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Wie? Wendy Van 
Helshoecht
Leeftijd? 42 jaar
Woonplaats? Bonheiden 
Functie? Schoonmaakster en kok 
op het hoofdkantoor in Deurne 
Gezin? Twee zonen, 14 en 16 
jaar oud
Hoe lang? Sinds 1996, eerst zes
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Dag collega’s,
Welkom in de herfsteditie van het C-magazine. Ik hoop dat jullie van de vakantieperiode hebben genoten. Zelf heb ik mijn verlof naar goede 
gewoonte doorgebracht in Blankenberge - lekker genieten van het zonnetje, heerlijk!

Zoals je kunt zien, werk ik al heel lang bij Care: 23 jaar! Ik ben hier begonnen in de afdeling boekhouding, maar omdat ik doof ben, waren de 
telefoongesprekken moeilijk. Ik kan goed liplezen, maar daar heb je natuurlijk niet veel aan bij het telefoneren. Toen ze mij vroegen om als 
schoonmaakster te beginnen, vond ik dat helemaal niet erg. Ik ben dol op poetsen. Ik noem het zelfs mijn hobby! En wat is er leuker dan je 
hobby kunnen uitoefenen op het werk?

Ik werk op het hoofdkantoor van Care in Deurne. Er zit heel veel afwisseling in mijn dag: ik poets de bureaus en de cafetaria, doe 
boodschappen, maak eten voor de collega’s … Ik ben een echte ochtendpersoon en begin elke dag om 5 u. te werken! Mijn takenpakket ken 
ik volledig uit het hoofd, maar soms moet ik snel iets anders doen, als er bijvoorbeeld plots een vergadering is in een ruimte die nog 
gepoetst moet worden of als er meer mensen komen eten. Iedereen tevreden met de voetjes onder de tafel, zo zie ik het graag.

maanden proefperiode
boekhouding
Hobby’s? Poetsen, poetsen,
poetsen!

1. Wendy aan het woord
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Maar genoeg over mij: we hebben voor deze editie heel wat interessante nieuwtjes verzameld! Vraag je je af waar onze collega’s op reis geweest zijn? 
Of ben je nieuwsgierig naar het gerecht dat ik onlangs voor de eerste keer heb gemaakt en waar de collega’s op het hoofdkantoor gek op zijn? Lees dan zeker verder!

Veel liefs,

Wendy

PS - Wil je graag wat vaker op de hoogte worden gebracht van nieuwtjes bij Care?
Word dan zeker lid van de Facebookgroep Care werknemer! Ik vind het een leuke manier om 
te zien waar mijn collega’s mee bezig zijn en wat er gebeurt bij Care.

Nieuwe afspraken over
vakantieregeling
Voor de meesten onder ons is de vakantie achter de rug, maar er zijn intussen 
nieuwe afspraken gemaakt rond de vakantieregeling van volgend jaar. In januari 
zal je er een brief over ontvangen.

Iedereen moet vóór eind maart laten weten wanneer ze hun groot verlof willen 
nemen (nadat je de verdeling met je team hebt afgesproken). 

Minder dan 1 week buiten het groot verlof afwezig? Vraag het minstens 
5 werkdagen(geen kalenderdagen!) op voorhand aan. De bevestiging ontvang je ten 
laatste 2 werkdagen op voorhand. 

2. Nieuws over werk én vakantie

Meer dan 1 week buiten het groot verlof afwezig? Vraag het minstens 10 werkdagen 
op voorhand aan. De bevestiging krijg je ten laatste 5 dagen op voorhand. 
Uitzonderingen kun je bespreken met je districtmanager of teamleider.

Coming soon: 
Enquête Betekenisvol Werk
Binnenkort ontvang je een nieuwe enquête Betekenisvol Werk in je inbox. De enquête wordt 
afgenomen bij alle bedrijven van Vebego. Ze onderzoekt of mensen tevreden zijn op hun 
werk en weten waarom ze het werk doen. De enquête heeft vijf grote thema’s: plezierig 
samenwerken, aandacht en betrokkenheid van bovenaf, goede randvoorwaarden, weten 
waarom je het werk doet en ontwikkeling vakmanschap. De eerste enquête hebben jullie 
ingevuld in 2017. Op basis van jullie antwoorden hebben we toen enkele zaken aangepast: 
zo sturen we nu opnieuw verjaardagskaartjes en wordt er gewerkt aan het proces voor
verlofaanvragen (zie hiernaast).

Ook deze keer zullen we met jullie antwoorden aan de slag gaan. Neem dus zeker deel aan
de enquête en laat ons weten wat je anders zou willen! Het is een korte vragenlijst van
maximum 10 minuten en het is de laatste enquête van dit jaar. We zijn alvast benieuwd
naar de resultaten, die half november bekendgemaakt worden.

https://www.facebook.com/groups/carewerknemer/
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Waar hebben de Care-
medewerkers hun vakantie
doorgebracht?

Mijn Project, binnenkort ook
jouw project?

Werk je vaak als vrijwilliger of wil je graag je schouders onder 
een vrijwilligersproject zetten? Dan kun je een eenmalige 
bijdrage van € 500 aanvragen bij de Vebego Foundation! Als je 
iets leuks wilt doen voor de mensen in het wijkcentrum, 
rusthuis, asielzoekerscentrum of de voetbalclub waar je vaak 
gaat helpen, dan is dit de perfecte manier om daar het geld 
voor te vinden! Het aanvraagformulier vind je hier. 

3. EN NOG MEER NIEUWS!

Zusterbedrijf in de kijker:
PMC en NNOF
Zoals je weet, is Care deel van de Vebego-groep. Dat 
betekent dat we heel wat zusterbedrijven hebben! Deze 
keer stellen we je voor aan PMC en dochterbedrijf NNOF. 
PMC is een familiale bedrijvengroep met aan het hoofd de 
broers Didier en Christophe Pierre. De groep is actief in de 
duurzame inrichting van kantoren.

NNOF (de afkorting van Nearly New Office) is de jongste 
onderneming binnen de groep. Het bedrijf verandert 
kantoren op een duurzame en vernieuwende manier. 
Ze hebben in 2016 ook de nieuwe werkplek van Care in 
Deurne ingericht.

Ze geven niet alleen advies, maar ze hebben ons ook 
helpen verhuizen en meubels gemaakt op basis van oud 
materiaal uit Care-kantoren en andere bedrijven (zie foto). 
Door materiaal opnieuw te gebruiken draagt NNOF een 
groot steentje bij aan een meer circulaire en duurzame 
samenleving!

In dit filmpje kom je meer te weten:

Ook Katja Heylen heeft onlangs een bijdrage gekregen voor 
haar vrijwilligerswerk. Zij haakt samen met twee anderen 
knuffels voor zieke kinderen. Twee keer per jaar overhandigt ze 
de knuffels in het UZ Leuven - een echt hart onder de riem voor 
de kinderen en hun ouders. Op haar Facebookpagina vind je 
haar verhaal en enkele van haar prachtige creaties.

https://www.vebegofoundation.nl/mijn-project/aanvraagformulier/
https://youtu.be/zQdjFJO66tY
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Koffie én wat
lichaamsbeweging:
wat wil een
mens nog meer?

4.. Carto



C-magazine

https://www.care.be/nl/c-magazine5[21/08/2021, 12:41:38]

Joost Tibosch

De impact van Vebego
Vebego beseft maar al te goed dat bedrijven een
belangrijke rol spelen in onze maatschappij.
Daarom probeert de groep zoveel mogelijk
positieve bijdragen te leveren. Op www.vebego-
impact.com vind je allerlei informatie over de
‘doe goed’-principes van Vebego (op basis van
enkele Sustainable Development Goals van de
VN), hun visie op impact, hun initiatieven en
samenwerkingen. Neem zeker een kijkje, want
het is een leuke en toegankelijke manier om
achtergrondinformatie te krijgen over de
waarden van Vebego. Misschien kun je zelfs je
collega’s of werknemers bij onze klanten
verrassen met je nieuwe kennis!

Samen met FacilityPunt
invoegmedewerkers ondersteunen
Een invoegmedewerker, wat is dat? De term
wordt gebruikt voor mensen die al lang zonder
werk zitten, leefloongerechtigden, mensen met
een arbeidshandicap of nieuwkomers.
FacilityPunt, een bedrijf dat ook deel uitmaakt
van Vebego International, begeleidt
invoegmedewerkers naar een job, onder andere
met een gericht opleidingstraject en persoonlijke
(taal)coaching. 

Na de opleiding stelt Care als erkend
invoegbedrijf mensen tewerk als onderhouds- en
schoonmaakhulp, zodat zij een volwaardige
plaats krijgen op de arbeidsmarkt. Sociale
economie noemen we dat. Zo krijgen nog meer
mensen een kans!

Welkom, nieuwe KOCA-studenten!
Sinds 17 september werken we met vier
studenten van het Antwerpse KOCA, een groep
van scholen voor jongeren en volwassenen met
een communicatieve beperking. 

De vier studenten zitten in het voorlaatste jaar
van de richting Receptiemedewerker en hebben
een autismespectrumstoornis. Ze zullen het hele
jaar door één dag per week de handen uit de
mouwen steken bij Care. Het is de bedoeling dat
ze na hun studies werk vinden, dus meedraaien in
een bedrijf is de perfecte voorbereiding! 

Dit initiatief maakt deel uit van een van onze
SDG-doelstellingen (Sustainable Development
Goals) om ongelijkheid te verminderen.

vebego-impact.com >

6. Impact: Because We Care

Beste Care-medewerkers,
Voor sommigen is het misschien veel te snel gegaan, maar de zomer zit er weer op voor een jaartje. Ik hoop dat iedereen een fijn en 
deugddoend verlof achter de rug heeft. 

Tegelijkertijd weet ik dat de zomerperiode een heel drukke periode kan zijn waarin hard gewerkt moet worden. Want collega’s vervangen die 
op reis zijn en studenten opleiden die nooit eerder op de werkvloer hebben gestaan, dat vraagt tonnen energie. Ik wil jullie daarom uit de 
grond van mijn hart bedanken voor jullie harde werk deze zomer. We waarderen jullie inzet enorm!

Zelf sta ik na de vakantieperiode klaar om opnieuw met volle energie de uitdagingen bij Care aan te gaan. Dat zul je ook merken in de 
volgende C-flash, die in oktober verschijnt. Daarin zal ik jullie meer vertellen over de doelstellingen van Care en wat we doen om die te 
behalen.

Ik wens jullie een boeiende, productieve en stimulerende herfstperiode!

5.. CEO aan het woord

https://www.vebego-impact.com/nl/
https://www.vebego-impact.com/nl/
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Ik vind Crystal Spot Remover van Progenta een schitterend product om koffievlekken 
uit tapijt te verwijderen. Bij het flesje krijg je een harde plastic borstel. Daarmee kun 
je goed schrobben op een koffievlek. Opgelet: het is belangrijk dat je het product zo 
snel mogelijk gebruikt na het morsen, want als je te lang wacht, krijg je de vlek er 
niet meer uit. 

Om toiletten te ontkalken, vertrouw ik altijd op Sanidur. Het is een product van ons 
zusterbedrijf Alpheios dat licht geparfumeerd is en dus een aangename geur 
achterlaat.

Vetvlekken op een glazen deur? Geen nood! Ook hiervoor heeft Alpheios de perfecte 
oplossing: Brilant. Met dit product krijg je alle hardnekkige vingertasten en 
vetvlekken zonder probleem van glazen deuren.

Zit de thermoskan vol kalk? Vul ze met heet water en voeg een vaatwasblokje toe. 
Laat dit een half uur trekken en giet daarna alles weg. Spoel nog eens uit met water. 
De thermoskan ziet er weer uit als nieuw!

Werk je aan een bureau en wil je het leven van de schoonmakers een stuk

Ik maak dikwijls pasta met tonijn en eitjes, maar onlangs heb ik een gerecht ontdekt dat de
collega’s op het hoofdkantoor geweldig vinden. Ik wou het ook met jullie delen!

Ingrediënten 

2 avocado’s
6 vijgen
2 lente-uitjes
2 citroenen
Rood basilicum
200 g fetakaas

Recept

Verwarm de groentebouillon, giet ze over de couscous en laat het geheel afgedekt 
10 minuten wellen. Maak los met een vork.
Rooster de sesamzaadjes goudbruin in een pan zonder vetstof. Laat ze drogen op 
keukenpapier. Spoel de lente-ui en snij in ringen.
Halveer de avocado’s en snij het vruchtvlees in partjes. Verbrokkel de feta. Spoel de 
citroenen. Snij eentje in partjes en pers de andere. Besprenkel de avocado’s met twee 
eetlepels van het citroensap.
Spoel de vijgen, snij vier in partjes en twee in blokjes. Meng de blokjes vijg met de 
couscous, avocado, lente-ui, feta en sesamzaadjes. Schep goed om.

Poetsen: zo gaat het beter Recept avocadosalade met vijgen

7. Tips en tricks van Wendy … en een héérlijk recept!

300 g couscous
400 ml groentebouillon 
60 g sesamzaadjes
2 el sesamolie
2 el olijfolie
Peper en zout

Meng de rest van het citroensap met de olijfolie en de sesamolie tot een dressing.
Kruid met peper en zout.
Giet de dressing over de couscoussalade en werk af met de blokjes vijg en rood
basilicum. Serveer met de citroenpartjes.

Smakelijk!

gemakkelijker maken? Zet dan op het einde van de dag je koffiekop in de bakken in
de keuken! Het is voor ons zoveel aangenamer als we niet alle koffiekoppen moeten
verzamelen. En wil je echt 10/10 krijgen? Probeer dan ook om alleen in de cafetaria
te eten en niet aan je bureau. Clean desk, weet je wel. :)
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Jubilarissen

In juli, augustus en september hebben heel wat collega’s een speciaal Care-kaarsje mogen 
uitblazen! We zijn hen bijzonder dankbaar voor hun jarenlange inzet en hopen hen nog vele 
jaren met trots onze collega’s te kunnen noemen. Een dikke proficiat!

10 jaar – 2009
Rita Barbarotta
Kris Diependael
Besna Eken
Abdeslam El Ouazani
Youssef Jahou
Fatna Mahfoud
Najat Moussaoui
Behiye Salcuk

Student van het jaar

We willen ook de jonge mensen die deze 
zomer als jobstudent bij Care hebben 
gewerkt in de bloemetjes zetten. Hun harde 
werk was opvallend en enkelen van hen 
hebben ons heel 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: Luka Kerremans 
(cleanroom, panden en labo’s)
FacilityPunt: Rami Erdodgu (Bank Delen)
West: Tine Vanerem
Oost: Milena Meulenbeek
Centraal: Lisa Kegelaers (Reynaers)
Sud: Sara Hamouda

8. In the spotlight

Verder nog een heel dikke merci en een speciale 
vermelding voor een paar andere jobstudenten:

Expert Cleaning: Lauren Verheyen heeft vol 
enthousiasme vier weken fulltime de late shift 
gedaan bij Janssen Pharma. We zijn enorm 
tevreden over haar inzet!

FacilityPunt: Fatoumata

West: Büsra Osdemir

Oost: Illaria Paparini, Thibaut Nijs, Stein Theunis, 
Ksenia Persoons

Centraal: Stefanie De Meyer, Ilyas Elmarchouki, 
Choaib El Fatehy Chemchaoui, Kathy Lemmens. 
Een speciale vermelding gaat naar José Peeraer 
Perez, die speciaal uit Spanje is gekomen om 
voor Care te werken deze zomer. Hij heeft op vijf 
locaties gewerkt voor Care en is volgend jaar 
zeker opnieuw welkom. 

Sud: Bradley Neirinck, Mahira, Ilias Boudiaf

15 jaar – 2004

Fatima Benmouh
Sonja De Merlier
Hilde D'Hondt
Mohamed El Ansri
Anna Ferro
Marie-Louise Pannis
Dudu Tepe
Luc Van Limbergen
Murielle Van Mol

25 jaar – 1994

Brenda Duymelinckx
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Word jij onze volgende gastredacteur? 

Je hoeft er maar een half uurtje voor vrij te maken en het 
is de ideale gelegenheid om onze collega’s wat meer over 
jezelf te vertellen! Ook tips en mogelijke onderwerpen 
zijn altijd welkom.

IDEE!
Stuur zeker een bericht naar
redactie@care.be als je ideeën
hebt!

Over Care

Het bedrijf

Diensten van Care

Kantoorschoonmaak

Contactgegevens

Luchthavenlei 7B - bus 2

Volg ons

Blijf op de hoogte via onze social media

9. Ideeënbus

De werkwijze

Impact op de maatschappij

Cleanroom & labo reiniging

Industriële schoonmaak

Klusjes & technisch onderhoud

2100 Deurne

België

T: +32 (0)3 287 06 10

E: info@care.be

kanalen of schrijf in voor de Care

newsletter.

    

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