Persbericht
Khadija Rifi en Danny Jalhay Schoonmaker van het Jaar 2016
Khadija Rifi uit Brussel (van EW Facility Services) en Danny Jalhay uit Maastricht (van Hago
Rail Services) zijn donderdag 1 december Schoonmaker van het Jaar 2016 voor respectievelijk
België en Nederland geworden.
De jury koos hen op basis van criteria zoals inzet, betrokkenheid en motivatie. Ook andere
vaardigheden en de relatie en communicatie met opdrachtgever, leidinggevenden en het eigen
team speelden een belangrijke rol. De bekroning van Khadija en Danny vond plaats in kasteel
Henkenshage in Sint-Oedenrode. Daar waren vijf kandidaten uit België en vijf kandidaten uit
Nederland met aanhang, jury en overige belangstellenden bijeen voor een feestelijke avond
die het belang van schoonmaak en de schoonmakers nog maar eens benadrukte.
Zonder schoonmakers staan België en Nederland stil
Zo hield Piet Adema, voorzitter van de Nederlandse werkgeversorganisatie in de schoonmaak
OSB, de toehoorders voor dat de tien finalisten staan voor de ruim 125.000 schoonmakers in
het land. “Schoonmakers staan vandaag in het zonnetje. Zij zijn onze helden die ervoor zorgen
dat Nederland draait. Zonder hen worden er geen smartphones gemaakt en staat zelfs het
transport stil. Het is goed dat te beseffen. Zonder schoonmaak draaien België en Nederland
niet.”
Khadija Rifi: een echte teamplayer
Jurylid Mieke Loncke gaf bij de uitreiking van de glazen bokaal aan Khadija aan dat ze heel
autonoom kan werken. “En ze is ook een teamplayer. Khadija is zeer gemotiveerd. Ze komt
altijd vrolijk naar het werk en zoekt samen met haar werkgever telkens naar verbeteringen.”
Khadija verzorgt namens EW Facility Services de samenwerking en de communicatie tussen de
verschillende teammembers in verschillende hotels.
Danny Jalhay gaat voor een schone reis
Volgens jurylid Tirza Dingelstad onderscheidt Danny zich door zijn enorme inzet en
betrokkenheid. “Danny is het visitekaartje van Hago Rail Services op Maastricht CS. Al 12,5
jaar gaat deze schoonmaker voor maar één ding: een schone reis voor de treinreiziger. Hij
werkt resultaatgericht, is zeer betrokken bij de klant én zijn collega's, een echte aanpakker en
altijd stipt op tijd.”
De overige Belgische finalisten:
Magdalena Bezubik van EW Facility Services (Brussel), Melita Bradaric van Euroclean (Vorst),
Natasja van Gemert van Gom Schoonhouden (Berendrecht Antwerpen) en Rosa Grasso van
Euroclean-Atalian (Zonhoven)
De overige Nederlandse finalisten:
Hamza el Mammouni van Hago Food & Industry (Zaandam), Danielle Sprangers van CSU
(Hellevoetsluis), Hay Verstegen van het VieCuri Medisch Centrum (Maasbree) en Andy van
Zundert van Gom Specialistische Reiniging (Echt).

