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Beste Care-collega’s,
Het einde van 2020 is in zicht. En wat een jaar! Het was helemaal anders dan we hadden
gehoopt, maar we hebben ons niet laten kennen. De solidariteit, collegialiteit en het
doorzettingsvermogen bij Care zijn hartverwarmend en indrukwekkend. Ik ben jullie enorm
dankbaar voor de inzet die jullie hebben getoond tijdens deze onverwachte crisis. Hoewel
de feestdagen dit jaar anders zullen zijn, wil ik iedereen hele fijne dagen toewensen en
alvast een mooi, gezond en gelukkig nieuwjaar.

Joost Tibosch

Dat er nog steeds mooie en interessante dingen zijn gebeurd bij Care, ook in dit gekke jaar,
bewijst dat onze familie zich blijft inzetten voor een mooiere wereld. In deze editie lees je
verschillende nieuwtjes, leer je enkele nieuwe gezichten kennen (en kom je meer te weten
over enkele collega’s) en geven we tips om van deze eindejaarsdagen toch een leuke
periode te maken. 

We wensen jullie een mooie eindejaarsperiode met veel warmte, liefde en steun (ook al is
het op afstand). Samen met jullie hopen we op een 2021 met mooie dingen in petto, zodat
we de moeilijke omstandigheden van dit jaar snel achter ons kunnen laten.

Prettige feestdagen en veel leesplezier!

Het redactieteam
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MADE BLUE
Care wil van de wereld een mooiere plek maken,
op verschillende manieren. Daarom hebben we
onze samenwerking met MADE BLUE verlengd en
sponsoren we opnieuw drinkbaar water. Dit jaar
hebben we 12,5 miljoen liter water geschonken,
wat betekent dat 170 mensen in
ontwikkelingslanden drinkwater hebben voor de
komende 10 jaar. Wil je meer weten over dit
mooie initiatief? Lees dan zeker het interview
met Chantal op de website van Vebego.

Betekenisvol Werk
Het onderzoek naar Betekenisvol Werk is nog 
volop bezig. We willen iedereen de kans geven 
om hun mening te delen, dus je kan de 
vragenlijst nog tot midden december invullen. 
We zouden graag weten hoe het voor jou is om 
bij Care te werken en wat je goed en minder 
goed vindt. Neem zeker deel, zodat we rekening 
kunnen houden met jouw mening!

Word Plan Ouder!
Bij Care kan je Plan Ouder worden door elke
maand een bedrag te geven aan Plan
International. Dit kan vanaf € 0,5 en gebeurt via
het loon. Zo help je kinderen in
ontwikkelingslanden om naar school te gaan en
meer kansen te krijgen. 

Op de website van Plan International lees je
meer over het verschil dat onderwijs maakt voor
meisjes. Interesse? Stuur een e-mail naar
chantal.moerenhout@care.be.

Van cleanroom naar kantoor
Omdat hygiëne in tijden van corona nog
belangrijker is dan anders, komen de richtlijnen
voor cleanrooms nu ook van pas in de
kantooromgeving. Lees meer over de kennis die
nu ook op kantoor van levensbelang is.

Anders dan op kantoor zijn er voor het
schoonmaken van cleanrooms natuurlijk ook
strenge voorwaarden op het vlak van kledij.
Ontdek verderop in dit magazine welke outfits de
collega’s van CEC aantrekken voor ze de
cleanroom in mogen.

Nieuwe calculator
Op 9 november is Michel Bakeroot aan de slag
gegaan als calculator voor het salesteam. Hij
werkte sinds juni bij Care als teamleider COC
regio West, maar had interesse in een meer
administratief-commerciële functie en zag het
helemaal zitten om deze nieuwe uitdaging aan te
gaan.

Nicky is voortaan zijn leidinggevende. Onze
doorwinterde calculator Luc leidt hem op in de
kneepjes van het vak, zodat we binnenkort een
volwaardige backup kunnen opbouwen. 

Veel succes, Michel!

Intranet
Het nieuwe intranet voor bedienden komt er eind
2020 en zal met Sharepoint/Teams werken. Voor
de arbeiders blijft het zoals voordien: iedereen
kan nog altijd inloggen op de website van Care
met hun e-mailadres.

We gebruiken het intranet om te communiceren
met alle medewerkers, maar je kan er ook
verlofaanvragen indienen, verslagen van de
ondernemingsraad lezen, enz. 

Neem zeker een kijkje op het intranet als je dat
nog niet hebt gedaan. Lukt het niet? Vraag dan
hulp aan je teamleider.

Interview met Chantal > Vragenlijst > 1000 Girls >

lees meer >

Nieuws

Impact

mailto:chantal.moerenhout@care.be
https://www.vebego-impact.com/nl/onze-initiatieven/next-level-schoonmaken-en-water-besparen-met-impact/
https://www.vebego-impact.com/nl/onze-initiatieven/next-level-schoonmaken-en-water-besparen-met-impact/
https://www.vebego-impact.com/nl/onze-initiatieven/next-level-schoonmaken-en-water-besparen-met-impact/
https://login.flycatcher.eu/surveys/5FE31_1.qms
https://login.flycatcher.eu/surveys/5FE31_1.qms
https://login.flycatcher.eu/surveys/5FE31_1.qms
https://www.1000girls.be/nl/
https://www.1000girls.be/nl/
https://www.1000girls.be/nl/
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De ongelooflijke inzet en loyaliteit van onze
medewerkers is wat onze organisatie succesvol
maakt. De jarenlange steun van veel mensen in de
Care-familie is hartverwarmend en maakt ons heel
dankbaar. Daarom willen we de jubilarissen van
oktober, november en december van harte feliciteren.
Bedankt en doe zo voort!

10 jaar – 2010
El Otman Aghadar
Alma De Wolf
Christel Sax
Annick Swinnen
Recep Uruc
Anja Vanhove

20 jaar – 2000
Driss Lazar
Liliane Marchand

Anja Vanhove werd in de bloemetjes gezet voor 10 jaar
trouwe dienst bij Care. Teamleader Roxanne de Vos
zegt: "Anja is een topdame die echt een hart voor Care
heeft!" #proficiat #goteamsud

Onze jubilarissen!

https://www.facebook.com/groups/297735440317794/user/1375804507/?__cft__[0]=AZUGaAlMzpmhKoIztUH-DZGlLbIbkA3ftORZQ489oML6vdm3VDwkSkBwAqWxy8vVoIBwj8_ibs3AvEbDbrJGW8dFj2jWdiqOcwqEXLoiLaDLrhnXNgWIvUA646wF4h15Kn60N6AikzV0ll4dD3Gc90Aa76Z-Gkx_QIQU_WCnZKpbO4by4lwZhx5oEY7ztpqw-LM&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/hashtag/proficiat?__eep__=6&__cft__[0]=AZUGaAlMzpmhKoIztUH-DZGlLbIbkA3ftORZQ489oML6vdm3VDwkSkBwAqWxy8vVoIBwj8_ibs3AvEbDbrJGW8dFj2jWdiqOcwqEXLoiLaDLrhnXNgWIvUA646wF4h15Kn60N6AikzV0ll4dD3Gc90Aa76Z-Gkx_QIQU_WCnZKpbO4by4lwZhx5oEY7ztpqw-LM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/goteamroxanne?__eep__=6&__cft__[0]=AZUGaAlMzpmhKoIztUH-DZGlLbIbkA3ftORZQ489oML6vdm3VDwkSkBwAqWxy8vVoIBwj8_ibs3AvEbDbrJGW8dFj2jWdiqOcwqEXLoiLaDLrhnXNgWIvUA646wF4h15Kn60N6AikzV0ll4dD3Gc90Aa76Z-Gkx_QIQU_WCnZKpbO4by4lwZhx5oEY7ztpqw-LM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/goteamsud?__eep__=6&__cft__[0]=AZUGaAlMzpmhKoIztUH-DZGlLbIbkA3ftORZQ489oML6vdm3VDwkSkBwAqWxy8vVoIBwj8_ibs3AvEbDbrJGW8dFj2jWdiqOcwqEXLoiLaDLrhnXNgWIvUA646wF4h15Kn60N6AikzV0ll4dD3Gc90Aa76Z-Gkx_QIQU_WCnZKpbO4by4lwZhx5oEY7ztpqw-LM&__tn__=*NK-R
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hele familie samenkomen om te vieren zoals
we dat het liefste doen!

Kerstidee Prisca Hermans
Het kerstfeest met de hele familie zal niet
doorgaan, dus hebben mijn vriend en ik besloten
om een quizmas te maken. Het woord zegt het
zelf al: een quiz tijdens Kerstmis, op Skype. Zo
kunnen we toch de hele familie zien en de
familiale sfeer creëren met een leuke activiteit.
We hebben er al zin in!

Kerstidee Vera Verburgh
Ik heb oude kerstballen bewerkt, stoer gemaakt
en verwerkt in een kerststukje. Dat was heel leuk
om te doen en het fleurt mijn huis helemaal op.
Samen met de kerstboom en lichtjes maken de
kerststukjes het hier heel gezellig en sfeervol.

Kerstidee Sien De Clerck
Ik maak kerstdozen, aangepast aan het interieur,
voor wat extra gezelligheid. Het is een leuke
activiteit op een regenachtige dag in het
weekend. Blijkbaar ben ik niet de enige die dit
graag doet, want de dozen waren al snel
uitverkocht in de Action.

Het einde van het jaar is in zicht en daarmee
ook de feestdagen – die er dit jaar anders
zullen uitzien dan anders. Dat is natuurlijk
jammer, maar we maken er het beste van.
Enkele Care-collega’s delen hieronder leuke
ideeën en smakelijke recepten om van de
kerstperiode een gezellige en leuke tijd te
maken. Hopelijk kunnen we snel weer met de

Iedereen feest...
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Emma Ernst & grootmoeder Ilse Ernst
Mijn grootmoeder en overgrootmoeder waren van Duitse afkomst. Enkele gerechten zijn van
generatie op generatie doorgegeven. Op kerstavond kwamen we vroeger samen met de hele
familie voor belegde sandwiches, pistolets en de typische haringsla met pumpernickelbrood
die mijn grootmoeder maakte. We keken er telkens weer naar uit! Sinds mijn grootouders te
oud geworden zijn, heb ik de fakkel overgenomen en maak ik elk jaar dezelfde haringsla met
pumpernickelbrood. Heel simpel, maar voor ons is dit pure nostalgie.

- Ingrediënten -
1kg haringfilets op azijn (+ ajuin)
3 eieren
½ pot kleine augurkjes op azijn (zuur – niet zoetzuur)
2 eetlepels zure room
2 eetlepels mayonaise
Peper en zout

- Bereiding -
1. Laat de haringfilets en de ajuin goed uitlekken in een vergiet.
2. Kook de eieren hard.
3. Snij de haringfilets in kleine blokjes.
4. Snij ook een deel van de bijhorende ajuin in kleine stukjes.
5. Snij de augurkjes in kleine stukjes.
6. Schil de hardgekookte eieren en plet ze met een vork.
7. Voeg alles samen en zet afgedekt in de koelkast.
8. Vlak voor het opdienen voeg je de zure room, de mayonaise en de gemalen peper toe,

naar smaak (zout is niet echt nodig omdat de haring zout is).
9. Alles goed mengen.

Dit is héél lekker op een sandwich, bruin zuurdesembrood of pumpernickelbrood.

Smakelijk!

De klassieker onder de klassiekers van de 
Belgische keuken is zonder meer 
stoofvlees! Dit recept kreeg ik van mijn 
oma en maak ik nog steeds op dezelfde 
manier. 

- Ingrediënten -
2 grote uien
1 teentje look
Boter
1 kg rundsstoofvlees
Peper en zout
1 eetlepel bloem
2 flesjes Piedboeuf (bruin tafelbier)
½ eetlepel scherpe mosterd (Bister)
1 eetlepel Luikse siroop
Tijm en laurier
1 theelepel komijn
1 koffielepel stoofvleeskruiden (Verstegen)
1 eetlepel maïzena- Bereiding -

1. Schil de uien en snij ze in grove stukken. Verhit een stoofpot en smelt er een klontje boter in.
Stoof daarin de uien en een geplet teentje look.

2. Verhit een braadpan op een matig vuur en smelt er een klontje boter in. Schroei de stukken
rundvlees aan in de braadpan tot ze een goudbruin kleurtje hebben. Doe niet te veel stukjes
vlees tegelijkertijd in je braadpan, anders bakt je vlees niet goed. Kruid het vlees al met wat
peper en zout. Strooi 1 eetlepel bloem over de gebakken stukjes vlees. Laat dit even verder
bakken op een laag vuur. Schep dan de stukjes vlees over in de stoofpot waarin de ui en look zit.

3. Giet de 2 flesjes Piedboeuf in de braadpan en roer alle aanbaksels los.
4. Giet nadien het vocht van de braadpan bij in de stoofpot.
5. Voeg een halve eetlepel Bister-mosterd (of een andere scherpe mosterd) toe. Voeg 1 eetlepel

Luikse siroop toe, gevolgd door wat tijm, laurier, een theelepel komijn en een koffielepel
stoofvleeskruiden.

6. Zet het deksel op de pot en laat het mengsel 2 à 3 uur op een zacht vuurtje stoven. Los een
eetlepel maïzena op in wat koud water en voeg dit toe aan het stoofvlees. Op het einde kan je
nog bijkruiden naar wens.

Stoofvlees met frieten… een Belgische topper. Voor de liefhebbers kan er nog wat rauw witloof erbij.

Recept Marga Jacobs: 
Haringsla van overgrootmoeder

Recept Johan Van Calster: 
Belgisch stoofvlees

Genieten maar!
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Naima Enniy
Naam: Naima Enniy

Leeftijd: 42 jaar

Functie en locatie: Interieurverzorgster (Wilrijk en
Antwerpen)

Bij Care sinds: 2015

Mijn ervaring bij Care: Ik werk graag bij Care!

Leukste corona-activiteit: Wandelen, fietsen met mijn man
en dochter, en lekker eten koken.

Favoriete vakantiebestemming: Agadir, Marokko

Vraag van Vicky Bosch: Wat zou je doen als je de lotto won en
niet meer hoefde te werken? Sorry, ik speel niet op de lotto!

Mijn vraag voor de volgende werknemer: Woon je liever in
de stad of op het platteland? Waarom?

Hassan Safsafi
Naam: Hassan Safsafi 

Leeftijd: 49 jaar

Functie en locatie: Meewerkend pandverantwoordelijke,
Janssens Pharmaceutica Geel

Bij Care sinds: 2003

Mijn ervaring bij Care: Ik doe mijn werk met veel plezier.

Leukste corona-activiteit: Ontsmetten!

Favoriete vakantiebestemming: de Marokkaanse natuur, in
de bergen

Hier zul je mij nooit tegenkomen: festivals, discotheken

Vraag van Asli Celik: Wat is de belangrijkste reden dat je voor
Care werkt? Ik werk al jaren voor Care en ik doe het elke dag
met passie.

Mijn vraag voor de volgende werknemer: Wat vind je van je
omgeving bij Care? Wat vind je interessant aan je werk?

Jordy Nys
Naam: Jordy Nys

Leeftijd: 22 jaar

Functie en locatie: ICT-helpdeskmedewerker in Deurne

Bij Care sinds: januari 2019

Care-anekdote: Toen we laptops moesten bijbestellen,
hebben we per ongeluk oude laptops besteld, terwijl we al
waren overgeschakeld naar een nieuw model! Gelukkig
hadden we nog 1 laptop staan om ons uit de nood te
helpen en konden we de verkeerde bestelling terugsturen,
maar het was eventjes zweten.

Leukste corona-activiteit: Lange natuurwandelingen met
mijn vriendin, afgewisseld met een ritje op mijn motor. Ik
ga ook graag een uurtje kleiduifschieten.

Favoriete vakantiebestemming: Overal waar ik kan duiken,
voel ik mij als een visje in het water.

Hier zul je mij nooit tegenkomen: op een podium of in de
spotlights

Vraag van Martine Van Nuffel: Wat is het volgende dat je zou
willen afwerken op je bucketlist? De Cape Wrath Trail in
Schotland wandelen met mijn vriendin.

Mijn vraag voor de volgende werknemer: Uit welke taken
schep je het meeste plezier?

Wij zijn Care
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Modeshow in de cleanroom
Een cleanroom schoonmaken, dat doe je niet zomaar even! Er zijn allerlei procedures
verbonden aan het correct reinigen van een cleanroom en een van die procedures gaat over
het omkleden, hoe je dat moet doen en wat je moet dragen als schoonmaker.

In dit filmpje zie je wat je allemaal moet aantrekken voor we de cleanroom in mogen (met
dank aan onze klant Eurofins Amatsigroup Zwijnaarde).

Campagne respect

Onze medewerkers zorgen er elke dag voor dat kantoorruimtes er proper uitzien, maar het 
personeel van sommige klanten toont niet altijd even veel waardering. Dat is zonde van 
het werk en daarom heeft Care flyers gemaakt die de werknemers van de klant vriendelijk 
vragen om respect te tonen voor het harde werk van onze schoonmakers. Samen houden 
we het proper.

Spic & Span

https://youtu.be/d-7ULNS7Y0w
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OPROEP
Is jouw klant enthousiast over het werk dat je doet? Krijg je af en toe een 
complimentje? Dan kan je vragen of ze een quote willen geven over hoe tevreden 
ze zijn. Die tekst willen wij graag gebruiken op de website en op social media. 
Laat het ons zeker weten! Want het is gewoon leuk om te horen hoe gelukkig jij
de klant maakt ;-)

Nieuwe klant: Politiezone Mechelen-Willebroek
Locatie: 26 november
Opstart: teamleider Roxanne
Team: 6 medewerkers
Wat doet Care? Cellen en kantoorruimtes proper houden, elke dag van de week

Nieuwe klant: VIB 1
Locatie: Technologiepark Zwijnaarde
Opstart: november
Team: Tanja
Wat doet Care: laboratoria en onderzoeksruimtes van de UGent
Wat is het verhaal? Enkele maanden geleden had de VIB ons contract voor deze
locatie stopgezet, maar dankzij ons schitterende werk in hun locatie Locus en de
minder goede samenwerking met onze opvolger hebben ze onlangs opnieuw voor
ons gekozen!

Tevreden klanten
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VACATURES
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.

Groepsverantwoordelijke
farmaceutische cleaning Geel

Reinigingsoperator in ploegen in
Geel

Schoonmaakmedewerker
avondwerk 17,5u/week in
Zwijnaarde

Wist je al dat Care samenwerkt met een andere
Vebego-organisatie, het FacilityPunt, om meer
mensen aan werk te helpen? 

Voor sommige mensen is het niet gemakkelijk
om werk te vinden omdat ze de taal niet goed
kennen, mentale of fysieke beperkingen hebben,
of essentiële vaardigheden missen. Een aantal
van hen komen bij het FacilityPunt terecht via de
arbeidsbemiddeling van de VDAB en het
maatschappelijks welzijnswerk, de OCMW’s. 

Care en het FacilityPunt bieden die
werkzoekenden nieuwe kansen op de
arbeidsmarkt. Dankzij individuele coaching,
begeleiding en taaltrainingen kunnen ze bij ons
aan de slag en na een tijd kunnen ze
doorstromen naar een reguliere baan.

Meer informatie over deze waardevolle
samenwerking vind je op de website van Vebego.

Wist je dat desinfecterende wipes en gels niet
altijd de beste manier zijn om oppervlakken
coronavrij te houden?

Virussen zoals het coronavirus kan je gewoon
met zeep en gewone schoonmaakproducten
verwijderen, want die zorgen dat de celwand
smelt en lossen zo het virus op.

Op televisie is er soms misleidende reclame te
zien, die niet het hele verhaal vertelt.
Desinfecterende wipes en gels moeten
bijvoorbeeld minstens 70% alcohol of ethanol
bevatten, want anders verwijderen ze het
coronavirus niet.

Meer informatie vind je in dit artikel, dat
uitspraken over een schoonmaakmiddel
onderzoekt en tot de conclusie komt dat de
doeltreffendheid voor het coronavirus niet
bewezen kan worden!

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

Vacatures in de kijker

Wist je dat...

Met andere woorden, we moeten blijven
opletten, want sommige producten kunnen een
vals gevoel van veiligheid geven. Water en zeep
blijven vaak de beste oplossing in de strijd tegen
vieze virussen!

Lees meer >
Lees meer >

https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/195791/groepsverantwoordelijke-voor-farmaceutische-cleaning-geel/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/195791/groepsverantwoordelijke-voor-farmaceutische-cleaning-geel/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/195791/groepsverantwoordelijke-voor-farmaceutische-cleaning-geel/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/194257/reinigingsoperator-in-ploegen-geel/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/194257/reinigingsoperator-in-ploegen-geel/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/194257/reinigingsoperator-in-ploegen-geel/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/194880/schoonmaakmedewerker-avondwerk-17-5-week-zwijnaarde/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/194880/schoonmaakmedewerker-avondwerk-17-5-week-zwijnaarde/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/194880/schoonmaakmedewerker-avondwerk-17-5-week-zwijnaarde/
https://www.vebego-impact.com/nl/onze-initiatieven/invoegbedrijf-facilitypunt-en-care-een-perfect-match/
https://www.vebego-impact.com/nl/onze-initiatieven/invoegbedrijf-facilitypunt-en-care-een-perfect-match/
https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/helpt-dettol-tegen-het-nieuwe-coronavirus
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Alex Deneef
Leeftijd: 52 jaar

Functie: teamleider COC West

Bij Care sinds: 23 november 2020

“Ik ben heel blij om deel uit te maken van de Care-
familie! Ik ben getrouwd en heb 4 kinderen (23, 21, 15
en 14 jaar oud). Ik hou enorm van reizen, gastronomie,
sporten en lezen. 

Ik heb lang bij de overheid gewerkt, maar heb daarna
de overstap gemaakt naar de privésector, waar ik vooral
ervaring heb opgedaan in sales. 

De schoonmaaksector is nieuw voor mij, maar daarom
niet minder boeiend!”

Alex is een echte duizendpoot met uiteenlopende ervaring en vaardigheden. Hij is een echte
aanwinst voor onze organisatie, dus we heten hem met plezier welkom bij Care.

Vanessa Bossaerts
Leeftijd: 40 jaar

Functie: medewerker personeelsadministratie

Bij Care sinds: 26 oktober 2020

“Ik werd heel warm onthaald door de hr-manager en
kon een opleidingsplan volgen bij nauwe collega’s. Het
was heel fijn om informatie rechtstreeks van de
ervaringsdeskundigen te krijgen. Bovendien was het
een ideale manier om hen te leren kennen.

Ik ben de job nog volop aan het ontdekken, maar ik
vind het leuk dat er veel variatie in zit. De systemen en
werkwijze om contracten aan te maken en
afwezigheden te verwerken, zijn allemaal nieuw, maar
al doende leert men.

Ik heb heel fijne collega’s en sta te popelen om te
ontdekken wat deze job nog allemaal in petto heeft

In de kijker

voor mij!”

We zijn heel blij dat Vanessa voor Care heeft gekozen en wensen haar veel succes!
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Mario Rossie heeft zijn vijs gevonden bij klant Denys! Topteam bij Vandemoortele Food Experience Center
in Gent

Heb jij een schitterend idee voor Care of wil je graag lid worden van
het REDACTIETEAM?

Laat van je horen! >>>

Groetjes,

Het redactieteam.

#floorfie #vloervandeweek

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!

mailto:redactie@care.be
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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
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In cleanrooms en andere kritische ruimtes gelden er strikte kwaliteits- en veiligheidsmaatregelen. De komst van 
corona verandert daaraan weinig. Toch zet Care Expert Cleaning in tijden van pandemie de puntjes nog meer op de i. 
Want vooral de medische en farmaceutische bedrijven moeten nu een tandje bijsteken. En dat kan alleen met een 
veilige omgeving voor de medewerkers van de klant én de garantie op de productie van veilige medicijnen.
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Yves Haanen, Campus Lead van een grote farmaklant in Beerse, bevestigt dat ook in de
farmacie de maatregelen streng zijn. Al merkt hij bij de heropstart dat er in de kantoren toch
extra voorzorgen zijn genomen. “Op de deuren staat vermeld hoeveel mensen er aanwezig
mogen zijn. Op de tafels plakken rode en groene stickers om aan te geven waar er iemand
mag zitten. De boodschap is duidelijk. Medewerkers krijgen de vraag om hun handen goed
en vaak te wassen. En wie kan, blijft thuiswerken.”

Extra maatregelen in cleanrooms

Cleanrooms zijn steriel. Toch is afstand houden de boodschap. “We proberen om het contact
tussen de cleaning operators en laboranten zo kort mogelijk te houden. Daarom werken we
met een aangepast schema en starten onze mensen twee uur vroeger”, vertelt Yves. Maar
het zijn vooral de poetsuren die toenemen. “We reinigen vaak aangeraakte oppervlakken
twee tot wel vier keer extra per dag.

Care introduceert ook de ‘desinfectiekaarten’. “Op het kaartje staat langs de ene kant ‘dit
bureau is gedesinfecteerd’. Zo weet men dat het bureau veilig is om te gebruiken. Draait
men het kaartje om? Dan staat er ‘dit bureau is gebruikt’. Het signaal voor onze mensen om
aan de slag te gaan. Daarmee voorkomen we dubbel werk en creëren we toch een veilige
werkomgeving.”

En wat als er bij iemand corona is vastgesteld? Care desinfecteert via fogging de bureaus tot
in de puntjes. Door middel van een nevel van waterstofperoxide worden snel een effectief
alle bacteriën, virussen en schimmels verwijderd.

online opvolgen en controleren. En dat is uniek in Vlaanderen. In coronatijden is dat
natuurlijk ook veiliger, want de tablets zijn veel gemakkelijker te reinigen dan papieren
documenten. En ze hoeven niet meer van hand tot hand te gaan, zodat contact tussen
medewerkers beperkt blijft. De enorme papierberg die we daarmee uitsparen is mooi
meegenomen.”

Veilige werkomgeving creëren

In de begindagen van de coronacrisis merkt Yves wat onrust bij zijn mensen op de
werkvloer. Samen met de teamleader spreekt hij iedereen in kleine groepjes buiten aan en
stelt hen gerust. “Ik legde uit dat er voor hen weinig verandert. Ze volgen altijd strenge
voorzorgsmaatregelen. Hun werkomgeving is eigenlijk veiliger dan de supermarkt. Tijdens
een van deze besprekingen kwam een general manager van de klant ons persoonlijk
bedanken voor het goede werk dat we leverden. Dat waardeerden we enorm. Ook uit andere
kleine dingen blijkt dat het werk van de cleaning operators wordt geapprecieerd. Zoals het
spontane applaus voor iemand die, alweer, de keukentafels aan het desinfecteren was.”

Tijd voor lenteschoonmaak

Zodra Wouter merkt dat kantoren sluiten, vraagt hij aan zijn klanten om de
lenteschoonmaak in te plannen. “Het was het ideale moment. De kantoren waren leeg. Onze
mensen konden dus alles grondig poetsen, zonder anderen te storen. Dat zorgde ervoor dat
het werk in bedrijven niet helemaal wegviel.”

Bedankbriefje voor de cleaning operators

Net zoals zijn collega’s ziet Wouter de waardering voor de cleaning operators. Vanuit Care is
daar veel aandacht naar uitgegaan. Zijn klanten nemen ook toffe initiatieven zoals
bedankbriefjes met bemoedigende woorden. “Dat doet echt deugd.”

De medische sector zet alle zeilen bij. Corona-afdelingen zien het licht en onderzoeken
worden opgestart. Productieomgevingen draaien op volle toeren en dat is een groot verschil
met de kantoren die leeglopen. Want daar is thuiswerk de norm.

Toch verandert er weinig voor Wouter Heggerick, District Manager bij Care Expert Cleaning.
“Het voordeel van deze sector is dat we al goed voorbereid waren. We zijn het gewoon om
strikte maatregelen, zoals de GMP-richtlijnen, op te volgen. Nu trekken we ze door naar de
kantoren.” Ook voor de klant brengt corona geen grote veranderingen met zich mee. Zoals
altijd moeten zij de omkleedprocedures en de hygiënemaatregelen nauwgezet opvolgen.

Reinigingen doorgeven via iClean

In de cleanrooms zijn reinigingsdocumenten standaard aanwezig. Daarop staat wie er
wanneer heeft schoongemaakt. “Nu gebruiken we die documenten ook in de rest van het
bedrijf zoals de refter en de kantoren. Zo houden wij en de klant een goed overzicht
wanneer de vaak aangeraakte oppervlakken de laatste keer zijn gereinigd”, aldus Yves.

Daarop wil Wouter ingaan. “Care ontwikkelde het softwareprogramma iClean waarop alle
reinigingsgegevens via tablet worden ingevoerd. De planning, registratie van de taken en
documentatie verloopt allemaal via deze applicatie. Bovendien kunnen de klanten alles
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