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Hopelijk hebben jullie van een welverdiende vakantie genoten. Goed weer hebben we hier in elk geval wél gehad, he! Sommigen van ons 
hebben een stukje van de hete zomer doorgebracht op een mooie vakantieplek. In dit nummer lees je waar zij naartoe zijn getrokken. 
Wanneer Care-mensen met vakantie zijn, moet er natuurlijk een oplossing gevonden worden voor al het werk. Daar hebben we onze 
jobstudenten voor. Een aantal van hen hebben een extra dikke pluim verdiend voor hun inzet.

Voor wie last heeft van de herfstblues, heb ik goed nieuws: vanaf oktober heeft Care enkele leuke verrassingen in petto. Verrassingen tijdens 
én na de werkuren dan nog. In dit magazine kom je er alles over te weten.

Heb jij trouwens onze nieuwe CEO al ontmoet? Lees dan zeker de column waarin hij zichzelf voorstelt. Hij is alvast erg blij dat hij bij Care 
kan werken!

Fijn ook dat we het in deze editie hebben over mijn eigen afdeling, Expert Cleaning. Sinds 2003 werken we voor Janssen Pharmaceutica en 
voor andere bedrijven in farma en biotech. Daarom werd twee jaar geleden de aparte afdeling CEC (Care Expert Cleaning) opgericht. Onze 
gespecialiseerde afdeling is uniek in de schoonmaakwereld. We hebben veel klanten in regio Oost en West, maar we beginnen ook in andere 
regio’s te groeien. We staan niet alleen in voor het onderhoud, maar we zorgen er ook voor dat de procedures perfect gevolgd worden. We 
geven advies aan de klanten en schrijven zelfs mee aan de procedures. Maar zoals ik al zei: in dit magazine zal je nog veel meer te weten 
komen over de wondere wereld van Expert Cleaning.

Veel leesplezier!

Ellen
PS We hebben er sinds kort enkele mooie nieuwe klanten bij. Weet jij over welke bedrijven ik het heb?

Wie? Ellen 
Van Den Bergh
Leeftijd? 32 jaar

Woonplaats? Lier, de perfecte 
mix van stad en natuur

Partner? 9 jaar samen met 
Thierry, 3 jaar geleden getrouwd

Functie? Medewerker 
personeelszaken Expert Cleaning

Hoe lang? 7 boeiende jaren

Hobby’s? Lezen, wandelen, 
fietsen, naar de bioscoop gaan

Ellen aan het woord

Dag lieve collega’s!

Wat leuk dat ik jullie deze keer mag verwelkomen in het C-magazine. 
Ik ben benieuwd wat jullie van deze uitgave zullen vinden, want er is
weer heel wat nieuws uit Care-land. Lees snel verder!
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Zoals je ziet, voelen de meeste mensen zich vrij goed bij hun werk en hun werkgever. Maar
alles kan natuurlijk beter. Thema’s die een score behaalden van minder dan 70% (aandacht
en betrokkenheid van bovenaf, en ontwikkeling van vakmanschap), daar moet aan gewerkt
worden. In juni hebben we daarvoor focusgroepen samengesteld in de verschillende regio’s,
om te bekijken waar de pijnpunten liggen.

Die info is voor ons enorm belangrijk. Dank alvast aan iedereen van de focusgroepen om
mee te werken. We zullen jullie opmerkingen en tips ter harte nemen en zien wat we het
eerst moeten aanpakken. Binnenkort dus meer nieuws over verdere acties.

Facebook-groep en je e-mail in de gaten. Iedereen zal ook een brief ontvangen met verdere
informatie.

ELLEN ZEGT:

“Care wil weten hoe de medewerkers zich voelen.
Welzijn is een werkwoord. Cruciaal is om dit actief te
willen verbeteren. Dat vind ik heel belangrijk bij een
organisatie van zo’n formaat!”

Meer tevredenheid, da’s het doel
Eind vorig jaar hebben velen onder jullie meegedaan aan de enquête over Betekenisvol
Werk. Care heeft een extern bureau (Flycatcher) ingehuurd om te weten te komen hoe
tevreden de gemiddelde medewerker is en vooral: wat er beter kan. Er waren 5 grote
thema’s die van jullie ‘punten’ op tevredenheid hebben gekregen:

Er waren ook drie algemene vragen over werken bij Care:

Fijne ontspanning werkt ook
Bij Care vinden we dat onze medewerkers zich niet alleen goed moeten voelen tijdens de
werkuren, maar ook erna. Daarom kan je vanaf begin oktober terecht op het Corporate
Benefits Platform, dat speciaal werd ontwikkeld voor de medewerkers van de Belgische
Vebego-bedrijven (waar Care ook bij hoort). Het bedrijfsvoordelen-platform, zeg maar.

Op de website zijn er binnenkort allerlei leuke kortingsacties te vinden: je kunt er genieten
van mooie kortingen in verschillende winkels of je kunt voor een klein prijsje met je gezin of
vrienden naar een pretpark gaan. Hoe? Je krijgt een gebruikersnaam en een paswoord
waarmee je toegang tot de website krijgt. Klik gewoon op de aanbiedingen en je ontvangt
een kortingscode of een bon voor je favoriete winkel of activiteit.

Care maakt intussen een filmpje waarin je kunt zien hoe je dat moet doen. Hou dus zeker de

2.. Jij blij, wij bl
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De topbestemmingen van
Care-medewerkers

Jarigen verdienen écht een kaartje
Vorig jaar beslisten we niet langer
verjaardagskaartjes te sturen naar al onze
medewerkers, maar dat vonden de mensen toch
jammer. Het was een leuke traditie en we hebben
besloten om ze nieuw leven in te blazen. Vanaf 1
oktober zullen alle jarigen zich opnieuw kunnen
verheugen op een kaartje. Iedereen die intussen
is verjaard zonder kaartje willen we bij deze toch
nog een superdikke proficiat wensen!

Vebego Bouwreis
Een bouwreis is telkens weer een fantastische
ervaring. Dit lees je ook verder in het interview
met Stephanie en Daisy. 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
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Blijkbaar is het niet helemaal duidelijk hoe je een verlofaanvraag indient op het intranet van
Care. Het is de bedoeling dat je je eigen naam invult in plaats van care@care.be, anders
weten we niet dat jij de persoon bent die verlof aanvraagt. Als je tot nu toe wilde inloggen
op het intranet en een aantal keer een verkeerd paswoord ingaf, blokkeerde het systeem.
Dat probleem is opgelost. Ben je het paswoord vergeten? Meld het aan de
personeelsadministratie en zij helpen je verder.

Care draagt zorg voor je gegevens
Sinds 25 mei geldt in heel Europa een nieuwe, strengere privacywetgeving. Geen 
overbodige luxe: zonder dat we het merken, delen we namelijk heel wat 
persoonlijke informatie over onszelf, bijvoorbeeld op Facebook, tijdens online 
bestellingen of gewoon door op het internet te surfen. Ook Care beschikt over 
enkele van je persoonlijke gegevens, zoals je adres, rekeningnummer, 
geboortedatum enz. Zonder die info kunnen we niet garanderen dat je 
arbeidsovereenkomst en loon in orde zijn, maar we zorgen er uiteraard wel voor 
dat je gegevens niet in de verkeerde handen terechtkomen. Vanaf 1 oktober kan je 
informatie krijgen over de manier waarop we je gegevens bewaren, wat we er wel 
of niet mee doen en hoe je je gegevens kan veranderen. Je vindt alles over het 
privacy statement op intranet, zodat je precies weet waarvoor we je persoonlijke 
gegevens gebruiken.

Vervelende dingen op ons intranet
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eerste dag bij Care valt het me op hoe betrokken iedereen hier is. Het is geweldig om te
zien dat jullie elke dag opnieuw klaar staan voor onze klanten en dat jullie er alles aan doen
om hen zo tevreden mogelijk te maken. Dat enthousiasme werkt echt aanstekelijk, en ik wil
er alles aan doen om dat nog sterker te maken!

Deze zomer heb ik net als velen onder jullie even genoten van een vakantie onder de
Spaanse zon, maar nu vliegen we er opnieuw in. Op dit moment zijn we met het
directieteam aan het bekijken hoe deze fantastische organisatie de toekomst tegemoet zal
gaan. We zien erg veel kansen en mogelijkheden om Care te laten bloeien en om jullie meer
voldoening te geven met een fijne job en met even fijne collega’s. Ik kijk er alvast naar uit
om jullie allemaal te leren kennen en om samen aan een echt succesverhaal te werken!

Tot snel,

Joost Tibosch

Naam: Joost Tibosch

Leeftijd: 43 jaar

Gezin: getrouwd met Petra en vader van Bram (5) 
en Yasper (8)

Nationaliteit: Nederlands

Favoriete hobby: hardlopen, zeker na een drukke 
werkdag

Beste Care-team,

Jullie hebben mijn naam misschien al horen vallen, maar ik zou me graag even voorstellen.
Sinds 1 juni werk ik als algemeen directeur bij Care. Toch ben ik niet helemaal ‘nieuw’. Ik
ben namelijk al veertien jaar werkzaam bij Vebego. Daar heb ik verschillende functies
gehad: nadat ik een tijdje in sales had gewerkt, ben ik opgeklommen naar directieniveau. Ik
heb onder andere gewerkt voor een organisatie die huishoudhulp biedt. Maar ook bij
Stoffels Cleaning, een ander schoonmaakbedrijf binnen Vebego, heb ik ervaring opgedaan.
De schoonmaakwereld is me dus absoluut niet onbekend. Ik ben dan ook bijzonder blij dat
ik nu samen met jullie aan het succes van Care kan meewerken.

Ik vind Care namelijk een heel mooie organisatie. Een hartverwarmend bedrijf. Sinds mijn

4. Even voorstellen: onze nieuwe directeur
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Stéphanie: Het was een unieke ervaring. Ik heb er echt mijn grenzen leren verleggen. Eerst
vond ik het een beetje eng om een week op reis te gaan met onbekenden, maar na een
week waren we echte vrienden geworden.

Daisy: Dat ‘bouwen’ mag je letterlijk nemen: we hebben er met onze blote handen beton
gemengd, zonder molen, en een metalen net gevlochten om het beton over te gieten.

Stéphanie: Je had de kans om elke dag een ander type werk te doen. Zo kon je ook samen
met de lokale vrouwen koken. We spraken elkaars taal niet, maar met handen en voeten
kom je al heel ver!

Daisy: Het helpt natuurlijk ook dat de plaatselijke bevolking heel vriendelijk en familiaal is.
Het contact was erg ongedwongen en we voelden ons meteen thuis. We werden zelfs
uitgenodigd om bij mensen thuis te gaan eten.

Stéphanie: We vonden het soms wat moeilijk om ons aan te passen aan de plaatselijke
gewoonten. Zo is het daar normaal dat de gasten eerst eten, maar daar voelden wij ons heel
slecht bij. Gelukkig konden we hen al snel overhalen om samen met ons te eten!

Daisy: Ik zou meteen terugkeren als ik de kans kreeg. Sri Lanka is een prachtig land met een
ongelooflijke natuur en bijzonder lieve mensen. Bovendien haal je enorm veel voldoening
uit het project zelf: een gestript gebouw omtoveren tot een community center, dat geeft een
fantastisch gevoel.

Interview met ‘bouwmadammen’ Stéphanie en Daisy:

Een beter leven voor vrouwen in Sri Lanka
In de herfst van 2017 organiseerde de Vebego Foundation een Vebego Bouwreis naar Sri
Lanka. Vebego organiseert deze bouwreizen om lokale gemeenschappen te helpen. Zo’n 15
Vebego-medewerkers hielpen in het stadje Nikaweratiya mee om een ‘community center
voor vrouwen’ te bouwen. Dat is een buurthuis voor vrouwen waarin een crèche wordt
ondergebracht en ook een opleidingscentrum. Mama’s die een zogenaamd ‘microkrediet’
hebben ontvangen, kunnen hun kindjes in de crèche laten en met een gerust hart gaan
werken. Ze kunnen hun eigen bedrijfje uitbouwen en hun mini-lening afbetalen. We spraken
met twee Care-medewerkers die van de partij waren: Stéphanie van Acker van inside sales
en Daisy Robbrecht, schoonmaakmedewerker.

Kleine dingen maken een groot verschil. Doe mee!

Kinderen op weg helpen met Plan
International

5. Impact
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Op dit moment bevindt zich een nieuwe groep 
enthousiaste medewerkers in Sri Lanka voor 
een nieuwe bouwreis. Wil jij de volgende keer 
ook je steentje bijdragen? Meld je dan zeker 
aan op deze website!

Op dit moment hebben we 21 Plan-ouders bij Care. Dat zijn werknemers die elke
maand minstens 0,5 euro van hun loon afstaan om de kinderen te steunen. Care
verdubbelt het totale bedrag.
Wat kan jij doen? Je kan véél doen met weinig. Ontdek hoe jij het verschil maakt op
www.planouder.be en maak het verschil voor zoveel kinderen van over de hele
wereld. Wil je meedoen en met een kleine maandelijkse bijdrage het leven van een
kind veranderen? Stuur dan een mailtje naar info@care.be met je naam, voornaam, e-
mailadres en het bedrag dat je maandelijks wil afstaan aan Plan International.
Liever op een andere manier bijdragen? Een verschil maken doe je niet enkel met
geld. De kinderen vinden het ook geweldig om brieven of tekeningen te ontvangen.
Wil je hun tonen dat we aan hen denken? Stuur alles naar info@care.be of met de
post naar Care nv - Luchthavenlei 7B bus 2, 2100 Deurne.

Werken voor mensen en wereld
Bij Care is duurzaam ondernemen een hoofddoel. Duurzaamheid, dat is een ‘werkwoord’
waar we ons actief voor willen inzetten. Daarom hebben we verschillende werkgroepen
opgericht om concreet te streven naar verbetering. Zo is er momenteel een werkgroep rond
gezondheid op het werk. Hoe kunnen we de gezondheid van Care-medewerkers beter
maken? De werkgroep had een super-idee en kreeg onlangs groen licht om een grotere
fietsenstalling te laten installeren op de parking van het Care-hoofdkantoor in Deurne. Voor
iedereen een duwtje in de rug om met de fiets naar het werk te komen, de benen los te
gooien en de uitstoot van CO2 te verminderen!

Heb jij ook tips rond duurzaamheid op het werk? We
horen ze graag!

Wat is Plan International? Plan International België wil een wereld waarin alle
kinderen, meisjes én jongens, de kans krijgen om naar school te gaan, zelf keuzes te
maken over hun lichaam en leven, deel te nemen aan beslissingen die voor hen
belangrijk zijn en zich te ontplooien vrij van angst en geweld.
Wat doet Care? Care en haar medewerkers zorgen momenteel voor 12 adoptiekindjes.

https://www.vebegofoundation.nl/bouwreizen/meld-je-aan-inscris-toi-melde-dich-an/
https://www.vebegofoundation.nl/bouwreizen/meld-je-aan-inscris-toi-melde-dich-an/
http://www.planouder.be/
mailto:info@care.be
mailto:info@care.be
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Tip voor beginners
Het is altijd spannend om als nieuwkomer ergens
te beginnen. En lastig, want soms krijg je erg veel
informatie. Té veel. Mijn tip: wees zeker niet
bang om vragen te stellen. Stel desnoods 20 keer
opnieuw dezelfde vraag. Zeker bij de cleanrooms
en labo’s van Expert Cleaning zijn de procedures
heel specifiek. Het is logisch dat je niet meteen
alles onder de knie hebt. Geef jezelf voldoende
tijd om de job te leren. Je meter of peter zal je
met plezier helpen om stap voor stap bij te leren.
Alles komt vast en zeker goed!

Tip voor ervaren medewerkers
Nieuwe werknemers zullen misschien niet altijd
durven toe te geven dat ze de procedures en
details niet allemaal ineens kunnen verwerken.
Zie je dat een nieuwkomer het ergens moeilijk
mee heeft? Geef een seintje aan zijn/haar meter
of peter, of vraag gewoon of je kunt helpen. We
zijn allemaal van nul moeten beginnen en het is
geweldig om te weten dat je bij je collega’s
terechtkunt als je een vraag of een probleem
hebt. Een bemoedigend woordje doet ook
wonderen!

Schoonmaaktip van Ellen en het 
Janssen-team
Bij Janssen Pharmaceutica in Geel staan een 
aantal machines in RVS (roestvast staal) die onze 
Care-medewerkers aan de buitenkant reinigen. 
Dat doen we bij wel meer farma-klanten. Een 
delicate klus! Hoe maak je RVS schoon zonder 
het te beschadigen?

Gebruik een krasvrije schuurspons. Je maakt die 
klamvochtig met een schuurmiddel dat geen 
krassen maakt (bv. Polacid of Scrub). Opgelet: 
maak de schuurspons niet te nat, anders neemt 
de doek het vuil niet genoeg op.

Schuur het RVS in de richting van de strepen op 
het RVS (meestal van boven naar beneden). Deze 
handeling wordt ‘polieren’ genoemd. Daarna wrijf 
je met een witte doek het vuil weg en spoel je 
met zuiver water na. Gebruik hiervoor een zachte 
doek. Ten slotte blink je het RVS op met een 
droge, zachte doek. Klaar!

PS Test deze tip alvast thuis eens uit op 
de RVS-oppervlakken in je keuken!

6.. Tips & tricks van Ell
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Jan Leemans
Linda Meulders 
Liesbeth Van Heuckelom 
Marianne Raes
Mieke Van Gorp
Nabil Boughardaine 
Patricia Meo
Touria El Korchi 
Wendy Van Laer

15 jaar in dienst
Marina Janssens
Nicky Poortmans

20 jaar in dienst
Elly Dehasque
Katja Heylen
Kristel De Clerck
Lydia Driesen
Yusuf Bayar

Top-jobstudenten zomer 2018!
Aan de andere kant willen we ook een aantal jonge mensen in de bloemetjes zetten die 
onze teams deze zomer als jobstudent hebben versterkt. Hun harde werk is niet 
onopgemerkt gebleven en enkelen van hen hebben ons erg positief verrast. Zozeer zelfs, dat 
we voor hen òòk een verrassing hebben. Per provincie en voor expert cleaning hebben de 
teamleiders een jobstudent geselecteerd die beloond wordt met een cadeaubon van
Bol.com!

Expert Cleaning: Zina el Galai

West-Vlaanderen: Eline Delva

Oost-Vlaanderen: Leander Verbeeck

Centraal: Seppe Laureys

Limburg: Alessio Medile

Sud: Mahira Assabounti

Verder nog een heel dikke merci en een speciale vermelding voor een paar andere 
jobstudenten: zij krijgen lovende woorden van tevreden klanten en teamleiders.

Hiep hiep hoera!
Er zijn weer een heleboel mensen die we willen bedanken voor hun keiharde toewijding en onverbeterlijke enthousiasme, dag na
dag. Enkele mensen vieren dit najaar 10, 15 of zelfs 20 jaar bij Care. Proficiat aan de jubilarissen (mei-december)!

10 jaar in dienst
Ahmed Hadj-Kaddour
Ahmed Babas
Amine Melhaoui
Driton Hasani
Heidi Segers
Hilde Verhavert

7.. In the spotlig
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Tamara Teurs werkt snel en efficiënt. Verder is ze heel precies en staat ze altijd klaar om te 
helpen. Bedankt! - Alma De Wolf, Reynaers

Whitney Dejaegher werkt al enkele jaren voor ons en levert altijd goed werk. Onze klanten zien 
haar elke keer opnieuw graag komen. Deze zomer heeft ze zelfs een nieuwe vaste medewerker 
opgeleid. Ik hoop nog vele jaren met haar te kunnen samenwerken, want het is een TOPmeid! -
Cindy De Locht, teamleidster

ELLEN ZEGT:

“Bij Care hebben we heel wat
gemotiveerde jobstudenten
die we graag verschillende
jaren op rij zien terugkomen!”

ELLEN BEDANKT:

“Ik werk bijzonder graag bij
Janssen Pharmaceutica, waar
amper onderscheid wordt
gemaakt tussen de laboranten
en operatoren van Janssen en
het personeel van Care. De
teamleider van Janssen Geel,
Johan Van Calster, is iemand
op wie ik altijd kan rekenen.
Verder zal het over twee jaar
héél moeilijk zijn om Astrid
Benoey op pensioen te laten
gaan. Ze zit boordevol
informatie en zal nog veel
kennis moeten doorgeven.
Ten slotte wil ik al mijn
collega’s bedanken om steeds
voor mij klaar te staan en zo’n
tof team te vormen.”

Bij Janssen Beerse hebben we Nancy Lussende opnieuw mogen verwelkomen, die al een tijdje als 
jobstudente bij ons werkt. Ze doet haar werk uitstekend! - Joni Devos, CEC

Jeroen Deconinck heeft maar liefst acht weken lang vervangingen gedaan bij onze klant Denys. 
Hij deed soms twee shifts na elkaar en deinsde er evenmin voor terug om eens een uurtje extra te 
werken. - Veronique Hemeryck, teamleidster

Anissa Bali is vriendelijk, beleefd en doet op alle vlakken enorm haar best. Ze is zelfs komen 
werken de dag nadat een familielid ‘s nachts was overleden. Zo’n toewijding verdient een pluim! -
Jani Krist, Care hoofdkantoor
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doen we er alles aan om vernieuwing te brengen 
die een positief verschil maakt.

Bij Janssen Pharmaceutica gebruiken we het 
softwarepakket Smartware al meer dan tien jaar. 
Smartware zorgt ervoor dat alle reinigingstaken 
worden ingepland. Janssen is een heel grote klant, 
en het is onmogelijk om uit het hoofd bij te houden 
wat er allemaal moet gebeuren en of het effectief 
gebeurd is. Wekelijks printen we lijsten met alle 
taken zodat de schoonmakers hun werk kunnen 
documenteren. Het is belangrijk om alles grondig 
te documenteren, omdat het over productieruimten 
voor medicatie gaat. Een fout kan heel grote 
gevolgen hebben, bv. voor de gezondheid van een 
patiënt. Helaas printen we daardoor elke week 
maar liefst 1500 pagina’s papier bij onze grootste 
klant. Dat vinden we niet oké.

Daarom zullen we vanaf begin 2019 overschakelen 
op een digitale oplossing. Onze medewerkers bij 
Janssen Pharmaceutica zullen een tablet krijgen 
met daarop een gloednieuwe app: iClean. De app is 
heel gebruiksvriendelijk en geeft nog meer 
controle over de correcte uitvoering van alle taken. 
De medewerkers krijgen ook een iClean-opleiding. 
Resultaat: de controle wordt efficiënter, en dragen 
we ons steentje bij voor een beter leefmilieu.

Voor iedereen een win-winsituatie. Dat vonden ook 
de organisatoren van de ‘European Cleaning & 
Hygiene Awards’, prijzen die toegekend worden aan 
schoonmaakbedrijven die uitblinken in kwaliteit. 
Care werd namelijk genomineerd voor een award, 
en we hopen dat we de overwinning binnenhalen. 
Duimen maar!

de stapels papier te
vervangen door een
app waar iedereen
gemakkelijk mee
overweg kan. Het is
een kleine ingreep
die op termijn veel
verandert.”

weten we zelfs meer over cleanrooms dan onze
klanten. Daarom bieden we aan de medewerkers
van de bedrijven naast onze andere
bedrijvigheden, ook opleidingen aan, wanneer ze
zelf de cleanrooms moeten schoonmaken. 

Care-medewerkster Vanessa Morini geeft vaak
trainingen aan werknemers over de beste manier
om in cleanrooms te werken. Ze legt aan
werknemers van de bedrijven uit hoe je je in een
cleanroom moet gedragen, welke handelingen
wel en niet oké zijn, op welke manier je
materialen in een cleanroom kunt binnenbrengen
enz. Zeker bij kleinere bedrijven is die kennis er
niet altijd. We bieden daarom een bijkomende
dienst aan, om de knepen van het vak, de tips en
tricks.

Als een bedrijf dat wil, voeren we ook een
controle uit naar de werking van de cleanroom.
We maken een rapport op voor de klant met een
lijst van zaken die beter kunnen. Pijnpunten en
probleemzones. Op die manier wordt de
samenwerking met Care een stuk waardevoller
voor de klant.

ELLEN ZEGT:
“Ik vind het een
geweldig idee om

Care deelt kennis met klanten
Dankzij onze jarenlange ervaring met cleanrooms
zijn we bij Care echte experts geworden. Soms

7.. Expert Cleaning: duurzaam en vernieuwe

Leve de tablet en de app!
Bij Care vinden we duurzaamheid en innovatie 
belangrijk. Ook bij Care Expert Cleaning (CEC)
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Welkom aan onze nieuwe klanten

Sinds kort is JSR Micro in Heverlee een van onze klanten. JSR Micro is een
dochteronderneming van JSR Corporation. Dat is een multinationale onderneming met maar
liefst 6000 werknemers wereldwijd, en een belangrijke leverancier van onderdelen voor
verschillende technologische markten. Wij doen er de dagelijkse schoonmaak van kantoren
en ook van cleanrooms (voor elektronische materialen en biotechnologie).

Daarnaast kunnen we intussen ook Depré Beernem bij onze klanten rekenen. 
Dit veevoederbedrijf werd meer dan honderd jaar geleden opgericht door de familie Depré. 
Het evolueerde van een molenaarsbedrijf naar een olieslagerij, vlashandel en graanhandel. 
Vandaag levert het vanuit de productievestigingen in Beernem en Deurne geavanceerde 
industriële voeders aan landbouwbedrijven.

Care zorgt sinds kort voor de office cleaning bij deze organisatie. We zorgen dat de kantoren 
van hun mooie kantoorgebouw naast de Brugse Vaart er elke dag pico bello, spic & span en 
shiny uitzien!

Liesbeth Wijlaars, Brand & Communicatie Manager
Mylène nv, Heist-op-den-Berg

“Kwaliteit is zeker belangrijk, maar aan Marleen heb ik
een collega waardoor ik met een smile het pand
verlaat. En dat is goud waard!”

Weer een tevreden klant!

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

Laat van je horen! >>>

Vriendelijke groet,

Ellen.
PS Wist je dat er een exclusieve Facebook-groep bestaat voor Care-medewerkers? Klik hier
(https://www.facebook.com/groups/carewerknemer) en word snel lid om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes!

IDEE!

Stuur snel een mailtje naar 
redactie@care.be
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Diensten van Care
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Industriële schoonmaak

Klusjes & technisch onderhoud
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2100 Deurne
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