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Uitje Saire-Staat

Van René Safirecollega 

in beeld

Fotovakantie-

wedstrijd

Parkeer-

garage KV7De Directeur Exploitatie van 

Safire, René de Vos, kijkt op 

een zonnige dag terug op 

de afgelopen periode en 

constateert dat er weer hard is 

gewerkt. Dit ondanks of dankzij 

allerlei feestdagen. Ook gaat 

hij in op nadere kennismaking 

en verdieping van de samen-

werking met de Staat. 

Bladzijde 2.

Vrijdag 8 april 2016 is het zover: medewerkers van Safire services, het Facilitair 

Service Punt en Contractmanagement van de Staat versterken hun onderlinge 

band en samenwerking. Dit doen ze onder meer door een robbertje te Power-

kiten en samen Mediterraan te koken. U leest er het fijne van op bladzijde 4.

In deze editie van nieuwSafire 

maakt u nader kennis met 

John van der Stok. Hij is vanaf 

1 mei 2016 Senior Account 

Coördinator bij Safire services. 

John ziet vooral het Atrium en 

de binnentuin wel zitten voor een 

kop koffie en een kort overleg. 

Meer over John op bladzijde 3.

Hoe actief bent u als u met 

vakantie bent? U heeft nu de 

kans dit op foto vast te leggen 

tijdens uw komende zomer-

vakantie en deel te nemen 

aan de fotovakantiewedstrijd 

van Safire services. De spel-

regels staan op bladzijde 5.

Veel gebruikers en bezoekers 

vinden de parkeergarage 

een donker en ongezellig hol. 

Bovendien is het onduidelijk 

hoe de verkeersstromen lopen 

en melden bezoekers zich bij de 

invalideningang. Kortom, het is 

de hoogste tijd hier iets aan te 

doen. Vandaar binnenkort een 

nieuwe en verrassende ‘look & 

feel’, waar u meer over leest op 

bladzijde 6.
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Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, is het een  

zonnig dag. Een mooie dag om er eens goed voor te gaan  

zitten en terug te kijken op wat zich de afgelopen periode 

zoal heeft afgespeeld bij KV7. Het lijkt rustig bij Saire  

services, maar niets is minder waar. Weliswaar hebben  

allerlei vrije dagen de boel enigszins onderbroken, maar we 

werken hard. Ik vind het overigens best jammer van die vrije 

dagen dat ze je uit je ritme halen om zaken af te krijgen en 

ervoor te zorgen dat andere zaken tot stand komen. 

Goed, we werken dus hard, onder meer aan de vernieuwing van 

het Dienstverleningsplan (DVP). Onder de prozaïsche noemer 

Project Mijnenveger KV7 tuigen we een compleet nieuw DVP op. 

Daarnaast treft een aantal van ons de nodige voorbereidingen om 

het felbegeerde ISO 9001 certificaat binnen te halen. Hoewel 

dit valt buiten de eisen van het DBFMO-contract met de Staat, 

helpt ISO-certificering ons om zowel de processen als de kwaliteit 

te borgen en te behouden. Aan de operationele kant van Safire 

services zie ik weer mooie dingen verschijnen zoals het onderhoud 

van de houten vloer in het Atrium. Die vraagt om deskundig onder-

houd en het resultaat is ernaar: ik vind de vloer er weer fantastisch 

uitzien. Dit deskundig onderhoud is wel iets dat we binnen onze 

integrale benadering op zo’n manier moeten zien op te pakken dat 

we voorkomen een van onze partijen de dupe te laten worden van 

de nalatigheid van een andere partij. 

Ook mooi om te zien en vooral om te proeven: de taartenservice 

bij de Coffeecorner. Ik vermoed zo maar dat we en alle andere 

KV7-gebruikers hier bij feesten en partijen veelvuldig gebruik van 

gaan maken. De samenwerking tussen het Facilitair Service Punt 

(FSP) en de Front Office vind ik ook een positieve ontwikkeling. 

Een van de medewerkers van het FSP heeft meegedraaid bij de 

Front Office waardoor het mogelijk is om kennis te delen, 

informatie uit te wisselen en begrip voor elkaar te krijgen. Dit is 

iets waar alle partijen verbonden aan KV7 mee te maken hebben. 

Kennisdeling en informatie-uitwisseling zijn belangrijk voor het 

succes van de samenwerking en het succes van KV7. Daarom 

hebben we ook een middag ‘gespard’ met medewerkers van 

Safire services en de Staat. In een ontspannen sfeer hebben 

we gewerkt aan een nadere kennismaking en verdieping van de 

samenwerking met een mooi resultaat. Daarover meer in deze editie. 

Heel jammer vind ik de zeer matige response op het lezersonder-

zoek ingestoken in nummer 2, de vorige editie van nieuwSafire. 

We vinden het belangrijk om nieuwSafire uit te brengen, maar we 

komen graag te weten hoe jullie als lezers het medium ervaren. 

Immers, daar doen we het voor. Van de ongeveer 75 lezers 

hebben er slechts acht het lezersonderzoek ingevuld. Dit is te 

weinig voor een representatief onderzoek. Vandaar dat we 

noodgedwongen de responsetermijn hebben moeten verlengen. 

Het betekent dat we nogmaals een oproep doen om het lezers-

onderzoek in te vullen. ‘Hopelijk’ (weifeltaal) lukt het vervolgens 

om het representatief onderzoek uit te laten voeren om dan in 

nummer 4, september 2016, verslag te doen. Overigens, nu we 

het er toch over hebben, het staat alle betrokkenen bij Safire 

services natuurlijk vrij om een bijdrage te leveren. Heb je een 

bijzondere vrijetijdsbesteding, maak je iets speciaals mee, 

heb je iets dat je de wereld wilt vertellen, schrijf het op en stuur het 

aan de redactie van nieuwSafire: m.blackman@safireservices.nl 

We hebben inmiddels afscheid genomen van Yvonne van den 

Broek, Facilitair Coördinator soft FM. Ze geeft elders een vervolg 

aan haar loopbaan. We wensen Yvonne heel veel succes en 

danken haar hartelijk voor haar inzet voor Safire services. John 

van der Stok volgt haar op. Het interview met John op pagina 3 

laat ons nader kennis met hem maken. Tenslotte: we organiseren 

een fotowedstrijd over het thema ‘vakantie-actie’ waarbij er mooie 

prijzen zijn te winnen. De winnaars krijgen hun foto afgedrukt op 

canvas uitgereikt en een mooie plek in de ruimte van Safire 

services waar de foto komt te hangen. In het artikel over de 

fotowedstrijd op pagina 5 vind je de spelregels.

René de Vos

Directeur Exploitatie

Van René
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John van der Stok, 42 jaar jong, is geboren in Schoonhoven en woont in Haarlem. Aan De Haagse Hogeschool 

heeft hij de opleiding HBO Facilitaire Dienstverlening gevolgd en afgerond. Vanaf 1 mei 2016 werkt hij als Senior 

Account Coördinator bij Saire services. Wat doet John? ‘In de eerste twee weken heb ik voornamelijk veel handen 

geschud en kennis gemaakt met medewerkers van Saire en leveranciers van ISS. Mijn takenpakket krijgt verder 

vorm in de komende periode. Als opvolger van Yvonne neem ik in ieder geval een groot deel van haar taken over 

en samen met High Five en de Staat organiseer ik de invoering van het Vitaliteitsplan 2016-2018.’

John heeft bijna achttien jaar gewerkt als Facility 

Manager voor PwC in Amsterdam. Zeventien jaar in 

dienst van PwC en -als ISS in 2015 de facilitaire dienst 

van PwC overneemt- bij ISS. John: ‘Als Facility Manager 

locatie Amsterdam van PwC was ik verantwoordelijk voor 

de dagelijkse aansturing van het facilitaire team.’ John 

vindt zijn nieuwe werkomgeving, KV7, er goed verzorgd 

uitzien: ‘Het is ingericht met modern meubilair. Vooral 

het Atrium en de binnentuin zijn voor mij een eyecatcher. 

Dat vind ik een prettige verblijfsruimte voor een kop 

kofie en een kort overleg. Binnenkort hoop ik wat meer 

van het gebouw te zien en mensen van het ministerie 

van Financiën te ontmoeten als ik mijn Rijkspas heb 

ontvangen. Wat mij wel opvalt: tijdens een korte verken-

ningstocht via het trappenhuis van het souterrain naar de 

vierde etage heb ik gezien dat er net zoveel rookruimten 

als vergaderruimten zijn.’John moet nog wel wennen 

aan de PPS-constructie omdat dit geheel nieuw is voor 

hem en het haaks staat op de werkomgeving waar 

hij vandaan komt. John: ‘Bij PPS valt mij op dat de 

gewenste dienstverlening goed is omschreven en 

gedocumenteerd. Dit zorgt voor duidelijkheid over te 

leveren prestaties. Echter, dat het rechtstreekse contact 

met de eindgebruikers ontbreekt, vind ik jammer. Het is 

volgens mij voor een facilitaire serviceorganisatie juist 

enorm belangrijk dat er direct klantcontact is om goed 

in te kunnen spelen op wat er leeft onder de eind-

gebruikers.’ Wat wil John toevoegen aan het interview? 

John: ‘De sfeer vind ik prima, er is ruimte voor een 

dolletje en er wordt goed samengewerkt.’ Ook de 

snoeppot bevalt John zeer: ‘Een goed gevulde snoeppot 

is een feest! Binnen no-time is de bodem van de snoep-

pot in zicht en is het de vraag wie de pot opnieuw vult. 

Ik stel voor dat hier een outputspeciicatie voor komt, 

op zo’n manier dat het elke dag feest is bij Saire 

services.’ 

Safirecollega in beeld
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Uitje Safi re-Staat

Vrijdag 8 april 2016. Enkele medewerkers van Sai re 

services, medewerkers van het Facilitair Service Punt en 

het Contractmanagement van de Staat maken zich op 

voor wat weleens een geslaagd uitje zou kunnen worden. 

Met als thema Let it Go versterken de deelnemers hun 

onderlinge band en samenwerking met een potje Power-

kite en een workshop koken. 

Het personeel van Boost Events bij strandtent 

Boonoonoonoos in Scheveningen heet het gezelschap van 

harte welkom. Onder het genot van de zon en een drankje 

krijgen de deelnemers uitleg over Powerkite. Na de groep in 

groepjes verdeeld te hebben, is het tijd om te sparren met 

de Powerkite.  Melany Blackman doet verslag: ‘Het is een 

fantastisch mooie, zonnige dag met goede wind. Iedereen 

kan met veel plezier beleven en leren hoe het is om met een 

Powerkite, een hele grote vlieger, aan de slag te gaan.’

Na voldoende geworsteld te hebben met de Powerkite, is 

het de hoogste tijd om iets te eten. Op naar de Kookfabriek 

voor een workshop Mediterraan koken. Het motto van de 

Kookfabriek is ‘Samen in de Keuken’ en daar hoort natuurlijk 

een drankje bij. Tijdens een glas Prosecco of twee 

druppelen de deelnemers binnen waarna twee culinaire 

coaches het programma en menu doornemen en uitleggen. 

Iedereen krijgt een hagelwitte kokschort aangemeten, en 

gaan wederom in groepjes uiteen om verschillende kook-

eilanden te bestieren. 

Er wordt met verve gesneden, gehakt, geklopt, gekneed, 

gemixt, gekookt, gebakken en gedecoreerd. Het ene na 

het andere culinaire hapje en gerecht komen tevoorschijn 

en belanden op een mooi gedekte tafel. Nadat iedereen is 

uitgekookt, peuzelt de groep de geproduceerde hapjes en 

gerechten met liefde op. Melany: ‘Wat mij betreft een super 

gezellige en geslaagde dag! We hebben de onderlinge 

banden fl ink aan getrokken. En weet je wat? Behalve dat ze 

een eitje kunnen koken, weten sommigen van ons nu hoe ze 

een zalm moeten fi leren. Handig toch?’
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Tot uiterlijk 30 september 2016 kunt u foto’s insturen om deel te nemen aan de fotovakantiewedstrijd van Sai re 

services met als thema: ‘vakantie-actie’: Geef met uw foto of foto’s antwoord op de vraag: Hoe actief bent u in 

uw zomervakantie?

Een deskundige jury beoordeelt de foto’s en bepaalt 

welke drie winnaars in de prijzen vallen. De jury bestaat 

uit drie deskundigen in communicatie, fototechniek en 

grai sche vormgeving onder voorzitterschap van 

René de Vos.

Spelregels

1. De fotowedstrijd staat open voor eigen en ingeleende 

 medewerkers en stagiaires van Sai re services.

2. Alleen zelf gemaakte foto’s tijdens de zomervakantie 

 2016 hebben toegang tot de wedstrijd.

3. Voorkom dat u zichzelf in een onveilige situatie 

 brengt als u een foto maakt. 

4. Het is iedere deelnemer toegestaan om meerdere 

 foto’s in te zenden. 

5. Iedere foto moet voorzien zijn van de volgende 

 informatie: 

 a. naam inzender; 

 b. locatie foto (land/plaats); 

 c. korte omschrijving vastgelegde actie. 

6. Deelname geschiedt door foto(‘s) uiterlijk 

 30 september 2016 per e-mail te sturen aan 

 m.blackman@sai reservices.nl

Fotovakantiewedstrijd

services met als thema: ‘vakantie-actie’: Geef met uw foto of foto’s antwoord op de vraag: Hoe actief bent u in 
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Parkeergarage KV7

Binnenkort in uitvoering: een nieuwe en verrassende ‘look 

& feel’ van de parkeergarage onder KV7. De parkeergarage 

ervaren veel gebruikers en bezoekers als een donker hol 

waarin het onduidelijk is hoe de verkeersstromen lopen. 

Bestuurders parkeren hun voertuig tegen de rijrichting in, 

bezoekers melden zich bij de invalideningang. Nogal wat 

mensen ervaren de ruimte als afstandelijk en kil, niet echt 

een warm welkom voor en van KV7.

Safire services heeft de beleving van de KV7-gebruikers en 

KV7-bezoekers hoog in het vaandel staan. Daarom heeft grafisch 

vormgever Ronald Schoonrok de vraag gekregen om samen met 

zijn team van het Rotterdamse bureau Creativiteiten na te denken 

over een meer gebruiksvriendelijke uitstraling van de parkeer-

garage. Zijn creatieve brein heeft een ontwerp opgeleverd, 

dat buitengewoon enthousiast is ontvangen. We zijn er zo 

enthousiast over, dat het binnenkort in werkelijkheid is te zien. 

nieuwSafire vraagt aan Ronald hoe hij bij dit ontwerp is gekomen. 

Wat zijn de achterliggende gedachten? Wat zorgt ervoor dat zijn 

ontwerp de parkeergarage meer gebruiksvriendelijk maakt? 

Ronald: ‘De kleuren die ik gebruik, heb ik geïnspireerd op de 

kleuren die voorkomen in het hekwerk van de grote doorbraak 

naar de Platanenhof. Het kleurgebruik zorgt ervoor dat de donkere 

ruimte vriendelijker wordt en gaat spreken. In mijn ontwerp komen 

ook iconen voor die ik heb gebaseerd op internationale 

standaards. Zo kan iedereen ze begrijpen, ook los van de teksten 

in vier talen die ik voorstel. De bewegwijzering die ik heb 

ontworpen, maakt volgens mij direct duidelijk hoe de verkeers-

stromen in de parkeergarage lopen. Het ontwerp is ook toekomst-

bestendig, in die zin dat het modulair is uit te breiden. Hierdoor is 

het gemakkelijk om in de toekomst toe te passen op bijvoorbeeld 

de fietsenstalling of de tweede parkeerlaag. Wat ik heel tof vind, 

is dat de opdrachtgever mij de ruimte heeft gegeven om een 

grapje in het ontwerp toe te laten. Ik ben heel benieuwd hoe 

de bezoekers en gebruikers daarop reageren en mijn ontwerp 

ontvangen.’

Ronald Schoonrok, Creativiteiten
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... dat we naast onze dienstverlening voor gebak en taart in de banquetingmap 

sinds kort ook petit glacés, bon bons, petit fours, mini 
likeurgebakjes, gebak en taart aanbieden bij de grote Coffeecorner? 

De reacties van bezoekers en gebruikers zijn enthousiast. Ze staan te watertanden als 

ze al die lekkernijen zien. De Coffeecorner ziet er nog aantrekkelijker uit door de vele 
kleurvarianten van de zoete verleiders. Het verbaast dus allerminst 

dat er al grote bestellingen zijn binnengekomen. Echter, om de balans tussen zoet en 

gezond in evenwicht te houden, zijn er tevens drie soorten groente-
sappen verkrijgbaar. De komende weken breidt het assortiment van de 

Coffeecorner nog meer uit met kant-en-klare salades en een ontbijt-
service. 

... dat de houten vloer in het Atrium er weer bijligt alsof die 

gloednieuw is? Dat komt zo. De jaarlijkse inspecties wijzen langzaam 

maar zeker uit dat de vloer, hoewel die voldoet aan de conditiescores, 

in beleving achteruit gaat. Onderzoek door verschillende parket-

bedrijven maakt duidelijk dat de vloer niet meer in staat is olie-

producten op te nemen. Omdat de deskundige partijen unaniem 

zijn in hun bevindingen, besluiten we de vloer opnieuw te schuren. 

De daarvoor nodige werkzaamheden hebben inmiddels plaats-

gevonden tijdens de weekeinden van vrijdag 15, 22 en 29 
april 2016. Het resultaat is ernaar want het Atrium is weer een 

prachtige, rustiek eikenhouten en opnieuw geoliede vloer rijker. 

Houten vloeren vergen veel onderhoud. Daarom komt er in september 

2016 nog een laag onderhoudsolie op de vloer te liggen. Dit gebeurt in 

een nader vast te stellen weekeinde in september. Op de foto’s krijgt u 

een indruk van de nieuw geoliede vloer.

... Saire services regelmatig schrijfcahiers bestelt om zaken vast 
te leggen, aantekeningen te maken, notities te 
schrijven? Binnenkort behoren deze bestellingen tot het verleden omdat 

we dan een exclusief, speciaal voor Saire services ontwikkeld en ontworpen 

schrijfcahier krijgen. Handig van opzet, mooi van vorm en -belangrijk- 

niet duurder dan de schrijfcahiers die we gewend zijn te bestellen.
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