
  
 

 

PERSBERICHT  

Schiedam,  31 maart 2014 
 
 

Gom verkiest zijn regionale ‘Beste Medewerkers van het Jaar’  

  

Op donderdag 27 maart en zaterdag 29 maart werden t ijdens diverse regionale feestelijke 

bijeenkomsten de districtswinnaars ‘Beste schoonmaa kmedewerker 2014’ verkozen. De 

genomineerden zijn daarmee tegelijkertijd de finale kandidaten voor de landelijke 

Medewerker van het jaar-verkiezing. De 'Beste medew erker van het jaar'-verkiezing is een 

terugkerende verkiezing onder de ruim 9.000 medewer kers van Gom (onderdeel van 

Facilicom Services Group). De verkiezing vindt al m eer dan 12 jaar plaats.  

 

De genomineerden op een rij: 

District:     Naam medewerker:  Werkzaam bij:  

Noord-Nederland    Marinus Visser  Pathé en Bijenkorf Groningen 

Noord-Holland   Abdellah Rachid  Bijenkorf Amsterdam 

Zuidwest- en Midden-Nederland Tony Ochtman  International Criminal Court 

Rijnmond    Yoessef Belhaddad  Arcade Naaldwijk 

         Havenbedrijf VCR HvHolland 

Zuid-Nederland   John Jagroe   TU Eindhoven 

GSR     Silvia Boutier   Hoogheemraadschap Rijnland 

 

Geen gemakkelijke keuze 

“Het kiezen was dit jaar geen gemakkelijke opgave”, volgens de jury. “Alle genomineerden 

waren potentiële kandidaten voor de felbegeerde trofee. Enthousiasme, samenwerken en 

kwaliteit waren kwalificaties die op alle plaatsen eigenlijk van toepassing waren, dus hebben de 

details de uiteindelijke doorslag gegeven”. 



 
 
 
 
Noot aan de redactie:           

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Facilicom Services Group 
Babette Sarlet  
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. 

 


