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Yoessef Belhaddad districtswinnaar  ‘Beste Gom-mede werker' 

Rijnmond  

 

Op donderdag 27 maart werd Yoessef Belhaddad uitger oepen tot districtswinnaar ‘Beste 

schoonmaakmedewerker 2014’. Daarmee wordt Yoessef t egelijkertijd de genomineerde 

van het district Rijnmond voor de landelijke Medewe rker van het jaar-verkiezing. De 

'Beste medewerker van het jaar'-verkiezing is een t erugkerende verkiezing onder de ruim 

9.000 medewerkers van Gom (onderdeel van Facilicom Services Group). De verkiezing 

vindt al meer dan 12 jaar plaats. Yoessef is werkza am bij Arcade Naaldwijk en 

Havenbedrijf VCR Hoek van Holland.  

 

De opdrachtgever vol lof 

Yoessef Belhaddad is sinds februari 2011 in dienst bij Gom Schoonhouden. “Hij heeft een 

uitstekende samenwerking met zijn collega’s. Verder pakt hij goed die leidinggevende rol op en 

ontlast hierdoor de rayonleiding van operationele zaken. Dat wordt bijzonder gewaardeerd”, 

vertelt Michel van de Berg, districtsmanager van Gom Schoonhouden.  

 

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 hebben de details de uiteindelijke doorslag 

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. 

 


