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Beste Care-collega’s,
Wat begon met een week, werd een maand, en ondertussen voelen we al ruim een jaar de
gevolgen van de coronapandemie.

Gelukkig daalt het aantal besmettingen en kunnen we weer voorzichtig genieten dankzij de
huidige versoepelingen. En dat doet deugd!

Hopelijk wordt iedereen snel gevaccineerd en zet deze positieve trend zich de komende
maanden voort. Zodat we opnieuw toekomstplannen kunnen maken en uitkijken naar een
onbezorgde vakantie. En dat verdienen wij allemaal! Want ondanks de beperkingen bleven
jullie je het voorbije jaar inzetten om onze dienstverlening op topniveau te houden. Ik ben
heel trots op jullie.

Deze inzet zorgde er ook voor dat we dit jaar financieel goed zijn gestart!

Ik wens iedereen een heel fijne vakantie. Geniet van de vrijheden die we stilaan terugkrijgen
en keep up the good work.

Joost Tibosch
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We willen graag voor iedereen betekenisvol werk
bieden. Want onze job is belangrijk en waardevol.
Hopelijk haal je er ook veel voldoening uit om
elke dag proper werk af te leveren bij onze
klanten. Uit de tevredenheidsenquête bleek dat
we eigenlijk al goed scoren. 

We willen de resultaten graag volgende keer nog
verbeteren door jou verder te ondersteunen op
vlak van:
1. aandacht en betrokkenheid
2. ontwikkeling van vakmanschap:
○ aanbod vakopleidingen
○ hulp van leidinggevende bij verdere
ontwikkeling
3. voldoende tijd om taken uit voeren

Door aan deze punten te werken, vergroten we
de kans om de rapportcijfers te verbeteren.
Samen met de Teamleaders en de District
Managers willen we hierop dieper ingaan door,
bijvoorbeeld, meer feedbackgesprekken mogelijk
te maken.

kwaliteitsrondes je Teamleader jou ook een
aantal vragen zal stellen zoals:

> Hoe voel je je bij de klant?
> Hoe voel je je bij Care?
> Wat mis je?
> Wat heb je nodig om je werk beter te doen?
> Wat verwacht je nog van mij als Teamleader?

Zo krijgen we een beter beeld wat er speelt op de
werkvloer, welke opleiding er nodig is, en hoe we
daarop het beste kunnen inspelen. Betrokkenheid
doorheen de hele organisatie is noodzakelijk om
een goede werkgever te zijn en te blijven.
Daarvoor doen we het: een positieve impact
maken op jouw leven, elke dag opnieuw.

Met elf sportievelingen zijn we, de Care-
medewerkers die Antwerpen gaan bestormen. 
Of, beter gezegd, gaan belopen. Met onze 
directeur Joost als koploper! Want op 10 oktober 
staat het Care-loopteam aan de start van de 
Antwerp 10 Miles.

Kriebelt het om samen met je collega’s deel te 
nemen? 
Schrijf je dan snel in! 

Stuur een mailtje naar
chantal.moerenhout@care.be
of meld je aan via onze facebookpagina

Meld je aan op onze
facebookpagina >

Betekenisvol Werk

Zo zal je merken dat tijdens één van de volgende

10 miles

Impact

mailto:chantal.moerenhout@care.be
https://www.facebook.com/groups/carewerknemer
https://www.facebook.com/groups/carewerknemer
https://www.facebook.com/groups/carewerknemer
https://www.facebook.com/groups/carewerknemer
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Een knuffel voor kersverse mama’s
en papa’s
In de grote Care-familie vieren we elk jaar heel
wat geboortes. Wij schenken aan iedere kersverse
mama of papa een mooie attentie in de vorm van
een schattige knuffelbeer. 

“Ik struin het internet af om knuffels te vinden
waarmee we ook een goed doel steunen”, zegt
Jani. “Wij kiezen bewust voor verschillende
organisaties en wisselen zo nu en dan wat af. Wij
hebben er nu een aantal gekocht bij de
Cliniclowns, maar ook Make-A-Wish kwam al aan

Coronavaccinatie
We willen graag iedereen inspireren om zich te
laten vaccineren tegen corona.
Weet je nog niet zeker of je je wilt laten
vaccineren of niet? Klik op de onderstaande link
en ontdek waarom vaccineren belangrijk is. 

Indien je het tijdstip van je prik zelf kan kiezen,
dan regel je dat het beste buiten de werktijd.
Maar we begrijpen dat dit niet bij iedereen zal
lukken. De kans is groot dat het tijdstip voor je
vaccinatie(s) toch tijdens je werkuren valt.
Daarom heeft de regering het ‘vaccinatieverlof’

Coronamaatregelen na vakantie
buitenland
De zomervakantie komt eraan, het aantal
besmettingen daalt en de maatregelen
versoepelen. Het buitenland lonkt! Toch is de
coronapandemie nog niet voorbij. Sommige
reisbestemmingen kleuren al oranje, maar de
meeste zijn nog rood.

Kom je terug uit een rode zone? Dan ben je
verplicht om je te laten testen én om in
quarantaine te gaan. Tel het aantal dagen dat je
in quarantaine moet mee in je vakantiedagen.

Nieuws

de beurt. Vorig jaar hebben wij een dertigtal
beertjes cadeau gedaan .”

ingevoerd. Daardoor mag je je tijdens je
werkuren laten vaccineren en behoud je toch je
loon.

Vaccinatieverlof is niet hetzelfde als een halve of
volledige dag afwezigheid. Wat is het dan wel?
Het is de tijd die je nodig hebt om naar het
vaccinatiecentrum te gaan, je vaccin te krijgen en
terug te komen naar je werk.

Zodra je weet wanneer je je vaccin(s) krijgt,
verwittig je je Teamleader of directe
leidinggevende en toont hem/haar de
bevestiging van je afspraak. Uiteraard gebruik je
die tijd alléén om je spuitje te gaan halen. Om
privacyredenen houdt Care dat bewijs niet bij. In
de loonadministratie vul je, of vult je Teamleader,
het vaccinatieverlof in als KV – klein verlet.

Heb je geen dagen meer over? Dan wordt dat
onbetaald verlof. De werkgever of overheid
vergoeden je quarantainetijd niet.

Waarom is en blijft die quarantaine zo belangrijk?
Omdat we corona nog niet verslagen hebben. En
dat doen we samen. Kom je ziek terug? Dan
lopen je familie, vrienden én collega’s gevaar.
Want nog niet iedereen is gevaccineerd. Mogen
we op jou rekenen?

We begrijpen dat de maatregelen verwarrend
kunnen zijn. Als je twijfels hebt of vragen over je
reis en terugkomst, spreek dan zeker even je
Teamleader aan.

Laat je vaccineren > Meer info over de geldende maatregelen >

https://www.laatjevaccineren.be/home
https://www.laatjevaccineren.be/home
https://www.laatjevaccineren.be/home
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdiplomatie.belgium.be%2Fnl&data=04%7C01%7CAnnemieke.DeBruyne%40care.be%7C6f02228f81324046df9d08d91aa8746d%7C66f0a000775c40de8eff942c9ca690c8%7C0%7C0%7C637570133083815604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=m17zJL2oGzIUUOTwp0vyuIFj03FHKTLD5%2FTRjOhkXIQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdiplomatie.belgium.be%2Fnl&data=04%7C01%7CAnnemieke.DeBruyne%40care.be%7C6f02228f81324046df9d08d91aa8746d%7C66f0a000775c40de8eff942c9ca690c8%7C0%7C0%7C637570133083815604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=m17zJL2oGzIUUOTwp0vyuIFj03FHKTLD5%2FTRjOhkXIQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdiplomatie.belgium.be%2Fnl&data=04%7C01%7CAnnemieke.DeBruyne%40care.be%7C6f02228f81324046df9d08d91aa8746d%7C66f0a000775c40de8eff942c9ca690c8%7C0%7C0%7C637570133083815604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=m17zJL2oGzIUUOTwp0vyuIFj03FHKTLD5%2FTRjOhkXIQ%3D&reserved=0
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Team Oost vierde de voorbije maanden verschillende jubilarissen. District Manager Nathalie

Geerkens zette hen extra in de bloemetjes met een leuke post op Facebook.

De voorbije maanden hebben er weer heel wat Care-
medewerkers kaarsjes uitgeblazen. Stuk voor stuk 
kanjers op wie wij al jarenlang vertrouwen.
“Onmisbaar”, “toffe collega”, “vat vol kennis” … het 
zijn maar enkele reacties van collega’s en klanten. 
Daarom ook voor de jubilarissen van april, mei en juni 
een groot applaus!

10 jaar (2011)
Belinda Sinnaeve
An Marcelis
Ben t’Kindt
Abdellatif El Ghafiri
Zaïd Foundir
Ivone Almeida Dos Reis

15 jaar (2006)
Mvovi Honrado

20 jaar (2001)

Miloud Yacoubi El 
Dieter Van Camp

Onze jubilarissen!
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Op zondag 20 juni is het de Dag van de Schoonmaak.
Het moment om al onze medewerkers te bedanken
voor hun inzet en dus ook om jou in de bloemetjes te
zetten. Want jouw welzijn en werkgeluk is voor Care
erg belangrijk. Daarom bouwen we ook al jaren aan
de Care-cultuur.

Care-cultuur
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Wat is de Care-cultuur?

Een bedrijfscultuur is de manier waarop de
medewerkers van een bedrijf met elkaar en de
klanten omgaan. Eigenlijk bestaat dit uit
ongeschreven regels, gewoontes en het gedrag
van alle medewerkers binnen een organisatie. 
Binnen de Care-cultuur krijgt iedereen gelijke
kansen en willen wij medewerkers doen beseffen
hoe belangrijk hun werk is. Kortom, we willen
ervoor zorgen dat je als Care-medewerker trots
bent op wat je doet. Elkaar complimenten geven,
doet daarbij wonderen. Wie een welgemeende
pluim krijgt van een leidinggevende of van een
collega, voelt zich extra gewaardeerd. Bovendien
zorgen complimenten ook voor een goede sfeer
op de werkvloer.

Waarom is dat belangrijk?

Mensen die trots zijn op hun werk, voeren hun
taken beter uit. Dat zorgt uiteraard voor tevreden
leidinggevenden én klanten. Zij uiten hun
appreciatie voor dat puike werk, en dat motiveert
medewerkers om hun uiterste best te blijven
doen. Zo creëer je een aangename werkomgeving
en een prettige, lange samenwerking.

Onze medewerkers zitten verspreid bij
verschillende klanten over heel Vlaanderen,
Brussel en een stukje Wallonië. Om iedereen te
kunnen bereiken en te betrekken, zetten we in op
verschillende initiatieven vanuit het
hoofdkantoor en de regio’s. Gelukkig blijkt uit de
resultaten van de enquête Betekenisvol Werk dat
onze inspanningen worden gewaardeerd.

Hoe bouwen de Care-cultuur uit?

We staan open voor mensen met een andere 
achtergrond.

We luisteren naar jou tijdens interne 
personeelsbevragingen.

We delen informatie met jou als medewerker 
via intranet, Facebook Care werknemer, 
het C-Magazine …

We belonen je met een cadeau of financieel 
voordeel op feestdagen zoals:

> een geschenkbon bij een huwelijk
> bloemen, een bonus en dinerbon voor onze
jubilarissen
> een knuffel en geschenkbon bij een geboorte

We heten je welkom op onze evenementen, 
denk aan onze legendarische 
nieuwjaarsrecepties.

We zetten jou in de kijker tijdens de Dag van 
de Schoonmaak, met jubilarisvieringen …

We bieden opleidingen en 
doorgroeimogelijkheden aan zodat je je talent 
kunt ontwikkelen.
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Leeftijd: 33 jaar

Functie en locatie: Eerst Teamleader regio
Limburg, nu District Manager West (Oost-
en West-Vlaanderen)

Bij Care sinds: 2009

Mijn ervaring bij Care: Care is een warm
bedrijf. Ik voel me er thuis vanaf de eerste
dag.

Leukste corona-activiteit: Corona had
weinig invloed op mijn privé- en
werksituatie.

Favoriete vakantiebestemming: Een plek
met een mooie kuststreek waar ik kan
duiken. Of een weekendje pretpark met
mijn familie.

Vraag van Katrien Van Leuven: Hoe ben je
bij Care terechtgekomen? Via een kennis.

Mijn vraag voor de volgende werknemer:
Welke taak binnen je job bij Care doe je het
liefst?

Leeftijd: 38 jaar

Functie en locatie: Eerst Teamleader bij
Office Cleaning en sinds februari 2021
District Manager bij Expert Cleaning

Bij Care sinds: 2017

Mijn ervaring bij Care: Ik voel me er thuis.
Care is een goede werkgever die
medewerkers als mensen ziet en niet als
cijfers.

Leukste corona-activiteit: Chillen in onze
opblaasbare jacuzzi.

Favoriete vakantiebestemming: Zuid-
Frankrijk

Vraag van Fatima Ouaska: Wat zou je eens
heel graag willen doen? In het tv-
programma Camping Coppens waren ze
met een wagen aan het racen op het ijs.
Dat wil ik ook graag eens doen.

Mijn vraag voor de volgende werknemer:
Los van alle voorwaarden, ben jij even
gelukkig bij Care als ik?

Leeftijd: 39 jaar

Functie en locatie: Vlinder Regio Oost –
sinds een maand Teamleader Regio Oost

Bij Care sinds: 2019

Mijn ervaring bij Care: Het is fijn werken.
Als Teamleader weet ik nooit wat de dag
brengt. Maar dat was in de functie als
Vlinder ook. Dat maakt het wel leuk en
spannend.

Leukste corona-activiteit: Voor mij is er niet
veel veranderd. Al zorgde de combinatie
werk en kinderen die thuis moesten blijven,
wel voor een uitdaging.

Favoriete vakantiebestemming: Italië
natuurlijk!

Vraag van Amber Van Looy: Als je kon
kiezen, welk huisdier zou je willen? Ik heb
een hamster en een hond, dat is voor mij
wel voldoende.

Mijn vraag voor de volgende werknemer:
Wat is het eerste wat je zal doen als alle
coronamaatregelen wegvallen?

Leeftijd: 24 jaar

Functie en locatie: schoonmaker Regio Sud,
sinds een week Teamleader Regio Sud

Bij Care sinds: 2014

Mijn ervaring bij Care: Aangename
werkplek met veel flexibiliteit.

Leukste corona-activiteit: Door de
lockdown had ik meer tijd voor mijn
familie. Het was leuk om dichter bij hen te
zijn en bij mijn dochter. 

Favoriete vakantiebestemming: Bali,
Bahamas, Hawaï ...

Vraag van Alexandra Delcroix: Mijn droom
was om neurochirurg of plastisch chirurg te
worden. 

Mijn vraag voor de volgende werknemer:
Wat vind je het leukste als werknemer van dit
bedrijf?

Kenny Oben Roxanne de Vos Oriana Durante Kelly La Delfa

Wij zijn Care
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In de vorige editie van het C-Magazine gaven we al enkele tips om thuiswerk zo aangenaam
mogelijk te maken. Vandaag bekijken we aan de hand van enkele eenvoudige oefeningen
hoe je voorkomt dat je vastroest aan je bureau.

1. Je bovenbenen versterken

De squathouding en ruiterhouding:

Squathouding:

Hou je bovenbenen evenwijdig.
Buig door je knieën en keer terug naar de beginpositie.
Gebruik eventueel een stoel als houvast.

 Ruiterhouding:

Spreid je benen en buig licht door je knieën.
Hou je knieën boven de tippen van je voeten.
Buig en strek je knieën lichtjes en gelijktijdig, zonder je knieën weer volledig te

3. Je schouderspieren activeren

 Ga zitten met ontspannen schouders.
 Trek je schouders gedurende 2 tot 3 seconden op.
 Laat ze zachtjes weer zakken.

1 tot 3 reeksen van 5 herhalingen, verschillende keren per dag.

4. Je rugspieren versterken

 Plooi je handen achterwaarts op je schouders, met je handpalmen naar boven.
 Duw je handpalmen omhoog naar het plafond.
 Strek je vingers richting het plafond alsof je het plafond wilt raken.

1 tot 3 reeksen van 5 herhalingen, verschillende keren per dag.

5. Je achterste nekspieren stretchen

 Zit rechtop met een rechte rug.
 Maak je nek langer.
 Trek je kin in.

1 reeks van 5 seconden, verschillende keren per dag.

6. Je schouder- en armspieren stretchen

 Neem je handen vast achter je rug, verstrengel je vingers.
 Strek je armen uit.
 Breng je ellebogen naar elkaar toe.

Spic & Span

strekken tussen de herhalingen.

1 tot 3 reeksen van 5 tot 10 herhalingen, verschillende keren per dag

2. Je rugspieren activeren

Activeer je wervelkolom door je rug afwisselend bol en hol te maken:

 Maak je rug bol en kruis je armen voor je lichaam.
 Strek je rug en trek daarbij je ellebogen naar achteren.

1 tot 3 reeksen van 5 herhalingen, verschillende keren per dag.

1 reeks van 10 tot 15 seconden, meerdere keren per dag.

Hier vind je de afbeelding (pdf) van de oefeningen met tips om ze perfect uit te voeren.

https://www.care.be/media/173313/20135_cohezio_teletravail_exercices_affiche_a2_v4_nl.pdf
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Blanco Benelux
Locatie: Holsbeek
Opstart: 11 mei 2021
Teamleader: Liesbeth Vandervoort
Wat doet Blanco Benelux? Spoeltafels en
mengkranen voor keukens produceren.
Wat doet Care? De kantoren en de toonzaal
schoonmaken.

BE Sanitair
Locatie: Herentals

Opstart: juli 2021

Teamleader: Lutgart Schoofs 

Wat doet BE Sanitair?
Sanitair, verwarming, installaties groene energie,
ventilatie installeren en onderhouden. 

Wat doet Care? Kantoorschoonmaak

LC Packaging
Locatie: Sint-Katelijne-Waver en Sint-Truiden
Opstart: 
Sint-Katelijne Waver - november 2021
Sint-Truiden - 8 of 15 juni 2021
Teamleaders: 
Sint-Truiden: Oriana Durante
Sint-Katelijne-Waver: nog te bepalen
Wat doet LC Packaging? Verpakking voor
voedingswaren, fruit en groenten produceren.
Wat doet Care? De dagelijkse schoonmaak.

Mylène
Locatie: Heist-op-den-Berg
Opstart: maart 2021
Teamleader: Annick Buelens
Wat doet Care? We poetsen al een tijdje de
kantoren van Mylène. Maar nu zijn we ook
gestart met de schoonmaak van de cleanrooms
en productieruimtes.
Leuke weetjes: 
Na een bezoek aan de productiehal stapt
Teamleader Annick altijd lekker geurend in de
wagen.
Tussen de kantoren en de productiehal, ligt er
een klein winkeltje verscholen. Het is alleen op
woensdagvoormiddag open en verkoopt allerlei
outletspulletjes, van crèmes tot nachtkledij.

Orsi
Locatie: Holsbeek
Opstart: mei 2021
Teamleader: Stijn Van Biesen
Interessant weetje: Orsi is het grootste
trainingscentrum voor robotchirurgie in Europa.
In het centrum leren chirurgen van over de hele
wereld opereren via een robot met ‘armen’. Om
te oefenen voeren ze operaties uit op kadavers
van dieren. 
Wat doet Care? Na een operatie maken we het
operatiekwartier schoon en desinfecteren we
alles grondig. Daarna zetten we alles klaar voor
de volgende operatie.

Antwerp Space
Locatie: Hoboken
Opstart: 2 mei 2021
Teamleaders: Carina Van de Vonder
Wat doet Antwerp Space? Het levert
subsystemen/apparatuur voor
satellietcommunicatie, navigatie en radar. Het
maakt ook producten op maat voor
wetenschappelijke, verkennings- en
telecommunicatiemissies.
Wat doet Care? De kantoren en één cleanroom
schoonmaken.

Nieuwe klanten
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oproep

Heb jij iets leuks te vertellen over de klant waar je werkt? Produceren ze iets
uitzonderlijks of hebben ze een bekend product? Zit het pand op een leuke locatie
of kijk je misschien uit over de zee of de zoo? Laat het ons weten en dan krijgt
jouw pand een plekje in het volgende C-magazine!

LAAT HET ONS WETEN!
Er zijn weer enkele interessante vacatures voor gemotiveerde mensen! Ben of ken
jij iemand die in aanmerking komt? Geef dan zeker een seintje of geef de info
door aan geïnteresseerde mensen.

Functioneel Beheerder in Deurne Groepsverantwoordelijke voor
farmaceutische cleaning in Geel

HR Business Partner in Deurne

Bekijk deze vacature > Bekijk deze vacature > Bekijk deze vacature >

Vacatures in de kijker

werkenbijcare.be >

Ken jij iemand die ook graag bij Care wil werken? Op Werken bij Care staan al 
onze vacatures netjes op een rij. Dankzij de filter selecteren ze in heel snel de job 
die bij hen past.

https://www.werkenbijcare.be/nl
https://www.werkenbijcare.be/nl
https://www.werkenbijcare.be/nl
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/213709/functioneel-beheerder/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/213709/functioneel-beheerder/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/213709/functioneel-beheerder/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/213058/groepsverantwoordelijke-voor-farmaceutische-cleaning-geel/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/213058/groepsverantwoordelijke-voor-farmaceutische-cleaning-geel/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/213058/groepsverantwoordelijke-voor-farmaceutische-cleaning-geel/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/213697/hr-business-partner-focus-rekrutering-selectie/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/213697/hr-business-partner-focus-rekrutering-selectie/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/213697/hr-business-partner-focus-rekrutering-selectie/
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Proces Operator Gespecialiseerde reinigingen
volcontinue bij Sanofi in Geel

Schoonmaakmedewerker biotech klant Sanofi voltijds in
Geel

Wist je dat Care mensen graag kansen geeft?
Maak kennis met Jennifer Chinenyeze, 38 jaar,
afkomstig uit Nigeria. Ze was al een tijdje op
zoek naar werk. Niet eenvoudig als je geen
Nederlands spreekt. Toch haalde Teamleader
Tinne Van Nuffel haar in november 2020 aan
boord.

“Ik heb een goed contact met de VDAB”, vertelt
Tinne. “Hun afdeling Slim Verbinden helpt
mensen die aan de rand van de maatschappij
staan aan werk. Ik zocht een poetshulp voor een
deeltijdse functie in het bisdom van Gent. Ik
legde hen uit wat voor iemand ik zocht en zo
kwam Jennifer in mijn team terecht.”

Al snel bleek dat de taalbarrière groter was dan
verwacht. Tinne nam daarom contact op met
Sarah, Jennifers begeleidster. Ze regelde
onmiddellijk een taalcoach voor haar. Onder het
motto ‘al doende leert men’, ging taalcoach
Marleen samen met Jennifer aan de slag op de
werkvloer. Ze leerde haar de Nederlandse
benamingen voor de verschillende
poetstechnieken, materialen en producten.

“Jennifer begrijpt nu prima haar planning en
verstaat alles wat je haar vraagt. Ze kan zichzelf
nog niet goed uitdrukken, maar daaraan werkt ze
hard verder”, weet Tinne. “Want ze is hier echt op
haar plek. Ze poetst de vertrekken van de
bisschop, als gelovige vrouw wist ze niet wat
haar overkwam. Bovendien had ze nog niet veel
kansen gekregen en ze is ons dan ook echt
dankbaar. Ze lacht altijd. Een echte aanwinst.”

Wist je dat Care ook een openbare
Facebookpagina heeft? 938 mensen volgen het
reilen en zeilen van onze firma. Een mooi getal
dat we bij deze tot Care-cijfer van de maand
dopen.

Wat maakt deze Facebookpagina de moeite
waard om te volgen? Ze staat vol toffe weetjes,
leuke blogs en belangrijk nieuws. Bovendien
plaatsen we hier ook onze vacatures, die je dus
kunt delen met je Facebookvrienden. Het is dus
een interessante en informatieve pagina.

Ben je ook een trotse Care-medewerker? Nodig
dan zeker vrienden, familie en buren uit om onze
pagina te volgen.

Bekijk deze vacature > Bekijk deze vacature >

Facebook >

Wist je dat...

https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/209652/proces-operator-gespecialiseerde-reinigingen-volcontinu-sanofi-te-geel/
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Rita Camerlinck ging op maandag 4 april op 
welverdiend pensioen. Rosita en Gerlinde willen haar 
enorm bedanken voor de fijne samenwerking. De hele 
Barco-ploeg zal haar missen!

Suzanne Dewallef was 15 jaar in dienst bij Care in regio 
Oost. Ze was heel geliefd en werd beschouwd als eigen 
personeel. Teamleader Annick: "Suzanne was een zeer 
goede poetsdame: heel betrouwbaar, zelden afwezig en 
ze deed haar werk met heel haar hart. Op Suzanne 
konden we bouwen, we gaan haar missen!"

Christine Cannaerts werkte bij Medina Herentals. Ze 
geniet nu van haar pensioen, haar kleinkinderen en van 
rustig werken in de tuin. District Manager Nathalie:
"Christine, we willen je oprecht bedanken voor de jaren 
dienst, met de grote inzet en kwaliteit die je leverde.”

Ilona Van De Pourck werkte haar hele loopbaan bij onze 
klant Vyncolit, sinds vorig jaar liep dit via Care. We 
hebben Ilona en haar zus (waarmee ze samenwerkt) 
verrast met een cadeaubon. Door de coronamaatregelen 
mochten we niet op restaurant, maar we hebben in de 
plaats daarvan wel van lekkere broodjes genoten. We 
wensen Ilona veel plezier met haar extra vrije tijd!

Monique Deckx was sinds 2016 in dienst bij Care en 
heeft zich voor 100 procent ingezet in school Gompel in 
Mol. De kinderen van Monique en het personeel hebben 
haar overrompeld met tekeningen en heel wat lekkers. 
Distric Manager Nathalie: “Wij bedanken Monique voor 
haar inzet en betrokkenheid!”

Zes collega’s met welverdiend pensioen
Maar liefst zes collega’s vierden de voorbije maanden hun laatste dag bij Care. Dat verdient extra 
aandacht in het C-Magazine! Proficiat Rita, Suzanne, Christine, Ingrid, Ilona en Monique. Bedankt voor 
jullie jarenlange inzet en geniet van dit nieuwe mooie hoofdstuk in jullie leven.

In de kijker

Eind maart hebben wij Ingrid Houtevels in de 
bloemetjes gezet bij onze klant ‘De zusters van de Jacht 
in Heverlee’, waar ze meer dan 40 jaar werkte. Een 
afscheidswoordje van Nathalie en Liesbeth: "Dank je 
wel voor je inzet en zorg voor de zusters. Niets was jou 
te veel, als jouw zusters het maar goed hadden.
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Lees het volledige gesprek in onze blog ‘Een veilige werkomgeving is en blijft prioritair’ 

Iets melden? Contacteer:

Johan Van Calster – 0475 85 01 70 – johan.van.calster@care.be

Els Van Rijckeghem –  0498 88 40 24 – els.van.rijckeghem@care.be



Preventieadviseurs Johan Van Calster 
en Els Van Rijckeghem
Johan en Els zorgen voor een veilige werkomgeving voor alle Care-medewerkers. Els staat in 
voor heel Care, terwijl Johan preventieadviseur is bij Sanofi en Janssen Pharmaceutica.

Wat doet een preventieadviseur precies?

Els: “Eigenlijk vat onze functieomschrijving het mooi samen. We geven advies over een 
veilige werkomgeving. Dat doen we preventief, dus vooraf, want voorkomen is beter dan 
genezen.”

Johan: “Elke beslissing die we nemen, is altijd om onze mensen te beschermen. We gaan 
alleen op bezoek bij panden wanneer we een melding over een onveilige situatie hebben 
gekregen. We hebben helaas niet de tijd om overal eens binnen te springen om te zeggen 
hoe goed ze het doen.”

Jullie hebben een adviserende functie. Hoe werkt dat?

Els: “Als er zich ergens een nieuwe situatie voordoet, vragen leidinggevenden ons hoe ze dat 
op veiligheidsvlak moeten aanpakken. Wij gaan dan op zoek in de codex (handboek welzijn 
op het werk), of andere informatiebronnen naar de nodige info. Dat gieten we dan in een 
duidelijk en verstaanbaar advies. Dat advies kan ook simpelweg een ‘nee’ zijn als de situatie 
echt gevaarlijk is.”

Johan: “We zijn een onafhankelijk orgaan, ook al werken we voor Care. Veiligheid en welzijn 
staan bovenaan in onze prioriteitenlijst.”

Wat is jullie advies aan alle Care-medewerkers?

Els: “Wel, weinig mensen weten dat, maar iedereen kan met vragen bij ons terecht. Over 
veiligheid en welzijn dan toch. Dat is altijd anoniem. Als je denkt dat er iets niet veilig 
verloopt in je werkomgeving, bel ons op en vraag het. Dat geldt ook zeker voor onze 
schoonmakers.”
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Alles start met de juiste mensen op de juiste plaats

Om de juiste mensen aan te trekken, die graag en lang bij ons willen werken, zijn
we gestart met een project om het imago van Care duidelijker naar buiten te
brengen. Bovendien zijn we nog op zoek naar een enthousiaste collega-recruiter
om ons team te vervolledigen. Benieuwd? Hier vind je de vacature.

Lonen en sociale wetgeving

Daarnaast bestaat onze opdracht erin om te zorgen dat we iedereen op tijd en
correct betalen. Uiteraard volgen we ook de sociale wetgeving op en zorgen we
ervoor dat alle medewerkers de regels, zoals het arbeidsreglement, goed
opvolgen. Daarvoor zijn we voortdurend in overleg met de hele organisatie. Maar
ook met onze externe partners om, bijvoorbeeld, ons IT-systeem Navision te
verbeteren.

HR-helden

Als HR manager ben ik enorm trots op mijn HR-helden. De Teamleaders zijn jullie
eerste aanspreekpunt maar het HR team staat elke dag opnieuw klaar voor jullie
achter de schermen. We willen jullie graag onze HR-drive tonen: beelden zeggen
meer dan woorden ...

Wil je meer weten over wat onze HR-helden precies doen?
Via het intranet en de volgende C-magazines blijf je op de hoogte.

Wie doet wat?
Mouna en toekomstige collega:

rekrutering, opstart nieuwe medewerkers, functiebeschrijvingen, opleidingen en
ontwikkeling

Jani en Sarah:

telefonisch onthaal, receptie in Deurne, administratieve ondersteuning

Alexandra:

personeelsadministratie bedienden, loonadministratie, rapporteringen cijfers, sociale
wetgeving

Brenda, Siham, Vanessa:

personeelsadministratie arbeiders, contracten schoonmaakmedewerkers, beheer
afwezigheden, toepassing sociale wetgeving, studentenopvolging …

HR-team in de kijker

Care is een unieke werkgever: een uitzonderlijk warme plek, in een soms harde
bedrijfswereld. Eenmaal je ons DNA voelt, laat het je niet meer los.

Maar wat maakt Care tot die unieke werkplek? Omdat we inzetten op een
duurzaam en mensgericht personeelsbeleid. We schenken aandacht aan de mens
achter de werknemer en zorgen voor talentontwikkeling, los van je functie,
achtergrond of identiteit. Zo willen we een positief verschil maken voor iedereen.

Om dit beleid uit te voeren in de praktijk, werken wij nauw samen met alle
leidinggevenden. We werken dus over alle afdelingen heen en staat klaar voor
alle medewerkers van Care.
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Het team bij Lo²cus zet alles op alles om ook 
tijdens de coronacrisis alles goed te reinigen. 

Teamleader Stijn bezorgde ons deze leuke 
selfie met de quote ‘We love Care’.

Rachid laat weten 
dat in Vilvoorde 
alles goed gaat.

#floorfie #vloervandeweek

Voor World Environment Day 
staken Lindsay en Matej hun 

handen eens extra uit de 
mouwen. Met grijper en 

vuilniszak raapten ze al het 
zwerfvuil op bij Shell.

Ook op de andere site van Shell valt nu 
geen vuiltje meer te bespeuren dankzij 
Bo en Mario.
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Gezocht: toffe ideeën voor ons C-
magazine!
Heb jij een schitterend idee voor het Cmagazine
of wil je feedback geven?
Laat van je horen! 

Groetjes,
Het redactieteam.

PSSSSSt
PS - Wist je dat er een exclusieve Facebook-
groep bestaat voor Care-medewerkers? Word snel
lid om op de hoogte te blijven van de laatste
nieuwtjes!

Over Care Diensten van Care Contactgegevens Volg ons

Laat van je horen > Word snel lid! >

Het bedrijf

De werkwijze

Impact op de maatschappij

Kantoorschoonmaak

Cleanroom & labo reiniging

Industriële schoonmaak

Klusjes & technisch onderhoud

Luchthavenlei 7B - bus 2

2100 Deurne

België

T: +32 (0)3 287 06 10

E: info@care.be

Blijf op de hoogte via onze social media

kanalen of schrijf in voor de Care

newsletter.
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Een veilige werkomgeving is en blijft prioritair

 14-06-2021

Preventieadviseurs Johan Van Calster en Els Van Rijckeghem zijn dagelijks druk bezig om een zo veilig mogelijke
werkomgeving voor de Care-medewerkers te creëren. Geen eenvoudige taak als je weet dat onze schoonmakers in
meer dan duizend panden aan de slag zijn.

Home > Blog > Een veilige werkomgeving is en blijft prioritair

Blog

Een veilige werkomgeving is en blijft prioritair

https://www.care.be/nl/home/
https://www.care.be/nl/blog/


Een veilige werkomgeving is en blijft prioritair

Els: “Ik ben al twintig jaar preventieadviseur, en nu al een hele tijd niveau 1. Ik wil ervoor
zorgen dat de mensen in geestelijke en lichamelijke goede gezondheid komen werken én
ook zo terug naar huis gaan. Als preventieadviseur moet je een passie hebben voor
veiligheid, voor waarden, normen en regels. Ik doe dat nog altijd met hart en ziel. En dat is
nodig, want het is geen gemakkelijke job.”  

Hoezo?

Els: “Ze zien ons niet graag komen (lacht). Wij zijn diegenen die een werf kunnen stilleggen
als de veiligheidsregels worden overtreden.”

Johan: “Elke beslissing die we nemen, is altijd om onze mensen te beschermen. En natuurlijk
gaan we alleen op bezoek bij panden wanneer we een melding over een onveilige situatie
hebben gekregen. We hebben helaas niet de tijd om overal eens binnen te springen om te
zeggen hoe goed ze het doen.”

Els: “Mag ik een voorbeeld geven? Iedereen is verplicht om veiligheidsschoenen te dragen.
We beseffen dat je daarin heel warme voeten krijgt in de zomer. Maar ook in de zomer kan
er iets op je voet vallen. En dan is een blauwe plek het minste van je zorgen. Met een
gebroken voet zit je thuis aan je bed gekluisterd. Maar ondertussen moet je wel nog een
huishouden runnen. En we kunnen als werkgever geen bijkomende hulp regelen, dat is niet
onze taak. Daarom, ik zeg het nog eens, is voorkomen beter dan genezen.”

Jullie hebben een adviserende functie. Hoe werkt dat?

Els: “Als er zich ergens een nieuwe situatie voordoet, vragen leidinggevenden ons hoe ze dat
op veiligheidsvlak moeten aanpakken. Wij gaan dan op zoek in de codex welzijn op het
werk, of andere informatiebronnen naar de nodige info. Dat gieten we dan in een duidelijk
en verstaanbaar advies. Dat advies kan ook simpelweg een nee zijn als de situatie echt
gevaarlijk is.”

Johan: “We zijn een onafhankelijk orgaan, ook al werken we voor Care. Veiligheid en welzijn
staan bovenaan onze prioriteitenlijst.”

wat we beter hadden kunnen doen. Of hoe we mensen kunnen overtuigen om toch echt die
regels te volgen.”

Wat doen jullie nog buiten advies geven?

Johan: “Er komt veel administratie bij deze job kijken. Want we moeten een volledig
veiligheidsbeleid uitwerken en altijd up-to-date houden. Bovendien is het onze taak om
ervoor te zorgen dat Care aan alle wettelijke verplichtingen voldoet in verband met welzijn
op het werk.”

Els: “We maken ook veiligheidsdossiers op voor potentiële klanten. Dan moeten we x aantal
pagina’s invullen om te bewijzen dat Care met alles in orde is. En hen overtuigen met
voorbeelden dat we goed bezig zijn.”

Wat is jullie advies aan alle Care-medewerkers?

Els: “Wel, weinig mensen weten dat, maar iedereen kan met vragen bij ons terecht. Over
veiligheid en welzijn dan toch. Dat is altijd anoniem. Als je denkt dat er iets niet veilig
verloopt in je werkomgeving, bel ons op en vraag het. Dat geldt ook zeker voor onze
schoonmakers.”

Johan: “Eigenlijk ligt de functie van preventieadviseur in lijn met die van de
vertrouwenspersoon. Merken we dat we op bepaalde vragen geen gepast antwoord vinden,
dan verwijzen we de mensen door naar de juiste persoon of dienst.”

Wat doet een preventieadviseur precies?

Els: “Eigenlijk vat onze functieomschrijving het mooi samen. We geven advies over een
veilige werkomgeving. Dat doen we preventief, want voorkomen is beter dan genezen.”

Johan: “Ook het psychisch welzijn van onze medewerkers is voor ons erg belangrijk.”

Hoe zijn jullie preventieadviseur geworden?

Johan: “Ik was, en dat ben ik nog deeltijds, Teamleader bij een farmaceutische klant waar
veiligheid enorm belangrijk is. En zo is mijn interesse voor dit onderwerp gegroeid. Toen
kwam de vraag van Care om een opleiding te volgen tot preventieadviseur niveau 2.”

Stel, er gebeurt toch een ongeval ondanks jullie positieve advies, zijn
jullie dan verantwoordelijk?

Els: “Ja. Als wij een situatie zo verkeerd inschatten, of ‘ondanks het kleine risico’ toch
positief advies geven, dan draaien wij mee op voor de gevolgen. Als we zeggen ‘pas op kans
op snijwonden’ en de leidinggevende volgt ons advies niet op … Tja, dan is hij of zij
verantwoordelijk. Je ziet, zo eenvoudig is het allemaal niet.”

Johan: “We kunnen alleen maar benadrukken dat al die regels er zijn om onze mensen te
beschermen.”

Els: “Als er toch een arbeidsongeval gebeurt, lig ik daarvan wel wakker. Dan vraag ik me af
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