleren scherp op de uitvoering
van de werkzaamheden en de juistheid
van de daarvoor in rekening gebrachte
kosten. O
 ok zien we er nauw op toe dat
de dienstenleveranciers passen bij uw
bedrijfscultuur. Uw tevredenheid staat bij
ons voorop en wij ondernemen alles om die
tevredenheid te realiseren en te continueren.
Alles voor u

S&S Facility Services biedt altijd een op maat gesneden oplossing.
Wij brengen snel, transparant en inzichtelijk in beeld welke
oplossingen of besparingen op facilitair gebied voor u tot de
mogelijkheden behoren.

Alle zorg uit uw handen						
			en over onze unieke werkwijze

Adviseren én uitvoeren
Wij geven u niet alleen advies maar nemen ook de volledige
verantwoordelijkheid én het risico op ons om de facilitaire dienst voor u te
realiseren, te controleren en telkens weer verder te optimaliseren.
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Gecontroleerd goed
Wij hechten veel waarde aan het nakomen van afspraken en controleren
daarom na uitvoering van de facilitaire diensten altijd zelf of deze correct
zijn uitgevoerd. Ook lossen wij eventuele knelpunten op, zodat u zeker
bent van een optimale naleving van afspraken. Voor alle facilitaire diensten
ontvangt u één factuur en heeft u één aanspreekpunt, namelijk S&S
Facility Services. Zelfs als u meerdere facilitaire diensten afneemt, heeft u
het gevoel met maar één bedrijf samen te werken.

Onze unieke werkwijze

Het optimaal afstemmen van de facilitaire diensten
op uw organisatie is onze specialiteit.

De verschillende samenwerkingsmogelijkheden die wij u bieden, zijn:
Advies
Wij geven u, met behulp van een quickscan tot een gedegen
marktconformiteitonderzoek, graag ons objectieve en onafhankelijke advies.
Single services
Wij helpen u snel met het uitvoeren van een eenmalige facilitaire dienst
single services of het leveren van producten en hopen u daarmee natuurlijk
te o
 vertuigen van onze meerwaarde.
Multi services
Wilt u kosten besparen, dan is onze multi services een prima
samenwerkingsvorm. Zeker wanneer u op regelmatige basis invulling zoekt
voor uw facilitaire diensten.
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Integrated services
Hoe meer diensten en hoe groter het volume of frequentie het betreft, des
te meer resultaat wij voor u kunnen realiseren. Met onze integrated services
helpen wij uw facilitaire ex- én interne kosten gegarandeerd integraal te
verlagen.

Hoe meer Facilitaire diensten u afneemt en hoe groter het volume of frequentie
het betreft, des te meer resultaat wij voor u kunnen realiseren.

Wij onderscheiden ons van onze branchegenoten die zich
voornamelijk richten op aanbesteding -en adviesopdrachten. Wij
bieden onze opdrachtgevers merkbare en meetbare meerwaarde.


Samen nog succesvoller worden
			


en welke voordelen wij u bieden

S&S Facility Services biedt u vijf in het oog springende voordelen:
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Onze meerwaarde

Schaalvoordeel
Wij hebben met een kring van streng geselecteerde dienstenleveranciers
scherpe prijsafspraken gemaakt. Wanneer u met S&S Facility Services
samenwerkt maakt u automatisch gebruik van onze mantelafspraken en
geniet u van ons inkoopvoordeel.
Kostenbesparing
U ontvangt van ons één factuur voor al uw facilitaire diensten. Hierdoor
ontlast u uw operationele en administratieve organisatie. Dit stelt u in staat
om de interne kosten te verlagen, terwijl uw externe kosten daarnaast
vaak ook lager uitvallen.



Focus
Doordat wij verder de zorg voor alle bijkomende faciliteiten overnemen, kunt
u zich helemaal concentreren op de activiteiten waarmee u uw opbrengsten
genereert.
Optimalisatie arbeidsomstandigheden
De kwaliteit van facilitaire zaken zoals bijvoorbeeld de beveiliging van het
bedrijf, de schoonmaak van alle werkruimten en het regelen van de catering,
dragen in sterke mate bij aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden van
de werknemers. Met S&S Facility Services haalt u een hierin gespecialiseerde
totaalleverancier in huis. Het is ons vak en onze passie om een positieve
impuls te geven aan de arbeidsvreugde van uw medewerkers.
Ontzorging
Wij nemen de dienstenleveranciers aan en controleren scherp op de uitvoering
van de werkzaamheden en de juistheid van de daarvoor in rekening gebrachte
kosten. Ook zien we er nauw op toe dat de dienstenleveranciers passen bij uw
bedrijfscultuur. Uw tevredenheid staat bij ons voorop en wij ondernemen alles
om die tevredenheid te realiseren en te continueren.
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Wij onderscheiden ons van onze branchegenoten die zich voornamelijk richten op aanbesteding -en
adviesopdrachten. Wij bieden onze opdrachtgevers merkbare en meetbare meerwaarde.

Natuurlijk overtuigen wij u graag met ons werk. Maar wij kunnen
ons ook voorstellen dat u graag vooraf wilt weten waarom u voor
S&S Facility Services zou kiezen?


U wenst de beste condities
			


Uw facilitaire diensten tegen
de beste condities
Hoe meer diensten en hoe groter het
volume of de frequentie het betreft, des
te meer resultaat wij voor u kunnen
realiseren. Wij helpen u graag uw
facilitaire kosten gegarandeerd en
structureel integraal te verlagen. Wanneer
u met S&S Facility Services samenwerkt,
maakt u automatisch gebruik van onze
mantelafspraken en geniet u van ons
inkoopvoordeel.
Alles voor u

Onze Quickscan

en hoe wij dit voor u realiseren

Wij stellen alles in het werk om voor onze klanten een optimale lasten/
baten verhouding te realiseren en deze vervolgens structureel voor u te
beheren. Wilt u weten of uitbesteding van de facilitaire diensten die u nodig
heeft, tegen betere condities mogelijk is? Het maken van een quickscan
van een breed en gevarieerd pakket in facilitaire diensten is ons dagelijks
werk.
Vraag naar onze (gratis) quickscan
Onze ervaren specialistische medewerkers komen graag eerst bij u
kennismaken om daarna een grondige inventarisatie van uw huidige
situatie, wensen en eisen te maken. Met behulp van een quickscan, die wij
vaak kosteloos* uitvoeren, geven wij op een transparante en inzichtelijke
wijze aan welke oplossing voor u het meest passend en efficiënt is. Stuur
vandaag nog uw vrijblijvende aanvraag voor een gratis quickscan
naar: info@ssfs.eu
*= afhankelijk van volume en bedrijfsomvang
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Iedere klant is speciaal voor ons. Want je doet niet alles voor zomaar
iemand. Met onze integrale dienstverlening stemmen wij de levering
van facilitaire diensten, apart of in combinatie, helemaal op uw
organisatie af.

Alles voor u
		


en wat dit u oplevert

Wij hechten belang aan uw resultaat
In de samenwerking met onze klanten zijn wij erop gebrand een langdurige
relatie met elkaar te creëren. Daarom hechten wij veel belang aan het
resultaat dat u wenst te behalen. Wij gaan er vanuit dat, als wij het goed
doen u dan óók graag met ons blijft samenwerken.

Samenwerken met S&S Facility Services is kiezen voor:

Schaalvoordeel door onze gebundelde inkoopkracht.
Besparen op uw totale facilitykosten.
Een onafhankelijke en objectieve specialist en kennispartner.
Ontzorging doordat wij u adviseren én het ook voor u uitvoeren.
Een totaalleverancier waardoor u het gemak heeft van One stop shopping.


S&S Facility Services

Nederland

T +31 (0)40 282 00 90

Lichttoren 32

E info@ssfs.eu

5611 BJ Eindhoven
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