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AriënsZorgpalet beste Gom-team van het jaar 2015 

Op maandag 18 mei werd het team van AriënsZorgpalet in Enschede gehuldigd tot het 

beste schoonmaakteam van 2015. Het 'Beste team van het jaar'-verkiezing is een jaarlijks 

terugkerende verkiezing bij Gom. Dit jaar werd voor het eerst aan klanten van Gom 

gevraagd om een team voor te dragen. Dat leverde ruim 43 nominaties op.  

 

‘Het team van de AriënsZorgpalet, een woon-, welzijns-, zorg-, en behandelinstelling in 

Enschede mag zichzelf de terechte winnaar van de titel noemen. Een prachtige en welverdiende 

prestatie. Het team wordt volgens de opdrachtgever gekenschetst door zijn flexibiliteit, zijn 

professionele, positieve en enthousiaste houding en de wisselwerking met de opdrachtgever. 

Het team zorgt er echt voor dat de bewoners en bezoekers van de instelling het gevoel hebben 

dat zij welkom zijn’, vertelt  Ad van Poppel, directeur KwaliteitsZorg & Innovatie namens de jury. 

 

Klanten nomineren ijzersterke teams 

Naast AriënsZorgpalet waren de volgende teams in de race voor de felbegeerde titel: team 

Sandvik/Santrade, team UWV Arnhem, team Pathé Haarlem, team UTC Aerospace en team 

UWV Leeuwarden. ‘Klantgerichtheid, teamspirit, communicatie en enthousiasme van 

medewerkers waren sleutelwoorden van deze genomineerden. Alle objecten waren één voor 

één ijzersterke teams. Het was een groot genoegen om alle genomineerde teams te bezoeken,' 

licht Ad toe. 
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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.  

Op de foto: Achter: Aura Groen (HR directeur Gom), Ingrid Bentert (ass. rayonmanager Gom ZorgSupport), Rita Oosting (Marke 2), 
Henny Stoelhorst (Ariëns Zorgpalet), Alwien Oud -  Boers (objectleider Gom ZorgSupport), Henk Gerritsen (Ariëns), Joyce van Triest 

( Marke 1), Marijke Blokzijl (Marke 1), Hanneke Buijvoets (Teamleider Zorg de Marke), Servet Tuluk (Ariëns).  Midden: Rachida 
 Moujib (medewerkster Gom ZorgSupport), Bernadette Eggert (medewerkster Gom ZorgSupport), Marion van Dam (medewerkster 
Gom ZorgSupport), Lianne Schurink (medewerkster Gom ZorgSupport) Voor: Herman Busch (directeur Gom ZorgSupport), en 

Loubna Techbibi (medewerkster Gom ZorgSupport) 
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