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ATALIAN breidt zijn Multiservice-aanbod in België uit 
met ATALIAN Building Solutions. 

 
 
ATALIAN Global Services, een belangrijke wereldwijde speler in wereldwijde zakelijke 
dienstverlening, verwerft SIBES en bevestigt hiermee zijn positie door, naast zijn 
schoonmaak- en cateringdiensten, "ATALIAN Building Solutions" voor 
onderhoudsdiensten toe te voegen aan zijn aanbod. 
 
Met zijn multiservice-aanpak wil ATALIAN een belangrijke en voorname speler zijn op 
de Belgische markt van facilitaire diensten. ATALIAN biedt multidisciplinaire teams 
die expertise waarborgen in elke interventiegebied met oplossingen waarmee 
bedrijven hun focus op hun kernactiviteiten kunnen behouden en tegelijkertijd de 
complexiteit van hun diensten kunnen verlichten. 

 
ATALIAN Global Services in België is vandaag een nationaal netwerk met regionale 
proximiteit waarop 3 fundamentele pijlers berusten: 
 

• Schoonmaak en netheid: een volledig gamma van professionele diensten die 
specifieke knowhow, aanvullende oplossingen en sectorkennis combineren, 

• Catering (Green Kitchen): het concept van verse, biologische, natuurlijke en 
innovatieve keuken voor bedrijfsrestaurants of een directe bezorgservice op de 
werkplek. 

• Building Solutions: 24/7-technische diensten en optimalisatie expertise, voor 
onderhoud en renovatie van gebouwen, hun omgeving en infrastructuur met een 
geïntegreerde ecologische en economische benadering. 

 
De Facility Management-activiteiten van ATALIAN verhogen de efficiëntie door oplossingen 
te integreren. De middelen van de Groep, zoals Onthaal en gastvrijheid, Groenbeheer, 
Veiligheid en beveiliging, zijn complementaire oplossingen die kunnen worden 
gemobiliseerd om het beheer van facilitaire diensten te optimaliseren. 
 
"ATALIAN wenst zich te onderscheiden door een diversificatie van zijn diensten op de 
Belgische markt van facilitaire diensten. Met de integratie van SIBES verwerft ATALIAN 
Building Solutions een breed scala aan sectorale expertise en vult het de wereldwijde multi-
service propositie aan die deel uitmaakt van onze strategie. Met Guy Mertens en zijn team, 
aan wie we het beheer en de ontwikkeling van deze Business Line toevertrouwen, geloven 
we in een veelbelovende toekomst, "zegt Guido PERREMANS, CEO van ATALIAN België 
en Nederland. 
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Over ATALIAN: 
Met een omzet van meer dan € 2 miljard, meer dan 100.000 werknemers en aanwezigheid in 31 
landen, is ATALIAN een onafhankelijke leider op het gebied van facilitaire diensten. 
ATALIAN heeft meer dan 25.000 klanten in de private en publieke sector. 
De diensten worden nu georganiseerd rond verschillende bedrijven: Netheid, Beveiliging, 
Multitechnisch en Facility Management, Receptie, Green Spaces, Afwerkingswerkzaamheden, 
Energiebeheer ... 
 
- Opmerking voor uitgevers, niet voor publicatie - 
Bezoek onze website: www.atalian.com. Bezoek ons op www.linkedin.com/company/atalian: 
Perscontact in Frankrijk: Anne Kassubeck - annekassubeck@gmail.com - M.: +33 6 86 99 53 26 
Perscontact in België: Hélène Zaj - helene.zaj@atalianworld.com - M: +32 2 340 11 55 


