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Coronacrisis
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Beste collega’s,
De afgelopen 2 maanden stond bij ieder van ons in het teken van Covid19. We waren allen druk bezig met het organiseren, plannen,
oplossingen zoeken voor allerhande problemen, wasstraten installeren
en bemannen, bijspringen, motiveren, ondersteunen, procedures
uitwerken, producten uitzoeken door schaarste,…..
Hopelijk blijft de erkenning die de schoonmaak nu terecht krijgt ook
hangen na de pandemie.

Staan we voor een nieuwe schoonmaakwereld?
Met nog meer verantwoordelijkheid bij de schoonmaakteams?
Deze crisis zal ongetwijfeld heel wat verandering met zich meebrengen.
Als beroepsvereniging zullen we de trends op de voet volgen en zullen
we daar zeker later uitgebreid op terugkomen.
We wensen iedereen veel moed en doorzetting.
You’ll never walk alone!
Het bestuur
Bart, Heidi, Sophie, Veerle VL, Veerle S, Hilde, Danny, Sofie en Anja

Studiedagen
2020

Helaas kan onze studiedag van 9 juni bij wasserij Dumoulin niet
doorgaan. Ze hebben voorlopig dinsdag 22 september voor ons
gereserveerd maar later verneem je hier meer over.
Onze 3daagse studiereis van 17-18 en 19 september ism met Boma
wordt eveneens met een jaar verschoven.
Voorlopig blijft onze studiedag van 1 december in UZ Brussel wel
behouden.

Dag van de
schoonmaak
2020

Dit jaar zijn we er niet in geslaagd om tijdig een leuk gadget te zoeken
voor de dag van de schoonmaak. Maar uiteraard kunnen we dit niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Wij gaan jullie een affiche bezorgen die
jezelf zal kunnen invullen met leuke foto’s van jullie dienst. De 10
snelste en de 10 leukste worden beloond met een geschenkbon van
Torfs om te verloten onder de medewerkers. Al deze affiches worden
dan op onze site en facebook geplaatst. Ook voor al onze leden hebben
we een verrassing in petto.

(h)eet van de
werkvloer

We zijn op zoek naar interessante weetjes en nieuwtjes van op de
werkvloer. Dit kan bijvoorbeeld door:
 Een anekdote, een leuk ‘corona’verhaal
 Tips en trics in deze coronatijden
 Good practice voorbeelden in onze instellingen, iets waar we
trots op zijn en willen delen met onze collega’s
 Nuttige info
 Leuke foto met een quote
 Een opkikker, een boodschap die een glimlach tovert.
Als bestuur zullen we het goede voorbeeld geven en vanaf volgende
week starten met jullie één boodschap per week te bezorgen. Maar het
zou heel leuk zijn om van jullie ook info te verkrijgen. Dit kan altijd
doorgestuurd worden naar info@netwerkinzorg.be

Bezoek onze website www.netwerkinzorg.be of mail voor al je vragen, suggesties en info naar
info@netwerkinzorg.be. Heb je iets leuk te melden, een nieuwtje,… plaats het gerust op onze
Facebookpagina.

