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Op 4 december 2017, goed 1 jaar geleden, werd Jan Hespel aangesteld als
interne preventieadviseur in opvolging van Jean Pierre Devriese.
Het jaar 2018 was een jaar waarin Jan
zich diende in te werken in de materie. Het is dan ook een jaar geweest
waarin het vrij stil was op het vlak van
acties en initiatieven rond preventie
en welzijn op het werk.
Dit betekent niet dat er achter de
schermen niets gebeurd is.
Zo werd in 2018 een eerste aanzet
gegeven om de computer zijn intrede
te laten doen in het welzijnsbeleid.
Aan de hand van een uitgebreide
screening is in 2018 het volledige
welzijnsbeleid van Veerkracht4 in
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kaart gebracht en werden tekorten
zichtbaar gemaakt. Dat zijn er redelijk
wat !
Een eerste concrete realisatie is
dat zowat elke werknemer in 2019
medisch onderzocht werd of nog zal
worden door de arbeidsgeneesheer
van Liantis (het vroegere Provikmo).
In 2019 zal hard gewerkt worden om
zaken die nog niet 100 % in orde zijn
te verhelpen. De afgevaardigden van
de werknemers in het CPBW zouden
u moeten kunnen informeren over de
vorderingen die gemaakt worden op
dat vlak. Daarvoor werden ze immers
door u verkozen bij de sociale verkiezingen van mei 2016.

Voorwoord

Voorwoord
Beste collega’s

We zijn het nieuwe jaar
ondertussen ingerold , een jaar
met heel wat vernieuwing.
Dit is mijn eerste voorwoord dat
ik mag schrijven als directeur. Bij
deze dan ook van harte dank voor
het vertrouwen dat jullie mij geven
om samen Veerkracht4 verder uit
te bouwen tot een gezond bedrijf
waar het aangenaam is om te
werken , een Veerkracht4 waar we
fier op mogen zijn.
Samen met Jan Hespel en Karen
Bernaert vorm ik vanaf heden het
management van onze organisatie.
Een management die er echt wel
zin in heeft en waar samenwerking
zeker zijn plaats zal krijgen.
Daarnaast hebben we ons team
van werkleiders die elke dag onze
werken in goede banen leiden. En
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uiteraard met het enthousiasme
van onze maatwerkers slagen we er
dagdagelijks in om onze opdrachten
tot een goed einde te brengen. De
ondersteunende diensten zoals onze
sociale dienst, het onthaal en onze
financiële dienst zorgen dat het
plaatje rond is en we er dus duidelijk
niet alleen voor staan. Onze dienst
grafische ondersteuning , met name
Kurt zorgt er mede voor dat we
dit krantje met een mooie lay-out
kunnen verspreiden.
Een woordje van dank uiteraard ook
aan mijn voorganger Johan Kerckhof
die er mede voor gezorgd heeft dat
we dit jaar ons 25-jarig bestaan
kunnen vieren.
Deze heugelijke gebeurtenis zullen
we samen met jullie vieren in de
loop van 2019. Omwille daarvan

organiseren we dit jaar geen
nieuwjaarsreceptie.

Vanaf 1 januari gaan we
de toekomst tegemoet als
maatwerkbedrijf. Ondertussen
werd in de media hierover heel wat
campagne gevoerd. Wie dit gemist
zou hebben kan nog altijd een
kijkje nemen via de link van sociale
economie www.socialeeconomie.
be/case/maak-kennis-met-onzemaatwerkers.
Samen met onze alliantiepartner
’t Veer vormen wij op heden de 2
maatwerkbedrijven in Menen.
Onze alliantie met ’t Veer zal ook
het komende jaar gericht zijn
op verdere samenwerking, een
samenwerking die vanuit beide
kanten gebaseerd is op wederzijds

vertrouwen en respect.

Ik wens jullie allen een inspirerend
werkjaar toe met heel wat
arbeidsvreugde binnen de job.
“Succes zoals ik het zie, is een
resultaat van iets, geen doel.”
Gustave Flaubert
Christine Kesteloot
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Nieuwe werkleiders

Geert, werkleider groen

Eveline, werkleider schoonmaak

Het nieuwe jaar bracht ons een nieuwe werkleider
voor de groenploeg. Sinds 2 januari heeft Geert Waucquier, al vele jaren bij ons aan de slag als werkleider
groen , er een collega bij: Geert Vyncke. We vroegen
aan Geert hoe zijn eerste weken bij Veerkracht 4 zijn
verlopen. ‘Ik begin mij hier thuis te voelen. Ik voel me
goed in mijn job als werkleider en mijn eerste indruk
van Veerkracht 4 is positief! Werken bij een groendienst is niet nieuw voor mij. Ik werkte immers 16
jaar lang bij de groendienst van de gemeente Kuurne.’
Geert komt met de brommer naar het werk vanuit
Kuurne. Zijn grootste hobby is supporteren voor voetbalclub Westerlo. Zijn schoonzoon speelt bij deze club
en Geert gaat naar elke match kijken. Geert kijkt uit
naar de zomer, want dan wordt hij voor het eerst opa
van een kleindochter! Hij omschrijft zichzelf als een
sociaal en behulpzaam persoon.
Welkom bij Veerkracht 4, Geert!

Sinds 1 oktober 2018 is Eveline bij ons actief als
werkleidster in de schoonmaakploeg. Eveline
voelt zich al goed thuis bij Veerkracht 4 en houdt
van de grote variatie in haar job. ‘We gaan op
veel verschillende locaties poetsen en ook de
samenstelling van onze ploegen wisselt dagelijks. Zo
is elke dag anders en daar hou ik van, ‘ zegt Eveline.
Eveline is opvoedster van opleiding en baatte samen
met haar man jarenlang een crèche uit. Ze woont
in Poperinge en is de trotse mama van een zoon en
dochter. In haar vrije tijd houdt ze zich vooral bezig
met de kinderen, maar ook breien en naaien van
kinderkledij met natuurlijke stoffen als bamboe,
hennep en biokatoen is een hobby van Eveline.
Hieronder kan je één van haar creaties bewonderen!
Welkom bij Veerkracht 4, Evelien!

Teklai, die bij ons in de wasserij werkt, was de
winnaar van onze vorige prijsvraag. Hij kreeg een
mand vol lekkers, overhandigd door Johan.

Wedstrijd
Hier komt onze nieuwe prijsvraag:
Hoe oud zijn de werkleiders die je hieronder ziet SAMEN? We zijn dus op zoek naar de
gezamenlijke leeftijd van de werkleiders, op 31/01/2019.
Vul het antwoordstrookje in en geef het af aan je werkleider of aan Karen, ten laatste op
1 maart! Wie weet ben jij wel onze volgende winnaar!

Antwoordstrook
Jouw naam: ....................................................................................................... Afdeling: .............................................

Antwoord: .....................................................................................................................................................................
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Pensioen Ria

Vanaf 1 februari mag Ria
genieten van haar welverdiend pensioen. Met een
lekker ontbijt namen de
collega’s van de schoonmaakploeg afscheid van
Ria. Bedankt Ria, voor
je inzet en het enthousiasme waarmee je je job
deed!

Wij zeggen neen tegen zwerfvuil
Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis wordt
achtergelaten op een plaats waar dat niet hoort.
Dat kan bewust of onbewust zijn. Voorbeelden
genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, verpakkingen, tickets, blikjes, flesjes, paraplu’s, zakdoekjes, … Als Veerkracht 4 willen we
hier een voorbeeld in zijn.
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“Leren over ergonomie”
Veel mensen hebben eigenlijk
geen flauw idee wat ergonomie
inhoudt en wat ze ermee moeten
of kunnen doen in hun dagelijks
leven. Zonde ! Ergonomie heeft
namelijk ontzettend veel invloed
op je werkhouding en manier van
werken. Het is belangrijk dat producten en meubels het fysieke
gestel van de mens ondersteunen
op de werkvloer.
We vinden het belangrijk onze
mensen met ergonomie te laten
kennis maken. Zowel inhoudelijk
als praktijk gericht.
Een leuke groep mensen, een

toffe lesgever en een kopje koffie
met een koekje ! Kan het nog leuker? Eerst een korte inhoud over
‘wat is ergonomie’ , ‘hoe passen
we ergonomie toe’, om daarna
in de praktijk te oefenen. Vooral
dit laatste zorgde voor heel wat
leuke momenten.
Hoe tillen we een last ? Elk op zijn
beurt diep door de knieën, billen
naar achteren, voeten in de juiste
positie en een rechte rug ! Op
papier heel simpel, maar doe de
test en kijk of het werkt !

Levensloop
Onder de vlag van hun alliantie V4V namen de Menense maatwerkbedrijven Veerkracht 4 en ‘t Veer
deel aan Levensloop Kortrijk. Meer dan 100 personen
liepen en wandelden door weer en wind 24 uur lang
tegen kanker. De actie van het V4V-team bracht maar
liefst 2875 euro op voor de strijd tegen kanker.
Bedankt aan allen die zich hebben ingezet door mee
te helpen op Levensloop, door te komen wandelen, door iets te komen drinken in onze tent, door
snoepjes te kopen. We mogen trots zijn op het mooie
bedrag dat we hebben verzameld voor de strijd
tegen kanker. Bedankt allemaal voor jullie inzet! En
een speciale dank u wel aan al onze sponsors die het
mogelijk maakten.
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Nieuw op de werkvloer
Mijn naam is Bjorn en ik werk sedert 5 december
2018 bij Veerkracht 4. Door omstandigheden
ben ik 14 jaar uit het werkcircuit geweest. Ik ben
dankbaar dat ik hier kan werken en dat ik zo weer
een beetje routine krijg en een doel heb in mijn
leven. Ik zie dit als een opstap om door te groeien
binnen Veerkracht 4 of eventueel terug binnen de
privé aan de slag te gaan.
Dankzij het werk begin ik mij weer beter in mijn
vel te voelen. Ik heb iets nuttigs om handen en
voel me hier goed bij. Wanneer ik niet aan het
werk ben gaan mijn interesses uit naar enduro
motorsport en thaiboksen.

Ancien op de werkvloer
Mijn naam is Manuel. Ik werk bij Veerkracht 4 sedert halverwege 1997,
toen het nog Integraal noemde. Ik werk hier ondertussen al 21 jaar. De
eerste maanden werkte ik als Art. 60 en ben ik gestart in het houtatelier.
Daar maakten we meubels. Het houtatelier bestaat al lang niet meer. Na
het houtatelier kwam ik in de ploeg terecht die huizen renoveerde. Dit
deed ik 7 à 8 jaar. Daar heb ik veel geleerd. Ik ben Manuel en ben zeer
manueel (handig). Als iemand mij iets vraagt om te doen en toont hoe
het moet, dan kan ik dat ook snel.
Nu werk ik al 12 à 13 jaar bij de dallen. Hier leerde ik al heel veel van
Bruno en collega’s. Als het druk is help ik ook een handje in het groen. Ik
kom hier graag. Er is hier een goede sfeer. Moest het hier niet goed zijn,
werkte ik hier al lang niet meer.
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Mijn recept

Schoonmaaktip
Groen op terras
Groenaanslag kan men bestrijden met enkele huismiddeltjes.
Het meest gekende is bleekmiddel met schuurborstel op het groen aanbrengen, laten inwerken en afspoelen. Deze methode is niet zo milieubewust ...
we kiezen voor sodakristallen (te koop in grootwarenhuizen afdeling
wasmiddelen) Dit is milieuvriendelijker, reinigt maar dood de mossen wel
niet.
Neem 300g sodakristallen en los dit op in 1liter warm water, voeg dan
nog 9l water aan toe. Schuren, inwerken en spoelen.

Amuse à la Geert
Benodigheden : Peperkoek, 1 schel goeie paté,1
appel, kersenkonfijt met kriek, fijne kristalsuiker en
room.

Kindvriendelijk hapje

Bereiding: Snij de sneetjes peperkoek elk in 6 gelijke
stukken. Doe de paté in stukken, doe de stukken paté
in de mixer en voeg room toe. Doe nu de mousse
van paté in een spuitzak. Neem een appel, snij hem
in kleine blokjes en strooit er fijne kristalsuiker over.
Verhit in een kleine pan een scheut olijfolie en voeg
de appeltjes erbij. Laat de appeltjes karamelliseren.
Spuit een laagje mousse van paté op een stuk
peperkoek. Doe daarop een klein beetje kersenkonfijt
met kriek en strooi er voor de afwerking een beetje
gekaramelliseerde appeltjes op.

Benodigheden; Kippenfilets, 3 verschillende
soorten chips, eieren, zwarte peper en zout.

Veerkracht4 op de fiets
Vorig jaar konden wij vanuit ons maatwerkbedrijf intekenen op de subsidieoproep vanuit het departement werk
en sociale economie.
Het verbeteren van een duurzame werkomgeving
voor onze medewerkers alsook het versterken van een
duurzame en groene mobiliteit binnen onze organisatie
waren 2 belangrijke pijlers.
Voor onze schoonmaakploeg konden wij 2 elektrische
fietsen en 2 elektrische bakfietsen aankopen.
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Bereiding: Snij de kippenfilets in gelijke stukken,
niet te groot. Kruit ze met peper en zout. Plet de
chips met een vijzel en doe ze in aparte borden.
Scheid de eieren. Voeg de stukjes kip toe aan de
eierdooiers en meng goed. Verdeel de stukjes kip
over de drie soorten chips en meng goed zodat er
stukjes chips aanplakken. Frituur de stukjes kip op
maximum 170°. Serveer met wat dipsaus. Smullen
verzekerd!

Bedoeling is dat de collega’s van de schoonmaak in de
toekomst de klanten binnen onze stadsgrenzen met de
fiets gaan bedienen.
Minder verkeer, geen parkeerproblemen en gezonde
medewerkers , daarvoor gaan we.
Naast de fietsen werden 2 nieuwe schrob-zuigmachines
in gebruik genomen en een mopsysteem.
Dit jaar tekenen we opnieuw in en bekijken we in de
diverse ploegen wat aan bod kan komen.
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Geboorte
Op 24 augustus werd Maamar (voorman
in onze schoonmaakploeg) de trotse papa
van een zoontje, Amir. Proficiat aan de
fiere ouders en grote broer Ryan!

Huwelijk
Proficiat aan kersverse bruid
Samira! (arbeidster wasserij)
Wij wensen Samira en haar
echtgenoot een lang en gelukkig
huwelijksleven!

Overlijdens
Op 04 november 2018 namen we afscheid van Marc Cardoen,
voormalig directeur van Veerkracht 4. Hij was medeoprichter
van de vzw’s Wonen en Werken (1992) en Veerkracht 4
(1994) en stond jarenlang aan het roer van beide sociaaleconomiebedrijven. Marc was ondertussen reeds met
pensioen en overleed na een slepende ziekte. Hij was één van
de bezielers van sociale economie in onze stad.

Op 24 november 2018 namen we afscheid van Jean-Noël
Wallaert. Jean-Noël begon in 2002 voor Veerkracht 4 te
werken in de renovatieploeg. Daar hield hij zich hoofdzakelijk
bezig met het leggen van elektrische leidingen en sanitair. Hij
maakte later deel uit van de klusjesdienst die voornamelijk
opdrachten uitvoerde voor het Sociaal Verhuurkantoor. Nadien
maakte hij de overstap naar onze groenploeg.
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