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Rosita aan het woord

Beste collega’s,

Welkom bij de nieuwe versie van C-magazine! Jazeker, dit magazine 
ziet er een beetje anders uit dan vroeger. Voortaan zal elke editie mee
geschreven worden door een medewerker van Care. Zo krijgen ook wij 
de kans om ons idee over het werk en ons bedrijf te geven. Het doet 
me dus plezier om jullie als eerste gastredacteur te mogen begroeten.
In dit nieuwste nummer van C-magazine willen we het graag hebben over het thema ‘verandering en innovatie’. Nieuwe producten, nieuwe 
oplossingen, nieuwe methodes: we krijgen er allemaal mee te maken. Na 17 jaar bij Care heb ik het gevoel dat ik het bedrijf door en door 
ken. Maar zoals bij elk bedrijf dat mee wil met z’n tijd, is er ook bij Care veel veranderd. Daar zullen we het in dit magazine over hebben. 
We zullen hier ook een paar nieuwigheden voorstellen zodat iedereen ‘mee’ is.
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In dit nummer wilde ik jullie zelf ook een paar handige schoonmaaktips meegeven. Misschien zijn het dingen waar jullie zelf mee bezig zijn 
of oplossingen voor hebben. In ieder geval: we gaan voor ‘schoon’ werk en voor tevreden klanten, niet?

Ten slotte mag ik jullie ook nog een primeur meegeven, beste mensen. Binnenkort gaan we hier bij Care van start met de gloednieuwe ‘Care 
Academy for Clever Cleaning’. Dat is een fantastisch project waarover we hier al een tipje van de sluier oplichten. Meer nieuws volgt later.

Hopelijk genieten jullie van deze eerste uitgave.

Veel leesplezier!

Rosita
P.S.: Enkele medewerkers worden in de bloemetjes gezet in dit magazine … Misschien zit jij er wel bij?

Onze stand van zaken
Voor velen onder ons was 2017 een jaar vol veranderingen. Wat is er allemaal veranderd? Onder meer de structuur van operations is 
volledig vernieuwd. Het was nodig om een nieuwe richting in te slaan en om methodes te vinden die ons bedrijf efficiënter 
maakten. Precies omdat we een dynamisch, sterke organisatie willen blijven, met veel ambities. Een bloeiende, hoopvolle toekomst, 
daar doen we het voor. 

We betreuren dat er een aantal banen zijn gesneuveld, maar de grootste veranderingen zijn op dit moment gelukkig achter de rug. 
Nu is het tijd om alle maatregelen rustig hun werk te laten doen. We zullen de bestaande initiatieven verder uitrollen, zonder grote 
nieuwe veranderingen te plannen. Binnen een aantal weken start onze nieuwe CEO, Joost Tibosch, en we maakten deze week ook al 
kennis met het hoofd van de salesploeg, Chris de Vuyst.

Bij Care willen we één grote familie zijn, waar we SAMEN elke dag keihard werken om ervoor te zorgen dat ons bedrijf vernieuwend 
en toekomstgericht is. Dat we stevig in de markt staan en dat we het goede voorbeeld geven. We moeten elke dag blijven zoeken 
naar mogelijkheden om het werk zo te regelen dat iedereen zich daar goed bij voelt. Care wil jullie allemaal bedanken voor de inzet 
en het vertrouwen dat jullie hebben getoond tijdens deze veranderingen. We zijn aan een nieuw hoofdstuk begonnen, en jullie 
schrijven mee aan een succesverhaal!

Care is een
familiaal bedrijf 
dat volop in 
vernieuwing is. 
Aan al die 
initiatieven voel je 
dat we samen 
grote stappen 
zetten om de 
voortrekker te 
worden. Het is 
heel fijn om daar 
deel van uit te 
maken. ROSITA.

"

Care: klaar voor de toekomst!

Woonplaats? Gent, stad van
‘neuzekes’ en ‘stropkes’

Functie? Projectmanager en 
kwaliteitsmedewerker bij Barco

Hoe lang? Al 17 fijne jaren

Hobby’s? Spannende boeken 
lezen en fietsen..
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Onze nieuwe snoerloze stofzuiger!
De splinternieuw Monovac Freedom van Wetrok 
is een stofzuiger waarin het klassieke 
aansluitsnoer vervangen is door een ingebouwde 
batterij. Zo kun je niet alleen flexibel werken, 
maar je hoeft geen stopcontact meer te zoeken 
en kunt niet over de draad struikelen! Bovendien 
bespaart deze slimme machine maar liefst 30%
energie. Je kunt de stofzuiger 45 minuten aan 
een stuk gebruiken. En dankzij de fluisterstille 
motor kan dat met een minimum aan 
geluidsoverlast. Binnenkort testen we bij onze 
klant Barco dit innovatief product voor jullie uit. 
We houden jullie op de hoogte!

Airlocked Cleanroom Conference
Op 1 maart organiseerde Care Expert Cleaning in
Antwerpen een congres over cleanrooms voor
facility managers, quality control en quality
assurance managers. Een paar specialisten uit de
sector kwamen vertellen over de wereld van
cleanrooms en alles wat erbij komt kijken. Er
waren ook infostands met de allernieuwste
materialen. Er was veel interesse in het congres
en de reacties achteraf waren bijzonder positief.
Meer info vind je op www.airlocked.be.

Vebego Bouwreis
Van 11 tot 16 maart is een groep werknemers
van de verschillende Vebego-bedrijven op
bouwreis gegaan naar Sri Lanka! Onze teamleider
Cindy De Locht was ook van de partij. Een
bouwreis is telkens weer een fantastische
ervaring. Met collega's van de verschillende
bedrijven bouw je letterlijk mee aan de toekomst:
een verzorgingshuis, een opleidingscentrum, ... Je
kunt het zo gek niet bedenken of we bouwen het!
Voor de plaatselijke bevolking is dit een wereld
van verschil. Interesse om de handen uit de
mouwen te steken? 

Hier http://www.vebego.com/nl-
nl/6/316/aanmelden.aspx vind je meer info om je
aan te melden!

Moppen en Meetings

http://www.vebego.com/nl-nl/6/316/aanmelden.aspx
http://www.vebego.com/nl-nl/6/316/aanmelden.aspx
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ECO ROSITA

 “We gebruiken vaak te veel schoonmaakproduct omdat
we denken dat een ruimte lekker moet ruiken. Maar
een product dient om schoon te maken. Het is geen
geurverfrisser! En materialen worden eigenlijk vuiler en
vetter als we te veel van een product gebruiken. 

Onze Care-schoonmaakproducten zijn milieuvriendelijk,
maar wij moeten er bewust mee omspringen. Mijn
advies: gebruik niet meer dan enkele druppels voor een
emmer water. Zo doe je langer met dezelfde
verpakking, wat ook weer goed is voor het milieu.”

Het EU Ecolabel
Het officiële Europese 
milieulabel vertelt ons welke 
producten beter zijn voor het 
milieu en toch nog goed 
schoonmaken. Er wordt rekening 
gehouden met de manier waarop 
het product gemaakt wordt en 
wat ermee gebeurt als het ‘op’ is.

Het Cradle to Cradle-
certificaat
Het Cradle to Cradle-certificaat 
wil producten milieuvriendelijker 
maken. Er zijn vijf 
kwaliteitscategorieën, en een 
product behaalt voor elke 
categorie een bepaald niveau –
Basic, Bronze, Silver, Gold of 
Platinum. Verschillende Vive-
producten van Alpheios zijn zo 
goed dat ze het Gold-certificaat 
hebben!

De impact van Care

Clean. Happy. Life.
Elk bedrijf heeft een impact op het milieu en op de mensen. Zoals jullie weten, 
vinden we bij Care de zorg voor het milieu belangrijk. Maar wat betekent dat 
concreet? We proberen op verschillende manieren de meest milieubewuste 
richting te kiezen. Een bedrijf zo groot als Care kan immers een grote invloed 
hebben, een positief verschil maken, en dat is een uitdaging die we maar al te 
graag aangaan. Een van de manieren waarop we dat doen, is onze productkeuze.

De meeste van onze producten worden geproduceerd door Alpheios, een van 
onze zusterbedrijven binnen de Vebego International Group. Hun Vive-
producten hebben bijna allemaal een van deze twee milieuvriendelijke labels, 
die je misschien wel herkent vanop de verpakking.

https://youtu.be/5IAkZD1X0iA
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Minder moeite, meer resultaat
Een ruimte poetsen: dat klinkt evident. Maar eigenlijk moet je met heel wat
elementen rekening houden. Hieronder vind je enkele tips van Rosita en haar
team om het poetsen gemakkelijker en efficiënter te laten verlopen.

Tips van Rosita en haar team

> Kijk goed om je heen voor je begint te poetsen. Iets wat proper is, hoef je niet
noodzakelijk te poetsen.

> Kijk in dat geval of je iets anders kan doen, bijvoorbeeld een kast afwassen of de
vloer schoonmaken.

> Vergeet na het poetsen van een ruimte niet om de ramen en deuren te sluiten. Dat
klinkt misschien gek als schoonmaaktip, maar het blijft wel heel belangrijk.
Sommige klanten hebben gevoelige informatie liggen; wij moeten daar rekening
mee houden.

> Doe na het poetsen van een ruimte het licht uit.
Laat je vaak je sleutels liggen en sluit je jezelf soms per ongeluk binnen of buiten?
Hang de sleutels aan een sleutelkoord rond je nek, zodat je ze altijd bij je hebt.

> Onze klanten stellen het bijzonder op prijs als je nét dat tikkeltje meer doet. Merk
je dat er een barst in een bloempot zit? Ligt er vaak water onder de wastafels in de
toiletten? Is er een lamp kapot op de derde verdieping? Laat het weten! Zo is de
klant op de hoogte van het probleem en kan jij vlot je werk blijven doen.

> Krijg je de wc-hals binnenin achteraan niet proper? Vraag dan een speciale
gebogen schuurborstel voor de wc. Daarmee gaat het een pak gemakkelijker!

Tips & tricks
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In de spotlights van Care

Dikke merci!
We zijn jullie allemaal bijzonder dankbaar voor jullie inzet, maar er zijn enkele mensen die we extra willen feliciteren. 

Hugo Stevens en Ella Valori gaan nu nog meer van het leven genieten na een lange en vruchtbare carrière bij Care. We hebben ze 
op een toffe manier kunnen uitzwaaien. Feestje!

Hiernaast vind je de lijst met jubilarissen in de periode januari-april. Van harte proficiat! Ook Rosita wil graag enkele mensen 
bedanken.

10 jaar in dienst
Chantal Maes
Nigar Eken
Ingrid Kennes
Heidi Lathouwers
Catharina Six
Maria Verhoeven
Anita Morano
Marina Braet
Feride Mus
Paul-Louis De Smet
Michaella Viskens
Valerie Snauwaert
Marina Verheyen 
Jan Smeyers
Dennis Spaepen 
Bart Lenaerts
Ata Dusen 
Emmanuel Aernaut 
Roger Crikemans 
Mathilde De Roy 
Meli Johanna Papotto
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15 jaar in dienst
Mohamed El Jattari
Omar El Ghannouti
Abdul Rahman Bah
Peter Van Eynde
Angela Aernaut
Chantal Van Bavinckhove
Hafiz Dur
Hanane Fares
Sara Claes
Rose Alice Anzardi
Carine Van De Sande
Nelly Verspreet
Mohammed Bahr
Katja Deferme
Peggy De Plus
Yvonne Nieborg
Jenny Matejko
Salah El Khatabi

20 jaar in dienst
Cynthia Hufkens
Karen Theunis

ROSITA ZEGT 

“Ik wil graag mijn twee pandverantwoordelijken Halima
Demeulenaere en Gerlinda Claeys bedanken. Zij hebben
me enorm geholpen bij de drukke verhuizing en de
verbouwingen bij Barco. It’s a hell of a job, and you
make it easier! Verder wil ik graag het volledige Care-
team bij Barco bedanken voor hun steun. Ze zijn
bijzonder flexibel en staan steeds klaar om te helpen.
Ik kan echt op hen rekenen!
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Primeur!
Binnenkort komt er een nieuw project aan waarover Ann Lommelen, onze Operations Manager, al een heel klein beetje kon 
verklappen. We gingen haar vragen wat de plannen zijn bij Care.

Ann licht de plannen met veel enthousiasme toe: “Samen met Alpheios, de zusteronderneming van Care, hebben we een plan op 
poten gezet. De komende twee jaar zullen we samen aan onze vaardigheden werken, onder andere op het vlak van kwaliteit. We 
willen simpelweg béter worden en het werk vlotter en fijner maken. Daar zal een gespecialiseerde opleiding een grote rol in 
spelen.”

“We hebben die opleiding met een knipoog ‘The Care Academy for Clever Cleaning’ gedoopt. De Hogeschool voor Slim 
Schoonmaken. Er komt daarvoor een gloednieuwe afdeling die de mensen zal coachen en vaktechnieken zal uitleggen. 
Technieken, speciale procedures, slimme manieren om het werk te doen. Ze zullen de basistechnieken opfrissen, maar ook een 
aantal nieuwe methodes voorstellen. De teamleiders, district manager en kwaliteitsmanagers hebben intussen hun eerste 
trainingen achter de rug.”

Zijn jullie ook benieuwd? In de volgende editie van C-magazine doen we het volledige verhaal uit de (poets)doeken, beloofd!

Vakmanschap en innovatie
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Nog een tevreden klant
“In onze kantoorruimte in Gentbrugge zitten een
vijftigtal bedrijven. Omdat een propere ruimte
deel uitmaakt van onze dienstverlening, is een
grondige aanpak bij het schoonmaken voor ons
erg belangrijk. Care speelt dat op een
fantastische manier klaar. Dankzij Care hoeven
we ons over de schoonmaak nooit zorgen te
maken. Bedankt voor de flexibele
samenwerking!”

Piet Lietaer, account manager @ De Punt,
Gentbrugge, waar Care District West gevestigd is.

TIP VAN ROSITA
“Heb je het leuke filmpje voor de promotie van Care al
gezien? Zeker doen! Het is opgenomen in De Punt. Je kan
het hier bekijken.”

Well done, team!

https://youtu.be/Fd2PwxFz5sg
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Over Care

Het bedrijf

De werkwijze

Impact op de maatschappij

Diensten van Care

Kantoorschoonmaak

Cleanroom & labo reiniging

Industriële schoonmaak

Klusjes & technisch onderhoud

Contactgegevens

Luchthavenlei 7B - bus 2

2100 Deurne

België

T: +32 (0)3 287 06 10

E: info@care.be

Volg ons

Blijf op de hoogte via onze social media

kanalen of schrijf in voor de Care

newsletter.

    

\ A Vebego family company © 2021 Care kantoorschoonmaak en cleanroom reiniging 

Ideeënbus

Heb jij een schitterend idee voor Care of wil je graag gasteditor zijn
van het volgende C-MAGAZINE?

Laat van je horen! >>>

Vriendelijke groet,

Rosita.

IDEE!

Stuur snel een mailtje naar 
redactie@care.be

https://www.care.be/nl/het-bedrijf/
https://www.care.be/nl/de-werkwijze/
https://www.care.be/nl/impact-op-de-maatschappij/
https://www.care.be/nl/de-diensten/kantoorschoonmaak/
https://www.care.be/nl/de-diensten/cleanroom-labo-reiniging/
https://www.care.be/nl/de-diensten/industriele-schoonmaak/
https://www.care.be/nl/de-diensten/klusjes-technisch-onderhoud/
https://www.facebook.com/carefacilityservices
https://www.facebook.com/carefacilityservices
https://www.instagram.com/werkenbijcare
https://www.instagram.com/werkenbijcare
https://www.linkedin.com/company/nv-care/
https://www.linkedin.com/company/nv-care/
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