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In dit nummer:
Dag van de
poets.
Verloren uren.

Nationaliteit.
Aangename
kennismaking: ik
ben....
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Zoals ieder jaar willen wij onze dankbaarheid betuigen aan
al onze werknemers. De dag van de schoonmaak is jullie
dag. Ons petje af voor alle poetshulpen die dagelijks de
woningen van hun klanten op orde zetten.
Wees de gedroomde poetshulp voor je klanten! Iemand
waar zij zeker op kunnen rekenen. Voor iedere werknemer hebben wij voor deze dag een kleine bedanking klaarliggen op het kantoor. Je kan dit af komen halen vanaf
15/06/2020 (iets vroeger dan de dag van de poets).
Dat wij nog vele jaren samen mogen werken. Wij blijven
actief in Beerse en omstreken en dit met groot succes!
Het uitgangspunt is simpel. Wij trachten met onze 425
werknemers onze 2689 klanten te helpen bij hun huishoudelijke taken.

Vakantie.

Blijf steeds veilig
werken

Vrijwilligersstraat 8
2340 Beerse
Tel: 014 / 61 56 69

Wij hebben er zware weken op zitten om
alles terug wat in de plooi te laten vallen.
Sommigen zullen al volledig opgestart zijn
anderen zitten misschien nog hier en daar
met een gat in hun uurrooster (omdat hun
klanten nog geen hulp wensen). Wij doen er
alles aan om ook deze werknemers verder
te helpen en het stempelen te beperken.
Om de samenwerking beter te laten verlopen willen wij er op aandringen om alles aan
ons tijdig te laten weten. Er mag geen halve
dag gewerkt en een halve dag gestempeld
worden!!! De richtlijnen van de RVA dienen
wij zorgvuldig op te volgen en er mogen dus
geen uurblokken wijzigen. Indien je bij één
van je eigen klanten terecht kan ter vervanging laat het ons dan tijdig weten. Volg je
planning strikt op!

Een goede planning maakt
alles duidelijk.
Volg je instructies allemaal
netjes op.

Wanneer werknemers met andere nationaliteiten beslissen om de Belgische nationaliteit
aan te nemen dienen zij dit wel op het kantoor door te geven. Alvast bedankt voor
jullie medewerking.
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Hallo, ik ben...
Er komen klanten bij maar er vallen er ook spijtig genoeg af, hopelijk kunnen wij in dit rare jaar
waarin Corona de intrede deed ons klantenbestand op peil houden. Jij bent ons visitekaartje naar de
buitenwereld toe! Wanneer er een klant bij jou wegvalt, plannen wij er normaal gezien een andere
zo snel mogelijk terug in. Vergeet hier dan ook niet te gaan kennismaken. Klanten hebben graag dat
je vooraf eens langskomt om alles te bespreken. Ze moeten tenslotte hun privé aan jou openstellen
en dat is wel een grote stap voor een klant. Wees op alle vlakken punctueel ook op het vlak van de
kennismaking!

“Blijf
steeds
op de
hoogte van de

De vakantie komt in het vizier. Je vakantiefonds berekent de dagen vakantie waarop je recht hebt in
verhouding tot je prestaties tijdens het vakantiedienstjaar 2019. Er wordt vanzelfsprekend rekening
gehouden met je arbeidsstelsel (voltijdse arbeid/deeltijdse arbeid).
Jouw prestaties bevatten:

laatste

•

de dagen waarop je gewerkt hebt;

nieuwtjes

•

de dagen van inactiviteit die gelijkgesteld zijn met werkelijk gewerkte dagen.

volg ons
via
onze
gesloten groep
op
Facebook:
werknemers
Dienstencheques Beerse”.

Je hebt maximum recht op 20 dagen of 4 weken gewone vakantie in een arbeidsstelsel van 5 dagen
per week.
Voor meer informatie over de regels voor de berekening van de duur van je gewone vakantie, raadpleeg je best de website van de RJV. Om een simulatie te maken van de berekening van jouw vakantiedagen, meld je je aan in de toepassing via ‘Mijn vakantierekening’. Bij arbeiders vormen bijvoorbeeld de prestaties en het ontvangen loon van het jaar voorafgaand aan het vakantiejaar het vertrekpunt voor de berekening. De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie zal het vakantiegeld uitbetalen tussen 2 mei en 30 juni van het vakantiejaar 2020.
Werknemers die betaalde vakantie willen nemen, moeten simpelweg vorig jaar gewerkt hebben. Ze
bouwen in het jaar dat ze werken vakantierechten op voor het volgende kalenderjaar. Ben je pas
begonnen in je nieuwe job en heb je vorig jaar geen volledig jaar gewerkt dan heb je enkel recht op
het stuk dat je gewerkt en opgebouwd hebt aan betaalde vakantie en dit kan eventueel aangevuld
worden met Europese vakantie. Boek dus geen vakantie zonder het even op het kantoor na te vragen. Plan je vakantie nauwlettend en geef het steeds schriftelijk door aan je klanten en het kantoor.
Heb je nog vakantie in te plannen dan geef je dit het best zo snel mogelijk aan ons door! Moedig je
klanten ook aan om zo snel mogelijk hun vakantieplanning door te geven.

Nu jullie weer terug gestart zijn bij jullie klanten blijven wij jullie veiligheid (zowel fysiek als mentaal)
hoog in het vaandel dragen. Heb je nood aan een babbel dan weet je dat je hiervoor op het kantoor
terecht kan (Katrin Adriaensen - coördinator/preventieadviseur/vertrouwenspersoon - gsm: 0492/61
57 28).
Blijf steeds alle richtlijnen die wij hebben opgesteld omtrent ‘veilig werken in Corona tijden’ nauwkeurig opvolgen! Wij zijn ‘zot van gezond’. Probeer iedere onveilige situatie aan ons te melden. Zet
in op het schoonmaken van de raakvlakken. Was op regelmatige basis je handen (raak je gezicht niet
aan) en hou je afstand in ere (+ 1.50 meter). Bescherm jezelf en je gezin!
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