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Naima Boukhattam verkozen tot  Gom-medewerker van het jaar 

  

Op maandag 18 mei werd Naima Boukhattam door Gom gehuldigd als beste 

schoonmaakmedewerker 2015. De 'Beste medewerker van het jaar'-verkiezing is een 

jaarlijks terugkerende verkiezing onder de ruim 8.000 medewerkers van 

schoonmaakbedrijf Gom (onderdeel van Facilicom Services Group). Voor het tweede jaar 

achtereen werd de klanten gevraagd medewerkers van Gom voor te dragen voor deze 

verkiezing. Gom mocht ruim 195 nominaties ontvangen.  

 

‘Naima is vanuit Gom werkzaam bij Summa college in Eindhoven. Op deze locatie staat Naima 

bekend om haar kennisniveau, ondernemerschap en mensgerichtheid. Ze geeft zelf ook 

‘schoonmaak’-les op deze praktijkschool. Daarmee brengt ze met veel plezier kennis over aan 

de leerlingen,’ vertelt Aura Groen, voorzitter van de ‘Verkiezing medewerker van het jaar en HR 

directeur van Gom. ‘Haar sprankelende persoonlijkheid hebben de opdrachtgever doen 

besluiten haar voor te dragen. Daar zijn wij natuurlijk bijzonder trots op.’  

 

Vele potentiële kandidaten voor titel  

‘Het bleek een lastige keuze te zijn om de ‘Beste schoonmaakmedewerker 2015’ te kiezen. Alle 

zeven de genomineerden (Zahia Bounjouaa, Ronald de Grauw, Sheila Jansen, Mike Bunink, 

Mustapha el Kamlichi en Fatih Bayrak) waren potentiële kandidaten voor de felbegeerde titel. 

Kennisniveau, hostmanship, ondernemerschap en zorgzaamheid waren kwalificaties die op alle 

kandidaten van toepassing zijn. Het zijn dus uiteindelijk de details geweest die de doorslag 

hebben gegeven.’ Naima zal overigens worden voorgedragen voor de verkiezing 

schoonmaakmedewerker van het jaar, georganiseerd door Golden Service Awards. Daarmee 

gaat zij de strijd aan met schoonmaakmedewerkers van collega-schoonmaakbedrijven in 

Nederland.  



 
 
 
 

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.  

Op de foto: vlnr. Luc Trommelen (sr. Rayonmanager Gom), Geert van de Laar (concerndirecteur facilitaire bedrijven Facilicom), 

Albert van der Meulen (algemeen directeur Gom), Anke IJpelaar (districtspersoneelsadviseur Gom), Sandra van Wijk (objectleidster), 
Naima Boukhattam (medewerkster Gom), Simone van de Velde (districtsdirecteur) en Debby Arts (Facilities, locatie Sterrenlaan 10 
Summa College). 
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