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Welkom bij deze nieuwe CFlash.

Geniet ervan, want het is … de laatste.

Maak je geen zorgen: je hoeft het nieuws heet van de 

naald niet te missen. Sterker nog, je krijgt het nog sneller 

en leest het wanneer jij dat wilt: rechtstreeks in Vibes.

Duikt er een nieuwtje, weetje of belangrijk bericht op? Dan 

staat het binnen de 24 uur in de banner van Vibes, klaar 

wanneer jij je computer opstart. Daarna verhuist het naar 

de blauwe blokken daaronder. En ten slotte blijft het 

voorgoed beschikbaar in het archief.
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Great Job

Eerste stap naar een 

schone school

Dag van de Schoonmaak

Sneller,  gemakkelijker  en  langer  beschikbaar?  Nieuws  via 

Vibes  heeft  niets  dan  voordelen.  Toch  is  deze  CFlash 

daarmee geen ‘oud nieuws’: hij staat boordevol actuele en 

boeiende artikels. Geef hem een waardevol afscheid door 

hem van a tot z te verslinden.

Veel leesplezier en tot op Vibes!

Wim 

Derde keer op rij: Platina Preventie Award

Het volledige Care-team bij Janssen werd voor de derde keer op rij beloond met de Platina 
Preventie Award voor de:

• goede follow-up van het jaaractieplan op de Janssen-sites;
• continue coaching door onze leidinggevenden;
• niet-aflatende inzet van onze medewerkers op het gebied van veilig werkgedrag.

Op 22 maart reikte General Manager Peter Putteman deze hoogste onderscheiding uit aan 
Care. Hij feliciteerde ons team voor dit uitzonderlijke resultaat.

De mensen achter de award
Vanessa en Mieke praatten even met de mensen op de werkvloer in Beerse en Geel, want 
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ere wie ere toekomt.

Jan Rymenants werkt al vijftien jaar bij Care én bij Janssen. Hij is preventieadviseur en 

houdt van de afwisseling in zijn job. Hoe hij zijn steentje bijdroeg aan deze award? Als hij 

iets doet, doet hij het goed én veilig! Al zijn vrije tijd gaat naar zijn twee Tervuurse herders, 

Duck en Pecko.

Kristof Verheyden werkt al zes jaar op de afdeling Liquid & Creams. Hij heeft veel toffe 

collega’s, zowel binnen Care als bij Janssen. Hij werkt graag bij de ‘bereiding’: veiligheid is 

daarbij het belangrijkste. Hij combineert zijn job met zijn hobby: fitnessen.  

Mohammed Ayachi werkt sinds 10 april 2017 bij Care bij de ‘hotten’. Hij 

draagt meestal een speciaal pak (zie foto) en is altijd in het gezelschap 

van een collega. De ene reinigt, de andere kijkt toe. Waarom? Omdat 

veiligheid belangrijk is. Loopt er iets mis, dan grijpt de andere meteen in. 

En daaraan houden ze zich strikt. Mohammed is getrouwd en heeft drie 

schatten van dochters, die al zijn vrije tijd opslokken.

Marc Danssaert poetst en controleert alle nooddouches. Een hele klus, want er zijn er wel 

500. Hij kwam naar hier van Bobbejaanland en is tevreden met de verandering. De job is 

leuker en minder stresserend. Wel moest hij wennen aan alle veiligheidsregels – die hij nu 

allemaal beheerst. Veiligheid komt altijd op de eerste plaats: zijn inbreng is duidelijk.

Marc heeft twee zonen en al twee kleinkinderen. Hij tuiniert graag en houdt van 

bloemschikken.

Ilse Cleymans poetste vroeger maar doet nu de ‘laboafwas’ bij Janssen. Dat bevalt haar 

meer. Ze komt altijd met de fiets naar het werk. Ze werkte vroeger in een slagerij en mist 

het sociale contact, maar de goede werkuren en het loon maken dat goed. Ze draagt altijd 

de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en werkt zo mee aan een veilige 

omgeving. Precies zoals het hoort!

Ilse woont samen met haar bijna volwassen dochters in Beerse.

Anita van den Bergh doet de afwas van het labo. Erlenmeyers, rondbodemkolven, 

maatcilinders, … passeren allemaal haar beschermde handen. Soms poetst ze ook de 

labotafels. Anita houdt zich altijd aan de procedures. Ze meldt elke onveilige situatie en 

durft haar collega’s daarop aan te spreken.

Anita heeft drie dochters en een zoon en is moeke van Seppe, Lotte, Emma, Robbe en Giete. 

Ze is heel trots op haar vijf kleinkinderen.

Sofie Lemmens is een doorzetter die nooit stilzit. Ze houdt van afwisseling en heeft stress 

nodig om te functioneren. Ze vindt het vreselijk als er te weinig werk is. Ja, ze lijkt soms wel 

een wervelwind, maar volgt toch altijd de procedures en draagt de juiste PBM’s.

De energie die ze op het werk niet kwijt kan, gaat naar haar prachtige kinderen, Tibo en 

Jarno. En naar haar hobby: discodansen.
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Sara Claes werkt al 15 jaar bij Care. Ze poetste vroeger in de Productie maar staat nu ook 

aan de afwas van het labo. Fijn dat ze zo kon doorgroeien bij Care. Ze vormt met haar 

collega’s een hecht team en helpt waar ze kan. Is er iemand ziek? Dan vervangt ze die 

zonder problemen. De extra stress neemt ze er graag bij. Haar werk moet goed én veilig 

zijn, ook als er weinig tijd voor is. Want veiligheid gaat voor!

Sara is de trotse mama van Sylvie en Kiani.

Kenny Oben is al acht jaar voorwerker. Hij controleert de dagelijkse planning en let vooral 

op veiligheid en ergonomie. Hij is flexibel en lost problemen snel op. Hij droeg zeker bij aan 

het behalen van de award. Iedereen maakt weleens een fout maar leert daaruit door hun bij 

te sturen.

Hij is de enthousiaste en jonge papa van de eenjarige Estée.

Bah Abdulrahmam werkt al 15 jaar met plezier bij Care. Want hier krijgt hij de kans om bij 

te leren – en bovendien staat zijn loon altijd op tijd op zijn rekening. Bah werkt altijd op de 

juiste manier. Dat is ondertussen een gewoonte.

Hij heeft een zoon van 15 en houdt van de rust thuis.

Noureddine Hitou poetst samen met Bah in de productie. Daar leert hij veel van bij. Soms 

krijgt hij maar weinig tijd om zijn werk af te maken. Dan let hij altijd extra op de veiligheid 

en de juiste manier van werken.

Hij is verloofd en is een voetbalfan.

Bedankt allemaal! Jullie verdienen die award dubbel en dik! 

................................................................................................................................ 

SALESTOPPERS!
Sien

Sien haalde het dossier van Kuehne + Nagel in Geel 

binnen. Dat is meer dan 100.000 euro waard – en 

biedt nog meer mogelijkheden in de toekomst. Care 

staat er nu in voor de reiniging van cleanrooms in het 

warehouse.

Katrien en Stéphanie

Katrien en Stéphanie zorgden voor een overeenkomst 

met de gemeente Borsbeek. Care mag de OCMW-

gebouwen reinigen. Een dossier van ongeveer 45.000 

euro, met – opnieuw – mogelijke uitbreidingen in de 

toekomst.
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Stéphanie en Els VR

Dankzij Stéphanie en Els VR reinigt Care sinds eind mei de vakantiehuisjes van 

Breeduyn in Bredene bij de wissel van de huurders. Het is een mooi dossier waarop we 

nog geen cijfer kunnen plakken.

Planken voor "De Nomaad"

De Nomaad is een open huis in Antwerpen dat tal van activiteiten organiseert voor mensen 
met een verslavingsproblematiek. Het doel: opnieuw aansluiting vinden met de 
samenleving.
De Nomaad bouwt een nieuw huis en is op zoek naar schenkers. Iedere schenker kan in de 
sponsorshop kiezen hoeveel planken hij schenkt.
En Care doet mee … áls de teams de afgesproken doelen halen.

Salesteam neemt communicatie onder de loep

Het salesteam moest zorgen voor een vlotte communicatie tussen de collega’s en 
verbeteringen voorstellen. Uit de vele ideeën pikten we duidelijke afspraken rond het 
e-mailverkeer:

• In e-mails naar meerdere ontvangers schrijven we altijd “Do not reply to all”.
• We geven e-mails altijd een duidelijke onderwerpregel.
• We gebruiken in e-mails geen agressieve taal. Woorden in het vet of volledig in 
hoofdletters, meerdere leestekens, … mogen alleen als daar een specifieke en 
verantwoorde reden voor is.

• We formuleren onze vraag zo precies mogelijk.
• We geven aan hoe dringend de e-mail is door een deadline te vermelden.
• We beantwoorden e-mails binnen de drie dagen. Lukt dat niet? Dan geven we een 
datum door waarop we zullen antwoorden.

Na een maand evalueren we deze afspraken. Boeken we vooruitgang? Dan trakteren we op 
vrijdag 30 juni om 15.30 uur op een hapje en een drankje. Een ideaal moment om de 
zomer goed in te zetten.
Boeken we geen vooruitgang? Dan organiseren we op de parking een rituele 
verbranding van alle foute e-mails.

Team Personeelsadministratie werkt samen
De dienst personeelsadministratie heeft als thema ‘samenwerken’.

Zo startten ze een samenwerking met het salesteam. Halen we een nieuw contract 
binnen? Dan geeft het vorige schoonmaakbedrijf alle informatie door over het 
schoonmaakpersoneel dat er werkt en dat wij overnemen. Vanaf nu vergelijkt de 
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personeelsadministratie die gegevens met die van de salesmensen. Zijn er afwijkingen? Dan 

neemt sales contact op met hun contactpersoon. Zo verloopt de overname vlot.

Ze voorzien een back-upsysteem op hun afdeling. Zo vervangen Hans, Linse en Brenda 

elkaar probleemloos. Want vanaf nu gaan we op dezelfde manier te werk. Ook al kennen we 

niet alle details, toch helpen we iedereen verder. Er is zelfs een assistent voor Jani: 

Lobbipad. Die neemt bij haar afwezigheid de taken over.

Ze willen vanaf nu ook nieuwe info delen met de groep. Volgt iemand een interne of 

externe opleiding? Dan maken ze een samenvatting en delen ze de opgedane kennis. Zo is 

iedereen in korte tijd en met beperkte middelen op de hoogte van de nieuwste wijzigingen in 

de wetgeving. Ook weetjes, handige tips en briljante ideeën zijn welkom.

Wordt vervolgd en aangevuld door volgende teams:
Financiën, HR, Expert Cleaning, regio Oost & West.

       Afscheid

Voor Arlette Claeys was 31 mei haar laatste werkdag. Ze mag genieten van haar 
welverdiende pensioen.
Arlette kwam altijd met de glimlach werken. Ze vond dat de klant koning is. Op haar 
werk was dan ook niets aan te merken. Zelfs met een vergrootglas vond je geen 
vuiltjes meer.

Vooral Rosita zal haar missen en regelmatig aan haar denken. Ze maakten samen 
veel plezier en hadden zelfs dezelfde hobby’s: fietsen en reizen.

Geniet van je vrije tijd, Arlette!
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Nieuwe lading poetsers

De basisopleiding in Deurne is alweer voorbij.

Er zijn weer een pak gediplomeerde poetsers bij!

Proficiat, allemaal!  

Tinnen jubileum (10 jaar): 

    Proficiat, Nicole Dumarey!                       Proficiat, Mirella Arduini!
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We kregen veel complimenten van Barco. Rita da Silva krijgt zelfs een pin van de 

klant als pluim voor het goede werk.     

************************************************************************************************

Ook Joachim Wyns, de kantoorverantwoordelijke van VIO-HR Kempen is blij met 

onze diensten:

            “Dikke pluim voor Care! Ik denk dat het hier nog nooit zo proper was. ;) 

             Fijn paasweekend!”

************************************************************************************************

En Dirk Coffe mailde Dieter De Praetere over Baker Tilly in Melle:

           “Dag Dieter

            Super bedankt dat je de onderstaande lead hebt aangebracht! Het delen van

            die informatie is onze succesgarantie voor de toekomst.

            Ik nam al contact op met Baker Tilly in Melle. En mag maandagochtend 

             terugbellen voor een afspraak.”

Eerste stap naar een schone school
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Onze poetsdames hadden veel werk om in de school in Zingem de sanitaire ruimtes te 

reinigen. Ze legden op een ludieke manier uit aan de kinderen van de derde kleuterklas en 

het eerste leerjaar hoe ze zelf konden helpen:

• Afval gooi je in de vuilnisbak.

• Na het toiletbezoek:

◦ spoel je door;

◦ was je je handen met zeep, spoel je ze grondig af en droog je ze af.

De poetsdames hopen dat de kinderen iets bijleerden over hygiëne en dat ze begrijpen dat 

ze de sanitaire ruimtes netjes moeten achterlaten.

Dag van de schoonmaak
De voorbereiding van de ‘Dag van de schoonmaak’ is bijna rond. Iedereen kreeg zijn 

planning. Alvast bedankt dat jullie enthousiast, proactief en kritisch meehielpen om 

alles in goede banen te leiden.

Op 20 juni maken we er een schitterende dag van. Een dag waarop we onze 

mensen op de werkvloer een oprechte DANKUWEL geven. Een dag waarop we met 

een brede glimlach iedereen een drinkbus cadeau geven. Op de drinkbus staat 
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‘DANKUWEL’, samen met de boodschap van Made Blue. Zo bedanken we hen voor 

het water dat ze besparen. En wij storten ‘een liter voor een liter’ door aan Made 

Blue.

Wil je meer weten over Made Blue?

Neem een kijkje op hun website. 

Copyright © *C flash juni 2017* *C FLASH*, Alle rechten voorbehouden.

Ons email adres is:

*info@care.be*

Wil je liever geen mails ontvangen schrijf je hier uit.
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