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In dit nummer:
De beste wensen en een
voorspoedig
2019.
1 jaar niet ziek.

Wij blijven geven.
In de keuken.

‘Nief verlof’.

Syndicale premies.

Wij wensen al onze 430 werknemers voor 2019, veel werk en werkzekerheid, veel geluk en vooral
een goede gezondheid! Ook onze welgemeende dank voor jullie inzet van het afgelopen jaar. Maak
van 2019 een topjaar! Wij kijken ernaar uit om terug met iedereen samen te werken. Wees de
gedroomde poetshulp voor je klanten. Laat de huisjes van al onze 2609 klanten blinken in 2019!

Tips & tricks.

Alle werknemers die op
1/01/2018 in dienst waren en 1
volledig jaar niet ziek zijn geweest zullen hiervoor binnenkort beloond worden met een
passend cadeau.

Vrijwilligersstraat 8
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Tel: 014 / 61 56 69

Onze werknemers zijn zeer belangrijk voor
ons en daarom eindigen we 2018 met een
leuk eindejaarsgeschenk voor iedere werknemer (vanaf 2/01/2019).
Wij blijven uitdelen want
2019 willen wij inzetten met
een passend nieuwjaarsgeschenk voor iedereen (+rond 15 januari 2019). Alle
cadeaus kunnen op het kantoor afgehaald worden.
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Een keuken heeft veel probleemzones. Een goede koelkasthygiëne is een must op het vlak van voedselveiligheid. Vergeet naast de
binnen- en buitenkant van het koeltoestel de afsluitrubber niet schoon te maken.
Elke dag druk in de weer om een maaltijd te bereiden. Geen wonder dat er dan heel wat etensresten achterblijven op het fornuis en
de kookplaten. Eenmaal aangekoekt zijn ze erg moeilijk te verwijderen. Keramische kookplaten moet je eigenlijk onderhouden zoals
glas. Ze zijn met andere woorden erg delicaat! Daarom reinig je keramische kookplaten best direct na gebruik met een vochtige
doek. Detergent heb je eigenlijk niet eens nodig, een druppeltje is dus al voldoende. Hou er rekening mee dat ook afwasmiddel vlekken kan veroorzaken. Spoel daarom altijd goed na met proper water.
Als je keramische kookplaten hebt, moet je goed opletten met inbranden. Daarom is het belangrijk dat je alle etensresten verwijdert
voor je opnieuw begint te koken. Suiker laat door inbranden bijvoorbeeld meteen vervelende vlekken na die je amper weg krijgt.

“In
2019
gaan
we
alles
laten
blinken
als
nooit
tevoren!”

Al je overuren zullen mee overgezet worden naar 2019. Indien sommigen nog vakantiedagen hebben staan van 2018 en niet
bijstempelen t.e.m. 31/12 en deze nog willen
opnemen gelieve dit dan zo snel mogelijk
aan te vragen. Ieder jaar starten we terug
met nieuwe vakantiedagen. Wees hier zuinig
op en plan je vakantie goed op voorhand.
Als je weet dat je op het einde van het jaar
nog graag een paar dagen zou inplannen,
hou hier dan al rekening mee! Geef telkens
alles schriftelijk en mondeling aan ons en
aan je klanten door om misverstanden te
vermijden. Je klanten kunnen tijdens jouw
afwezigheid eventueel ook beroep doen op
een vervanging. Je vakantie dien je telkens
ook minstens één week op voorhand aan te
vragen! Werknemers die in 2018 gestart
zijn moeten ook steeds een vakantieattest
van hun vorige werkgever binnenbrengen.

De eerste premie vanuit het Sociaal Fonds voor
de Dienstencheques: hierbij zal 105 Euro toegekend worden aan de werknemers die lid zijn van
een vakbond en die het recht verworven hebben
op de eindejaarspremie voor de referteperiode
van 1/07/2017 t.e.m. 30/06/2018 (65 gewerkte
dagen met dienstencheques).
De tweede premie (eerder exclusief) vanuit
Dienstencheques Beerse vzw: hierbij zullen de
werknemers die lid zijn van een vakbond een
bijkomende premie ontvangen van 0.04 Euro/
gewerkt uur voor de referteperiode van
1/01/2018 t.e.m. 31/12/2018. De premies worden begin januari berekend en in de loop van
januari doorgestort aan de vakbonden. Totaal
beperkt tot 135 Euro. Iedereen die lid is zal
hiervoor de nodige formulieren ontvangen.
Gelieve deze te ondertekenen en na te kijken en dan af te geven bij je vakbond.

Begin niet aan alles tegelijk! Werk kamer per kamer af. Als je overal tegelijk aan begint, staat je hele
huis overhoop en word je al moedeloos bij de gedachte dat alles straks weer op z’n plaats moet.
Wanneer je de stoelen onder de tafel zet probeer deze dan niet tot tegen de tafel te schuiven, want
dit kan de stoelen mettertijd beschadigen (een afdruk van de tafel zal zich in de rug van de stoel drukken).
Wanneer je poetstaak erop zit moet je ook zien dat je het materiaal ook terug netjes opbergt, je doeken die je hebt gebruikt moeten dan gewassen worden, maar ook de stofzuiger heeft de nodige zorg
nodig, probeer ook de nodige aandacht aan de stofzuigervoet te schenken door deze proper en stofvrij te maken.
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