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In dit nummer:
Corona update. ->
terugkeer uit een
vakantiebestemming.
Nuttige info!

Terugkeer uit een bestemming met kleurcode ‘groen’ -> geen quarantaine. Je kan
terug je werkzaamheden opstarten. Klanten mogen hun poetshulp gewoon laten
komen.

Verlofaanvragen.
Rubriek ‘allerlei’.
Inbellen cheques.

Winnaar
CPBWeetje.

Terugkeer uit een bestemming met kleurcode ‘oranje’ -> aanbeveling voor poetshulpen: quarantaine + test. Aanbeveling om
niet te gaan werken, bezorg je werkgever
een quarantaine-attest.
Aanbeveling voor klanten: laat je poetshulp niet komen voor zolang je in quarantaine zit.

Terugkeer uit een bestemming met kleurcode ‘rood’ -> verplichting voor poetshulpen: quarantaine + test. Verplicht thuis
te blijven, bezorg de werkgever een
quarantaine-attest. Verplichting klanten:
verplicht om je poetshulp af te zeggen
voor zolang u in quarantaine bent.

Vrijwilligersstraat 8
2340 Beerse
Tel: 014 / 61 56 69

Wij als werkgever kunnen enkel hopen dat onze poetshulpen en klanten hun gezond verstand gebruiken, wanneer zij van vakantie terugkomen. Wees waakzaam! Check regelmatig de kleurcode van het
land van de reisbestemming (de code die het land heeft bij je terugkeer moet in acht genomen worden).
Hou voldoende afstand. Was je handen. Draag een mondmasker. Neem geen onnodige risico’s! Zit je
vast op je vakantiebestemming, dan ben je verplicht om de werkgever op te hoogte te stellen. Wij kunnen werknemers en klanten niet verplichten om het vakantieland aan ons door te geven -> Probeer hier
zelf open over te communiceren. Eerlijkheid redt levens! Hou het veilig!
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Bij alle vormen van tijdskrediet (bijv.: ouderschapsverlof, medische bijstand,…) geldt: eens je een aanvraag met een bepaalde datum hebt ingediend, zal deze achteraf niet meer gewijzigd worden. De regels
van de RVA dienen gerespecteerd te worden.
Het bedrag van de voorschotten hangt af van het aantal dagen verlof je neemt in die maand, het aantal
gewerkte dagen tellen dan om de berekening van het voorschot op te baseren.

Iedereen (jijzelf en je klanten) dienen het verlof schriftelijk aan het kantoor door te geven.
Verwittig steeds je klanten als je van plan bent om zelf vakantie te nemen!

Geef
alles
schriftelijk
door!

Wij hebben opgemerkt dat vaak ook de klanten en onze werknemers hun verlof terug
wijzigen of intrekken zonder ons hiervan op de hoogte te stellen. Er werden vervangadressen vastgelegd die achteraf dan moesten teruggedraaid worden. Tijdens de verlofperiode is
het hier al redelijk hectisch om alle vrije uren terug in te plannen, dus daarom moedig je
klanten aan om hun vakantie correct aan het kantoor door
te geven om dergelijke situaties te vermijden. Stiptheid geldt
voor iedereen! Plan alles daarom vooraf goed in!

Terug van weggeweest. Vanaf nu mogen jullie Annelies Claes terug verwelkomen. Wij wensen haar alvast
veel werkplezier!
Tot onze spijt gaan ook wij ons Sintfeest moeten annuleren (het aantal participaties is veel te hoog om alles
veilig te laten verlopen). Wij gaan bekijken welk veilig alternatief wij alsnog uit de zak van de Sint kunnen
toveren.

“Poets
de voordeur
af en toe
ook eens
mee!”

NIEUWSBRIEF

Het inbellen van elektronische cheques DIENT
DEZELFDE DAG te gebeuren als de geleverde
prestaties! Niet vergeten -> zet desnoods een
reminder in je agenda of in je telefoon. Het is
heel belangrijk dat je dit stipt doet na de poetsbeurt, dit wordt echter geregeld vergeten door
bepaalde poetshulpen en het hoort tenslotte bij
je takenpakket. Geef je prestaties zeker door is
de boodschap!

Er werden 14 inzendingen binnengebracht. Een
onschuldige hand trok De Peuter Sofie als
winnaar. Zij zal een cadeaubon in haar postvak
kunnen verwachten. De vraag: wat zijn de openingsuren van het kantoor?

Je belt in met de vaste lijn van de klant op het
nummer 0800/35 530 of met de gsm van de
klant naar een betalend nummer 02/547 54 97 of
je gebruikt de gratis applicatie ‘Jobtracker’.

Antwoord:
ma: 8.00-12.30 uur

18.00-20.00 uur

di: 8.00-12.30 uur

13.00-16.00 uur

woe: 8.00-12.30 uur

14.00-16.00 uur

do: 8.00-12.30 uur

13.00-16.00 uur

vrij: 8.00-12.30 uur
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