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Districtswinnaar ‘Beste Gom-medewerker' Noord-Holla nd: Abdellah 

Rachid   

 

Tijdens een feestelijke avond in restaurant Birbey in Amsterdam werd op donderdag 27 

maart Abdellah Rachid uitgeroepen tot districtswinn aar ‘Beste schoonmaakmedewerker 

2014’. Daarmee wordt Abdellah tegelijkertijd de gen omineerde van het district Noord-

Holland voor de landelijke Medewerker van het jaar- verkiezing. De 'Beste medewerker van 

het jaar'-verkiezing is een terugkerende verkiezing  onder de ruim 9.000 medewerkers van 

Gom (onderdeel van Facilicom Services Group). De ve rkiezing vindt al meer dan 12 jaar 

plaats. Adbellah is vanuit Gom Schoonhouden werkzaa m bij de Bijenkorf in Amsterdam.  

 

De opdrachtgever vol lof 

Abdellah is sinds september 2013 bij de Bijenkorf ingezet als meewerkend voorman. “Het is 

bijzonder dat iemand in zo’n korte tijd al zo waardevol blijkt te zijn voor de opdrachtgever”, 

vertelt Wim Gruyters, districtsmanager van Gom Schoonhouden. “Vanaf de eerste dag heeft 

Adbellah de ware normen en waarden laten zien die wij en Gom van medewerkers verwachten”, 

vertelt een woordvoerder van de Bijenkorf in Amsterdam. “De standaard is premium. Hij neemt 

zijn verantwoordelijkheid en spreekt collega’s aan, zodat alles tot in de puntjes klopt. Daarnaast 

doet Abdellah er alles aan om de naam en uitstraling van Gom hoog te houden”, besluit Wim 

Gruyters.  

 

Geen gemakkelijke keuze 

Het kiezen bleek dit jaar een lastige opgave. Alle genomineerden waren potentiële kandidaten 

voor de felbegeerde trofee. Enthousiasme, samenwerken en kwaliteit waren kwalificaties die op 

alle plaatsen eigenlijk van toepassing waren, dus zijn het uiteindelijk de details die de doorslag 

hebben gegeven. 



 
 
 
Noot aan de redactie:           

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Facilicom Services Group 
Babette Sarlet en/of Wilco van Doorn 
Corporate Communicatie 
Karel Doormanweg 4 
3115 JD Schiedam 
Tel: 010 - 298 1275 
Mobiel: 06-11393024 
E-mail: bsarlet@facilicom.nl 
Website: www.facilicom.nl 
 

 
 

Gom  maakt bedrijfsruimten als kantoren, scholen, retaillocaties en luchthavens schoon. Gom richt zich met de hospitality-tak op 

omgevingen waar gastbeleving een extra grote rol speelt, als hotels, vakantieparken, musea en congrescentra. Ook neemt Gom de 

specialistische reiniging ter hand in de sectoren Food en Gezondheidszorg, de dieptereiniging van grootkeukens en sanitair, bouw- 

en inhuisoplevering, industriereiniging en glas- & gevelreiniging. Gom biedt zijn diensten aan door heel Nederland met 8.000 

schoonmakers en 14 vestigingen en is sinds de oprichting van Facilicom Services Group in 1966 onderdeel van het bedrijf. 

 


