M A A R T

In dit nummer:
Breng je vakantieattesten binnen.
Save the date.

Geen bla …
bla...bla… wij
hebben een
winnaar!
Meeruren ja of
neen?

De vakantieattesten voor je
klanten zullen ook dit jaar via
mailing of via bedeling aan je
klanten worden bezorgd. Gelieve deze attesten (van jou en je
klanten) vóór 31/05/2019 terug
binnen te brengen, zodat we
tijdig aan de verlofplanning kunnen beginnen!

Dring hier wel een beetje op aan
bij je klanten. Deze attesten mogen ons ook toegestuurd of doorgemaild worden. Periodes tijdens
schoolvakanties vraag je best 3
weken op voorhand aan en alle
korte afwezigheden vraag je 1
week op voorhand aan.

2 0 1 8

Extra: alle nieuwe werknemers
dienen hun vakantieattest van
hun vorige werkgever zo snel
mogelijk binnen te brengen.

We vieren dit jaar ons 15-jarig bestaan en dit wensen wij samen met onze werknemers en hun gezin
te doen. Dus hou alvast een plaatsje in je agenda vrij! Wanneer: op zaterdagnamiddag 24 augustus
2019, waar: op het Kerkplein in een reuzetent in Beerse. Wij houden jullie zeker op de hoogte. De
officiële uitnodiging en inschrijving hiervoor zullen jullie binnenkort in je postvak kunnen verwachten.
Vier dit gratis en uniek moment met ons mee!

Wij zoeken…

Het belang van
opleidingen.
Inschrijvingen
opleidingen
2019.

Voor onze prijsvraag kregen
wij in totaal 43 inzendingen
binnen. 38 poetshulpen hadden ons een correct antwoord toegestuurd, 5 hadden het mis.
De vraag: ‘Hoeveel weken
op voorhand vraag je best
het grote verlof aan te vragen?’ Antwoord: ‘3 weken
op voorhand.’

Vrijwilligersstraat 8
2340 Beerse
Tel: 014 / 61 56 69

Een onschuldige hand heeft
Van Gorp Brigitta getrokken als winnaar van deze
prijsvraag van het CPBWeetje. Proficiat met je cadeaubon!

Buiten de contractuele arbeidsuren kunnen de werkgever en de
werknemer overeenkomen om meeruren te presteren (dit steeds op
vrijwillige basis en in samenspraak met je klant). Alle meeruren dienen die dag voor het verlaten van de werkvloer doorgegeven te worden aan het kantoor.
Het saldo van de opgespaarde en te verletten meeruren staan achteraan op je loonbrief, zo kan je makkelijk je saldo bijhouden. Dit saldo
mag echter niet hoger oplopen dan 1 week (om het risico te
vermijden dat ze uitbetaald worden).

Ken je nog mensen die graag poetsen en ons team van 428 poetshulpen willen komen vervolledigen?
Of ken je nog mensen die zeker
wat hulp in hun huishouden kunnen
gebruiken zoals onze 2595 klanten.
Laat het ons dan weten!
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Bijscholing van werknemers werkt!
Schrijf jullie zeker in voor onze opleidingen die wij jullie dit jaar gaan aanbieden. In het voorjaar zal er een
workshop gegeven worden over producten in combinatie met alle verschillende materialen. Deze workshop zal gegeven worden door een collega poetshulp Joke Henderieckx. In deze workshop zal ook een
spel worden geïntroduceerd -> het is een gezelschapsspel over alle tricks en weetjes i.v.m. poetsen en
met dit spel zal de workshop dan ook afgesloten worden.
In het najaar bieden wij o.a.de workshops EHBO en ergonomie aan zoals ieder jaar.

“Met een

•

Nieuw in het gamma dit najaar is de workshop 'geweldloze communicatie' -> wij vinden deze ook
wel heel belangrijk, want wij merken dat er op het vlak van communicatie maar al te vaak iets mis
kan lopen. Het gedachtegoed van geweldloze communicatie heeft een wereld voor ogen waarin
ieders behoeften ertoe doen en waar conflicten vreedzaam opgelost worden. Enkele terreinen
waar geweldloze communicatie helpend kan zijn:

•

jezelf en anderen begrijpen;

•

evalueren en feedback geven die bijdraagt aan groei;

goede
opleiding
heb je
altijd
een

•

moeilijke gesprekken hanteren;

streepje

•

bijdragen aan communicatie die verantwoordelijkheid en innerlijke motivatie vergroot;

voor!”

•

ontwikkelen van de vaardigheid om conflicten te hanteren.

Wij zijn er ook nog over na aan het denken om er nog eentje aan de lijst toe te voegen en dat is een
workshop 'stoppen met roken' (nog wel onder voorbehoud). Wij zijn momenteel druk bezig met het
uitschrijven van een beleid rond gezondheid en aanwezigheid dat binnenkort ook geïntroduceerd gaat
worden onder de noemer 'Liever gezond', omdat wij het ziektepercentage graag nog wat lager willen
krijgen.

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
(diegenen die zich al ingeschreven hadden hoeven deze inschrijving niet meer in te vullen).
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 Ergonomie

O Geweldloze communicatie

