
C-magazine

Beste collega’s,
Welkom in het laatste C-magazine van 2019! Ik vind het bijzonder leuk om dit nieuwe magazine in te leiden, want ik geloof echt in de
kwaliteit die Care biedt.

Voor mijn job bij sales ben ik vaak onderweg naar klanten en prospects. Dat betekent helaas dat ik veel alleen werk. Om mijn collega’s bij
verschillende Vebego-bedrijven beter te leren kennen, ben ik twee jaar geleden meegegaan op bouwreis naar Sri Lanka. Dat initiatief van de
Vebego Foundation is een fantastische ervaring - ik kan het iedereen aanraden! 

Ik doe mijn job heel graag dankzij de connectie en de relaties bij Care. Care doet alles voor onze mensen. Ik vind het leuk om die waarden te
delen met (potentiële) klanten. Mensen zijn echt de kracht van dit bedrijf. Als twintiger vind ik het bovendien tof om te werken voor een
bedrijf dat niet bang is voor innovatie. Ik werk hier intussen vier jaar en het is ongelooflijk hoeveel er in die tijd veranderd is. 
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Stéphanie aan het woord

In deze editie zul je ontdekken dat er weer hard gewerkt is aan technologische verbeteringen om ons leven gemakkelijker te maken. Verder
vind je de kerstboodschap, de vaste cartoon en nog heel wat leuke weetjes. Benieuwd wie deze keer in het lijstje met jubilarissen staat? Kijk
dan snel verder ...

Ik hoop dat jullie ervan genieten en ik wens jullie fantastische feestdagen!

Warme groeten,

Stéphanie

Wie? Stéphanie 
Van Acker
Leeftijd? 27 jaar
Woonplaats? Sint-Niklaas 
Functie? Sales adviseur Oost- 
en West-Vlaanderen
Gezin? Heel gelukkig alleen 
Hoelang bij Care? Sinds juli 2015 
Hobby’s? Paardrijden (al 19 jaar), 
sinds kort badminton
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Vers van de pers: resultaten
enquête betekenisvol werk

In november hebben jullie de enquête Betekenisvol Werk ontvangen. We hebben 177
antwoorden gekregen; dat is ongeveer 20% van alle werknemers. Bedankt daarvoor! Dit zijn
de resultaten:

Problemen op het werk?
Vertrouwenspersoon!

Word je op het werk geconfronteerd met geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag?
Weet je niet goed hoe je hierop moet reageren of wat je eraan kunt doen? Of voel je je niet
goed in je vel, heb je veel last van stress of heb je een conflict met een collega? Neem dan
contact op met onze vertrouwenspersoon, Marie Kauwenberghs. Zij zorgt voor
ondersteuning en helpt bij het zoeken naar oplossingen.

Up to date
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De algemene tevredenheid is bijna hetzelfde als in 2017; toen was de score 7,7. Ook de
respons blijft ongeveer gelijk. Als we kijken naar de vijf thema’s uit de enquête, zien we de
volgende scores:

De thema’s Plezierig samenwerken” en “Weten waarom je het werk doet” behalen 75
procent of meer. Dat is een mooi resultaat! De thema’s “Aandacht en betrokkenheid van
bovenaf” (67,7%) en “Ontwikkeling van vakmanschap” (63,4%) doen het minder goed. 

In 2020 willen we samen op zoek gaan naar de gepaste acties om die scores te verbeteren.
In januari gaan we per district in gesprek om een beter inzicht te krijgen. Vanaf maart zullen
we de verbeteracties bekend maken. En vanaf april zetten we volop in op die acties! Hou
dus zeker je post in de gaten, want we houden jullie op de hoogte.

Als je denkt dat je een vertrouwenspersoon nodig hebt, 
stuur dan zeker een mailtje naar marie.kauwenberghs@care.be om een afspraak te maken.

-> Stéphanie zegt:
“Toen ik de enquête kreeg, heb ik ze zo snel mogelijk
ingevuld. Er wordt gekeken naar de resultaten en op
basis daarvan wordt beslist waar er veranderingen
nodig zijn. Het geeft ook een goed beeld per regio,
waardoor er gericht gewerkt kan worden aan
oplossingen.”

mailto:marie.kauwenberghs@care.be
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Verlofaanvragen in een nieuw
jasje

Iedereen heeft nood aan wat verlof nu en dan. Daarom is
het belangrijk dat je perfect weet hoe je je verlof kunt
aanvragen. Sinds kort is er een nieuw formulier voor
verlofaanvragen. Daarop kun je duidelijk zien hoelang op
voorhand je verlof moet aanvragen, afhankelijk van de
periode. Zo hoef je nooit meer te twijfelen en kun je op tijd
het verlof aanvragen dat je wil. Heb je toch nog vragen?
Aarzel dan niet om je teamleider aan te spreken.

Update intranet voor
arbeiders

Niet alleen het formulier voor verlofaanvragen heeft een
nieuwe look gekregen! Er is ook een gloednieuwe versie
van het intranet voor arbeiders. Het intranet ziet er frisser
uit en zal meer up to date gehouden worden. Je vindt er
bijvoorbeeld informatie over contactpersonen, nieuws,
informatie over hoe je kunt meewerken aan goede doelen
…

https://vebego.sharepoint.com/sites/Intranet

Nieuwe website voor
vacatures

Voortaan vind je al onze jobs op de gloednieuwe website
www.werkenbijcare.be. Daar staan de vacatures in een
duidelijk overzicht. Sollicitanten kunnen met filters bepalen
welke resultaten ze te zien krijgen. Vanaf april komen er
nog enkele extraatjes op de website: filmpjes,
getuigenissen, teksten over werken bij Care, enz. Ken je
iemand die goed bij Care zou passen? Deel dan zeker de
website met hen! Misschien worden zij wel onze nieuwe
collega’s.

TECHNOLOGIE - NIEUWTJES

https://www.care.be/media/167695/verlofaanvraagarbeiders2019nl.pdf
https://www.care.be/media/167695/verlofaanvraagarbeiders2019nl.pdf
https://vebego.sharepoint.com/sites/Intranet
https://vebego.sharepoint.com/sites/Intranet
http://www.werkenbijcare.be/
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Er zijn enkele jobs waarvoor we al een tijdje mensen zoeken, maar het is niet gemakkelijk.
Kennen jullie iemand die misschien interesse en een goed past bij een van deze vacatures?
Dankzij Bring a Friend kun je er een extra centje mee verdienen. Aarzel dus niet en laat je
vriend(in), kennis of familielid snel weten dat er interessante vacatures zijn bij Care! Voor
deze jobs zoeken we dringend mensen:

Schoonmaak

Schoonmaakmedewerker Heist-op-den-Berg 

Schoonmaakmedewerker pharma Beerse 

Schoonmaakmedewerker pharma dagwerk Beerse 

Operator wasserij Beerse 

Schoonmaakmedewerker chemische productie Geel 

Schoonmaakmedewerker pharma weekends Geel 

Schoonmaakmedewerker pharma Geel 

Schoonmaakmedewerker pharma Olen

Jobs in de kijker & Kerstwensen

Cartoon

https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/180418/schoonmaakmedewerker-heist-op-den-berg/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/171954/schoonmaakmewerker-farma-voltijds-beerse/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/180329/schoonmaakmedewerker-farma-voltijds-dagwerk-beerse/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/181247/operator-wasserij-voltijds-pharma-beerse/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/181232/schoonmaakmedewerker-chemische-productie-geel/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/178158/schoonmaakmedewerker-farma-weekends-geel/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/178156/schoonmaakmedewerker-farma-geel/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/181842/schoonmaakmedewerker-farma-productie-omgeving-30u-week-olen/
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Sitelead farmaceutische cleaning regio Kempen 

Commerciële binnendienstmedewerker Deurne

Commercieel adviseur regio Limburg

Rode Neuzen Dag
Op vrijdag 29 november vond de vierde editie
van de Rode Neuzen Dag plaats. Samen met heel
Vlaanderen hebben we geld ingezameld voor
projecten die jongeren mentaal sterker maken,
vooral op scholen. De nadruk ligt op mentaal
welbevinden. Care heeft een honderdtal
marsepeinen rode neuzen gekocht bij CUBZZ. Zo
hebben we het goede doel gesteund met € 500.

Tipgeld!
STÉPHANIE ZEGT: 

Wist je dat je wat extra geld kunt verdienen als je
een nieuwe klant kunt voorstellen? Wie ons het
telefoonnummer en e-mailadres kan geven van
een contactpersoon (aankoper, bedrijfsleider,
Facility Manager, enz.) bij een bedrijf dat nog
geen klant is, krijgt daar 25 euro voor. Als die
persoon uiteindelijk een nieuwe klant wordt,
wordt het bedrag nog verhoogd. Werk je
bijvoorbeeld in een gebouw waar verschillende
bedrijven zitten? Vraag dan zeker eens of de
andere bedrijven geen schoonmaakdiensten
nodig hebben. Je weet maar nooit!

Een positieve impact

Kantoor

Mijn project
In het vorige C-magazine hebben we jullie verteld 
over “Mijn project”. Ook Annemieke De Bruyne, 
verantwoordelijke marketing en communicatie, heeft 
onlangs een bijdrage gekregen voor haar 
vrijwilligerswerk bij De Verhalenweverij. Zij leest 
voor aan bijna 20 kinderen in het asielcentrum in 
Zaventem, samen met verschillende andere 
vrijwilligers. De kinderen kunnen er hun Nederlands 
oefenen tijdens ontspannende momenten van lezen 
en knutselen. Annemieke heeft € 250 gekregen om 
nieuwe boekjes en spelmateriaal te kopen.

Werk jij ook als vrijwilliger of wil je graag je 
schouders onder een vrijwilligersproject zetten?
Aarzel dan niet om een eenmalige bijdrage van 
500 euro aan te vragen bij de Vebego Foundation! 
Het aanvraagformulier vind je hier.

Vebego Foundation >

https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/182146/site-lead-voor-farmaceutische-cleaning-m-v/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/182842/commercieel-medewerker-binnendienst-met-passie-voor-excel-deurne/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/182850/commercieel-adviseur-regio-limburg/
https://www.vebegofoundation.nl/mijn-project/aanvraagformulier/
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Stéphanie bedankt
“Ik ben bij Care beginnen werken als calculator. Ik
deelde toen een bureau met Luc Magette, die nog
steeds actief is als calculator. Ik wil hem graag
bedanken voor de fijne momenten die we al gedeeld
hebben! Ik vertrouw hem, dus ik bel hem nog altijd
voor advies af en toe. We kennen elkaar goed en het is

In the spotlight

altijd fijn om een babbeltje met hem te slaan.”

In oktober, november en december hebben enkele collega’s een speciaal jubileum gevierd.
We zijn hen bijzonder dankbaar voor hun jarenlange inzet en het verschil dat ze maken bij
Care. Een dikke proficiat!

10 jaar – 2009
Monique Beckers
Rhizlane Boulagouaz
Ilse Clymans
Elisa Nana Doekoe
Fatiha El Haddouchi
Lieselot Hugelier
Lindy Masen
Nancy Van Brussel

15 jaar – 2004
Willy Cnockaert
Mohamed Rouazni
Natacha Van der Heyden

25 jaar – 1994
Carine Bogaert
Abdelmoumen El Amraoui
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Over Care

Het bedrijf

De werkwijze

Impact op de maatschappij

Diensten van Care

Kantoorschoonmaak

Cleanroom & labo reiniging

Industriële schoonmaak

Klusjes & technisch onderhoud

Contactgegevens

Luchthavenlei 7B - bus 2

2100 Deurne

België

T: +32 (0)3 287 06 10

E: info@care.be

Volg ons

Blijf op de hoogte via onze social media

kanalen of schrijf in voor de Care

newsletter.

    

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

Assist at Home >

Zusterbedrijf in de kijker: Assist at Home
Deze keer stellen we ons zusterbedrijf Assist at Home voor. Assist at Home is een
dienstenchequebedrijf met 18 kantoren over heel Vlaanderen. Zij helpen mensen
om een goede balans te vinden tussen huishouden, quality time en werk. Maar ze
bieden ook ondersteuning zodat senioren of mensen die zorg nodig hebben
langer thuis kunnen wonen. Assist at Home biedt huishoudhulp, strijkhulp en
speciale diensten voor wie revalideert na een verblijf in het ziekenhuis. Ze maken
een groot verschil in het dagelijkse leven van veel mensen. Wil je meer info? Ga
dan zeker eens naar de website

Is ‘t nu gedaan?!

Dit is de laatste keer dat jullie het C-magazine in deze vorm ontvangen. Maar 
geen zorgen! Vanaf maart komen we met een nieuwe versie. De gastredacteur 
wordt vervangen door een volledig redactieteam dat zal samenzitten om een 
boeiend magazine te creëren met allerlei interessante weetjes. Wij kijken er 
alvast naar uit.

Geniet van een heerlijke, deugddoende eindejaarsperiode met veel gezelligheid. 
We wensen jullie een sprankelend 2020!

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