M E I

In dit nummer:
Oproep!
Feestdagen in
mei.

Bij deze willen wij er nog even op wijzen dat
nog niet alle werknemers hun cadeautje van de
paashaas zijn komen ophalen. Je kan het nog
afhalen t.e.m. 15 mei 2019, dus wacht daarom
niet te lang!

In de maand mei hebben wij nog een aantal feestdagen: woensdag 1 mei (Feest van de arbeid) en
donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag), 31 mei is
dan wel een gewone werkdag voor diegenen die
geen verlof hebben aangevraagd voor die dag.

Gelieve ook de formulieren in je postvakje regelmatig te komen ophalen (rond de eerste en
de vijftiende van de maand).

Er mag NIET gewerkt worden op feestdagen.

Allemaal beestjes.

Breng steeds alle papieren cheques en je uurroosters tijdig binnen! Zo kunnen alle lonen
steeds correct uitbetaald worden.

Het takenpakket.

Het kantoor zal gesloten zijn op
31/05/2019, je kan al je dringende boodschappen nog wel telefonisch doorgeven.

Na de schoonmaak.

Andere horizonten.

2 0 1 9

Denk er nog even aan om je verlof en dat van je
klanten nog even binnen te brengen vóór
31/05/2019.

Onze teller van klanten staat momenteel op
2630 en die van de werknemers op 427. Wij
zijn nog steeds op zoek naar nieuwe mensen die
graag een handje toesteken in het huishouden
van anderen.

Huisstofmijten zijn vieze kleine beestjes, ze leven o.a. van huidschilfers, pollen, bacteriën en haren. Geen
wonder dat de slaapkamer hun favoriete werkterrein is. De huisstofmijt is geen fan van etherische olie van
eucalyptus, pepermunt, wintergroen of green tea , ze gaan er van dood. Je kan deze etherische olie ook
gebruiken om matrassen, matten, gestoffeerde meubelen mijtenvrij te maken. Doe 50 gram baksoda in een
potje met een deksel en voeg dan 10 druppels etherische olie toe. Zo ga je best te werk:
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Neem een zeef en strooi het mengsel op het te behandelen oppervlak, laat het wel een geruime tijd
inwerken (+- 1 uur). Nadien alles goed stofzuigen. Herhaal deze methode wel om de populatie huisstofmijten onder controle te houden. Zo kunnen deze beestjes geen feestjes meer houden in je matras.
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De voornaamste taak is het onderhoudswerk, namelijk de ruimtes proper, hygiënisch en ordelijk houden door
een methodisch onderhoud en dit uitsluitend in privé ruimtes (geen beroepslokalen zoals: praktijken, cafés, winkels, enz… -> zelfs niet de ramen en of de deuren). Huishoudelijke taken omvatten:
1. Organiseren van het werk:



sommige taken worden wekelijks gedaan, andere tweewekelijks, maandelijks, 3-maandelijks, jaarlijks.

2. Schoonmaken omvat:



reinigen van de vloer: dweilen, boenen, schuren (opgepast met azijn op natuursteen -> vloer, werkblad in
de keuken, badkamer,…);



reinigen van het sanitair (lavabo, douche, bad, toilet), uitwassen van kasten, koelkast, diepvries, …;



schoonmaken van: ramen, wanden, plafonds, meubilair, radiatoren, trappen, terras, stoep, …;



stof afnemen van: meubels, lampenkapjes, …;



verwijderen van spinnenwebben (ook boven ooghoogte);



stofzuigen van tapijten;



reinigen van schoonmaakmateriaal en terug op zijn plaats zetten.

3. Huishoudelijke taken:

“werk
logisch



bedden opmaken / verversen;



tafel afruimen;



afwas;

en



kleren wassen, strijken en eventueel verstellen, knopen aannaaien;

praktisch



maaltijden bereiden of reeds bereide maaltijden opwarmen.

1+1=2!”

4. Instaan voor milieu, hygiëne en welzijn op het werk:



vuilbakken ledigen (indien voorzien van een vuilzak) op de aangegeven plaats binnenshuis;



probeer ook te werken met producten die het milieu zo min mogelijk schaden;



zorgen voor veiligheid door het naleven van veiligheidsregels en instructies;



zorgen voor gezondheid door aandacht voor arbeidshygiëne en ergonomisch handelen;



zich onthouden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Controleer je werk. Vraag je af of alles volgens de afspraak werd schoongemaakt (ook de moeilijk bereikbare plaatsen -> radiatoren, stopcontacten, achter kasten,
…). Vraag je af of alles terug op de oorspronkelijke
plaats staat. Zijn alle lichten gedoofd en alle ramen en
deuren gesloten?
Berg je materiaal en producten netjes op. Maak je materiaal altijd proper en laat het drogen. Geef ook wat
aandacht aan de stofzuigermond zodat deze terug stofvrij is.
Aandachtspunten in de woning meld je best aan de klant
of het kantoor (lekkende kraan, kapotte lamp, losliggende tegel). Sluit de woning zorgvuldig af als je weggaat!

Wij willen je meedelen dat één van
onze onthaalbedienden Annelies
Claes uit dienst is gegaan, zij gaat andere horizonten verkennen. Wij wensen haar alvast veel succes en veel
werkplezier bij haar andere werkgever.

