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In dit nummer:
Overzicht
schoolvakanties.
Wissels.

Wist je dat!
Mijn plumeau is
aantrekkelijk,
want hij trekt
veel stof aan.
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Het is altijd goed om weten wanneer de schoolvakanties vallen om je vakantie netjes in te plannen.
Vakantieaanvragen voor de schoolvakanties worden voortaan best 3 WEKEN OP VOORHAND
aangevraagd en dit omwille van organisatorische redenen.
Maak dus tijdig jullie planning op -> aanvragen voor deze schoolvakanties die minder dan 3 weken
vooraf binnenkomen kunnen enkel aanvaard worden indien er nog geen vervangadres geregeld
werd met de klant. Voor andere vakantiedagen blijft de regel van 5 werkdagen op voorhand van
kracht.
Alle vakantieaanvragen dienen zowel aan de klant als aan het kantoor schriftelijk doorgegeven te
worden.
Hou er rekening mee -> JE KAN GEEN VAKANTIE NEMEN ALS JE ER GEEN MEER HEBT! Enkel
door het presteren van extra uren kan er dan nog aanspraak
gemaakt worden op een vakantiedag.
Op 31 januari 2019 werd het eventueel resterende verlof van
2018 op nul gezet.
Hier volgt het overzicht van de schoolvakanties:
Krokusvakantie: 4 maart t.e.m. 10 maart 2019

Overzicht 2018.

Paasvakantie: 8 april t.e.m. 22 april 2019
Hemelvaartvakantie: 30 mei t.e.m. 31 mei 2019

Inschrijvingen
opleidingen
2019.

Zomervakantie: 1 juli t.e.m. 31 augustus 2019
Herfstvakantie: 28 oktober t.e.m. 3 november 2019

Indien er iets aan je schema wijzigt van klanten, dagen of uren nadat je je werkschema
ontvangen hebt, kan je op het kantoor altijd
een nieuw werkschema aanvragen. Alle
werkschema’s en papieren cheques dienen
steeds rond de eerste en rond de vijftiende
van de maand binnengebracht te worden!

Vrijwilligersstraat 8
2340 Beerse
Tel: 014 / 61 56 69

Wist je dat er jaarlijks zo’n 20 kilo stof je
huis binnenwaait? Dit stof is samengesteld uit
dode menselijke en dierlijke huidcellen, dode
insecten, vezels, pollen, haren, voedselafval,
zand, roet enz… Hoe minder stof in je huis
hoe beter de luchtkwaliteit. Regelmatig afstoffen, stofzuigen en verluchten is dus de
boodschap.
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Trekt je plumeau geen stof meer aan? Zet dan de televisie aan en wrijf dan met je propere plumeau
over het scherm om hem statisch te maken. Hierdoor blijft het stof beter hangen aan je plumeau en
kan je veel efficiënter werken. Plumeaus bestaan in verschillende versies, tegenwoordig bestaan ze uit
kunststof en zijn het elektrostatische afstoffers. Een plumeau met een uitrekbare stok is geen overbodige luxe.

Wij willen ook jou op de hoogte houden van de stand van zaken. Het afgelopen jaar hebben wij niet
stil gezeten, onze klantenconsulten hebben 816 huisbezoeken afgelegd. De coaches hebben 557
werknemers begeleid op de werkvloer. Er werden 682 wissels uitgevoerd (op vraag van klanten en
poetshulpen).

“Goed
materiaal

Wij hebben 72 nieuwe werknemers verwelkomt, tot onze spijt zijn er ook 67 werknemers uit dienst
gegaan.

maakt

Wij hebben met zijn allen 367.371uren gepresteerd. Wij hebben met zijn allen 33.152 uren vakantie
opgenomen.

het
werk

In 2018 hebben wij spijtig genoeg ook zieken geteld voor een totaal van 60.261 uren. Wij hebben 2
meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnengekregen. Merk je iets op dat voor jezelf niet door
de beugel kan, voel je jezelf bedreigd kom dit dan zeker melden!

gemakkelijker!”

2018 hebben wij afgesloten met 428 werknemers en 2590 klanten. Als groeiende onderneming zijn
wij ook nog steeds op zoek naar nieuwe mensen die bij ons in dienst willen komen, nieuwe klanten
zijn uiteraard ook nog steeds welkom om verder
te groeien.
Wij werken graag in alle vertrouwen, met als doel
een positieve samenwerking tot stand te brengen.
Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van
de laatste nieuwtjes op onze open
(dienstencheques Beerse vzw) en onze gesloten
facebookgroep (werknemers dienstencheques
Beerse).

De keuze is nu aan jou! Groei met ons mee! Je kan in 2019 kiezen uit de volgende opleidingen:
Naam + voornaam:__________________________________________________________zal deelnemen / zal niet deelnemen
In het voorjaar:

O Producten in combinatie met materialen

In het najaar:

O EHBO

NIEUWSBRIEF

(verplicht voor de nieuwelingen + alle geïnteresseerden zijn uiteraard ook welkom)

O Geweldloze communicatie

O Ergonomie
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Er werden in 2018 drieëntwintig ongevallen aangeven waarvan 1 incident zonder werkverlet, 1 melding
zonder aangifte, 13 arbeidsongevallen op de arbeidsplaats werden erkend, 2 ongevallen op de arbeidsplaats zijn nog in beraad, 2 ongevallen op de arbeidsplaats werden niet erkend en dit jaar hebben wij 4 (+1
in beraad) woonwerkongevallen gehad.
Het betreft hier allemaal poetshulpen die een ongeval hebben gehad.
Soorten erkende ongevallen (op de arbeidsplaats).
Val begane grond (uitschuiven, struikelen…):

6

Val van hoogte (trap):

1

Stoten / vallen voorwerp:

3

Snijwonde:

3

Hoe maken wij het beste lamellen schoon? Je
maakt deze het beste eerst stofvrij met een
Swiffer of een speciale jaloezieën stoffer en
daarna neem je best een klamvochtige wollen
handschoen met een beetje wasverzachter en
ga je nog eens over de lamellen. Door dit
procedé worden de lamellen minder statisch
en minder statisch betekent -> minder stof.

‘Een

ongeval
kan
je beter
voorkomen
dan
genezen!’

Hoeveel weken op voorhand dien je het grote verlof aan te vragen?
Antwoord:
Naam + voornaam:
Telefoonnummer:
(Breng deze invulstrook binnen bij DCO Beerse vzw vóór 20/02/2019, trekking 23/02/2019 -> de winnaar van deze prijsvraag heeft recht op 1 cadeaubon (de winnaar wordt vermeld in de volgende
Nieuwsbrief).

