juli 2020

Kazernestraat 7/11 - 8930 Menen - tel: 056 52 80 80
info@veerkracht4.be - www.veerkracht4.be

Veerkracht 4

Inhoud:
pag 2		
pag 3		
pag 4 		
pag 5 		
pag 6		
pag 7		
pag 8 		
pag 9		
pag 10		
pag 12		
pag 13 		
pag 14 		

Voorwoord
Wedstrijd
Nieuw op de werkvloer / 20 jaar dienst
Ontbijt / Voorbereidende werken verhuis
Vorming / Nieuwe werkleidster schoonmaak
Nieuwe zitmaaier / Tips van groene Geert
Tevredenheidsmeeting
Dag van de medewerker
Foto’s nieuwjaarsreceptie
Recept
Onze afdeling arbeidszorg is verhuisd! / Geboortenieuws / Overlijdens
Corona in Veerkracht 4

Colofon:

Voorwoord
Redactie: Christine Kesteloot, Karen Bernaert, Geert Wauquier, Martijn Viaene
Layout: Kurt Debrabandere

Voorwoord

Beste collega’s
Hier zijn we dan met onze 2de
nieuwsbrief voor 2020. Een tijd om
uit te kijken naar zalige momenten
en te genieten van zon en zoveel
meer.
De afgelopen maanden echter
waren vreemd en onvoorspelbaar.
Het is nog maar eens gebleken dat
gezondheid een enorme rijkdom is.
Ook de term ‘werk’ heeft voor velen
een andere betekenis gekregen. We
kijken er af en toe naar uit om wat
stoom af te laten en terecht; soms
komen we zelfs eens werken met
wat tegenzin, maar al bij al zijn we

2

toch maar content dat we een job
hebben!
Ik wil iedereen van harte danken
voor de inzet de afgelopen maanden.
Het was van belang dat we zoveel
mogelijk aan de slag konden blijven
mits het respecteren van ieders
veiligheid. Met z’n allen zijn we in
ons opzet geslaagd waardoor de
heropstart zeer vlot verlopen is.

de administratie en de schoonmaak
van V4 onze intrek hopen te nemen.
Meer hierover in onze volgende
nieuwsbrief!

Het proces om ons kwaliteitslabel te
behalen tegen 2021 is volop aan de
gang. Hiermee hopen we op diverse
vlakken de kwaliteit binnen onze
organisatie nog te verbeteren.
Uit onze tevredenheidsmeting is
gebleken dat we zeer tevreden
medewerkers hebben binnen
Veerkracht4 . De volgende stap
is een bevraging bij onze klanten
waarvoor we ons dagelijks inzetten.
We kijken ook vol verwachting
uit naar onze nieuwe locatie in de
Yvonne Serruysstraat 30 (achterkant
technische dienst Stad Menen)
waar we halfweg september met

‘Niemand is zo slim als wij allemaal
samen.’

Ik wens jullie allen een deugddoende
zomer en voor de vakantieganger,
geniet ervan!

Christine

Wedstrijd
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De vorige winnaar van onze prijsvraag was Sabrina Deflo uit de
schoonmaakploeg. Zij kreeg een mand vol lekkers overhandigd door
onze voorzitter en onze directeur tijdens de nieuwjaarsreceptie.
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Tijd voor een nieuwe prijsvraag!
Hiernaast zie je een stuk uit een
kunstwerk van Dirk Steppe. In het
kader van het project Menen Muurt
heeft kunstenaar Dirk Steppe de witte
muur rechtover de kerk in Rekkem
omgetoverd tot een indrukwekkend
kunstwerk van maar liefst 20 meter
lang! Wist je dat Dirk vroeger nog
werkleider is geweest bij Veerkracht
4? Hij heeft in zijn kunstwerk het logo
van onze organisatie verstopt. Aan
jullie om het te zoeken! Waar bevindt
het logo van Veerkracht 4 zich in het
raster hiernaast? Noteer de letter en
het cijfer van het vakje waar het V4
logo staat en wie weet ben jij onze
volgende winnaar! Antwoorden
moeten ten laatste op 1 september
binnen zijn!
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Antwoordstrook
Jouw naam: ....................................................................................................... Afdeling: .............................................
Antwoord: .........................
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Nieuw op de werkvloer

Sven Vergote
Eind mei mochten we Sven Vergote
verwelkomen bij onze groendienst.
Sven is 27 jaar jong en woont in Menen. Sven werkte vroeger in de bouwsector. Veel ervaring met groenonderhoud had Sven dus nog niet toen
hij bij Veerkracht 4 aan de slag ging.
Ondertussen leerde hij al heel wat
bij, dankzij de goede begeleiding op
de werkvloer. Sven kreeg een duidelijke uitleg over het hanteren van de
bosmaaier en ook het werken met de
haagschaar lukt al aardig.
Sven houdt ervan om in de buitenlucht te werken en in de natuur te
vertoeven. Hij had nog nooit van
Veerkracht 4 gehoord, maar is aange-

Christine 20 jaar dienst!
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naam verrast door de leuke werksfeer
en sympathieke collega’s. Hij vindt
het ook een voordeel dat hij met de
fiets naar het werk kan komen.
In zijn vrije tijd houdt Sven zich vooral
bezig met sport: fitness, lopen en
zwemmen. Reizen naar tropische landen staat hoog op zijn verlanglijstje.
Zijn absolute droombestemming is
Brazilië.
We heten Sven - en alle andere nieuwe medewerkers – van harte welkom
bij Veerkracht 4!

Op 2 maart mocht het feestcomité
onze directeur in de bloemetjes
zetten met haar 20 dienstjaren bij
Veerkracht 4. Proficiat Christine!

Ontbijt!

Op 5 maart werden de medewerkers die in 2019 minder dan 4 dagen afwezig waren door ziekte getrakteerd
op een heerlijk ontbijt. Dit kadert in ons aanwezigheidsbeleid, waarbij we de medewerkers die (bijna) nooit
afwezig zijn, willen belonen. Het ontbijt werd zeer gesmaakt!

Voorbereidende werken verhuis
Onze directeur kondigde het al aan in het voorwoord: de verhuis van het buurtcentrum in de Kazernestraat naar het
gebouw in de Yvonne Serruysstraat zou in de loop van september een feit moeten zijn. Op onderstaande foto’s kan
je zien dat onze medewerkers alvast druk in de weer zijn met de voorbereidende werken!
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Vorming
Op 6 maart volgden 10 van onze medewerkers van de groendienst de opleiding ‘Veilig omgaan met tuinmachines’.
Een lesgever van Praxis kwam hiervoor langs op onze werkvloer. De nadruk lag op het gebruik van de kettingzaag.
Onze medewerkers konden veel oefenen om hun kennis en vaardigheden op te frissen.
Jammer genoeg kon de vorming ‘Sociale media
en veiligheid’ niet doorgaan wegens corona.
We hopen dat de vormingen die gepland zijn in
het najaar, wel kunnen plaats vinden!

Nieuw werkleidster schoonmaak
Sinds april is Kathy aan de slag als werkleidster in onze
schoonmaakploeg. We vroegen aan Kathy om zich voor te
stellen:
‘Mijn naam is Kathy Verhelle. Ik ben afkomstig uit Ingelmunster en ik woon samen met mijn man en zoon in Bissegem.
Ik heb veel ervaring opgedaan wat schoonmaak betreft door
mijn vorige jobs in de dienstencheques en bij een poetsbedrijf. Deze ervaring komt zeker van pas bij mijn job als werkleidster schoonmaak.
Ik ben een open boek: what you see is what you get. Een
echte flapuit dus, open, eerlijk en met het hart op de juiste
plaats.
Ik hou van koken en sporten en ben een enorm grote dierenvriend. Mijn hond Hoppe is mijn grote schat. Als ik ooit de
Lotto zou winnen, dan zou ik een dierenopvang oprichten. Ik
hou ook enorm van de natuur. Een wandeling in de Ardense
bossen vind ik zalig! ‘

6

Nieuwe zitmaaier!
Dankzij het binnenhalen van het
investeringsdossier, konden we
overgaan tot de aankoop van
een spiksplinternieuwe zitmaaier! Mohamed en Walid hebben
hem reeds uitgetest en goedgekeurd!

Tips van Groene Geert
Tip 1:

Waarom plant je geen fruitboom in je eigen tuin? Het is echt geweldig om
je eigen fruit te proeven. En bovendien bied je vogels en andere dieren een
natuurlijke leefomgeving.

Tip 2:

Hang indien mogelijk buiten een voederbakje voor de vogels op. Hierdoor
help je hen te overleven, vooral in de winter, én kun je genieten van hun gezang. Een vogelhuisje van hergebruikt hout staat mooi in je tuin en het is leuk
om de vogels te zien eten.

Tip 3:

De brandnetel of Urtica is niet alleen maar onkruid. De brandnetel zit vol
vitaminen en mineralen. In het vroege voorjaar kunnen de jonge blaadjes als
spinazie worden klaar gemaakt. Maar je kan er ook thee of soep van maken.
Lekker én gezond!
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Tevredenheidsmeting
In februari en maart kregen we bezoek van Lisa Terryn, tweedejaarsstudente toegepaste psychologie aan VIVES
Kortrijk. In het kader van haar stage voerde Lisa een tevredenheidsonderzoek uit bij onze medewerkers. Wij zijn
trots om te mogen melden dat de tevredenheid bij onze medewerkers zeer groot is!

Wist je dat …
… 94% van onze medewerkers ’s morgens met plezier naar het werk 		
vertrekt?
… 88% tevreden is over de samenwerking met collega’s?
… 98% tevreden is over de samenwerking met de werkleider?
… 98% tevreden is over de job die ze uitvoeren bij Veerkracht 4?
… 94% vindt dat er voldoende afwisseling in hun job zit?
… 100% tevreden is over de sociale dienst van Veerkracht 4?
… 91% trots is op zijn of haar job?
… 87% zegt dat ze al veel bijgeleerd hebben sinds ze bij Veerkracht 4 		
werken?
… 80% tevreden is over de personeelsdienst van Veerkracht 4?
… 87% tevreden is over de activiteiten die georganiseerd worden, 		
zoals de nieuwjaarsreceptie, de dag van de medewerker, enz.
… 96% tevreden is met de manier waarop onze directeur Veerkracht 4 leidt?
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Algemeen genomen kunnen we zeker
zeggen dat de resultaten zeer positief
zijn.
De aandachtspunten die naar boven
kwamen, waren de volgende:
- 34% van de medewerkers zegt dat
hun job soms lastig is. Het is een feit
dat de aard van de jobs die we bij
Veerkracht 4 aanbieden als fysiek
belastend beschouwd kan worden.
Daarom vinden we het belangrijk om
te blijven investeren in ergonomie op
de werkvloer.
- 66% zegt dat ze de andere
afdelingen binnen Veerkracht 4
kennen. We willen dit percentage
in de toekomst graag zien groeien.
We vinden het belangrijk dat onze
medewerkers alle afdelingen binnen
Veerkracht 4 kennen. Het lezen van
de nieuwsbrief kan hiertoe bijdragen
en we bekijken welke andere acties
we hieromtrent kunnen nemen.
- 28% zegt dat er soms collega’s
uitgesloten of gepest worden. We
willen duidelijk stellen dat pesten
niet wordt getolereerd! Er wordt
dan ook gepaste actie ondernomen
om dit percentage naar beneden te
krijgen.
Wij willen Lisa en alle
medewerkers bedanken om dit
tevredenheidsonderzoek mogelijk te
maken!

Dag van de medewerker
Op 18 mei vierden we de ‘Dag van de medewerker’! Op
die dag willen we elke medewerker in de bloemetjes zetten en bedanken voor zijn inzet voor Veerkracht 4.
’s Morgens werden alle medewerkers verrast met lekkere
chocoladekoeken, croissants en chocomelk. In de namiddag volgde nog een extra verwennerij in de vorm van een
blikje frisdrank voor iedereen.
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Nieuwjaarsreceptie
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Recept
Tagliatelli met scampis

Benodigheden.

tagliatelli
scampis
1L room
ketchup
8 sjalotten
cayennepeper peper en zout
paprika poeder
gedroogde dragon
lookpasta
garnaalpasta
braadboter

Bereiding voor 4 personen

Saus:
- sjalotten fijn snijden en wat stoven in
een kom met wat braadboter
- room toevoegen
- kruiden met peper, zout, paprika,
cayenne peper (hoeveelheid naar gelang
hoe pikant je het wil)
- 1/2 koffielepel lookpasta en garnaal
pasta toevoegen
- ketchup toevoegen tot de saus licht
roze kleurt
- afwerken met de dragon
Tagliatelli koken
Scampis bakken in wat olijfolie
Dan is het klaar om te serveren.
Smakelijk

Bedankt aan Paulette om dit recept te delen
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Onze afdeling arbeidszorg
is verhuisd!
Begin februari was de verhuis van onze afdeling
arbeidszorg een feit. Samen met arbeidszorginitiatief
Travo en de sociale kruidenier Toemaatje huizen we nu
onder 1 dak in de gebouwen van het voormalige jukeboxmuseum, dat eigendom is van maatwerkbedrijf ’t
Veer. Door alle initiatieven te bundelen op één locatie
versterken we het arbeidszorgverhaal in Menen. Het
zet de weg open naar verdere en diepere samenwerking tussen de deelnemende partners.
Bedankt aan alle helpende handen!
Zoals je kan zien op de foto , zijn onze arbeidszorgmedewerkers zéér tevreden met de nieuwe locatie!

Geboortenieuws
Op 2 juli 2020 werden Paulette Leman (buurtrestaurant) en Heidi Claeys (wasserij)
de trotse oma’s van Maylo! Proficiat aan beiden met jullie schattige kleinzoon!

Overlijdens

Op 05/05/2020 overleed Isabel
Batihishira, de mama van Béatrice
Nduwamariya (medewerkster
schoonmaak).
Op 09/05/2020 overleed Anna
Thelen, de mama van Patrick Sabbe
(medewerker schoonmaak).

Op 26/06/2020 overleed Marc
Pascolo, de broer van Pascal Pascolo
(medewerker verhardingen).
Wij willen via deze weg ons medeleven
betuigen en wensen onze medewerkers
veel sterkte toe.
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Corona
in Veerkracht 4 !
Het coronavirus heeft ook bij Veerkracht4 gezorgd voor ellende !
Vanaf 16 maart kregen alle afdelingen te maken met een
gedwongen, volledige stopzetting van de activiteiten.
Alleen de wasserij, die zorgt voor het onderhoud van de kledij
van personeel en bewoners van de woonzorgcentra van het
OCMW, móest doorwerken.
Het was onmiddellijk duidelijk dat we alles uit de kast zouden
moeten halen om de financiële schade voor het bedrijf én zijn
medewerkers zoveel mogelijk te beperken. Uiteraard met als
grootste bekommernis : ieders gezondheid garanderen.
Er werden voor elke afdeling gepaste veiligheidsmaatregelen
genomen. Jullie inzet heeft ervoor gezorgd dat elke afdeling al
na een goede twee weken minstens beperkt kon heropstarten.

Alleen voor Paulette, die al jaren met volle overgave het
buurtrestaurant runt, en aan de laatste maanden van haar
loopbaan bij Veerkracht4 bezig is, duurt de ellende nog
tot 22 juli ! We hadden haar een mooiere ‘fin de carrière’
toegewenst…

Het virus is nog steeds aanwezig ! Het blijft nog steeds van
belang om afstand van elkaar te houden en om meermaals de
handen te wassen of te ontsmetten.
Net omdat het virus nog niet weg is, houdt Veekracht4 nog
steeds vast aan enkele vervelende en onpopulaire maatregelen,
zoals bvb het dragen van een mondmasker in de voertuigen.
Wanneer we definitief van het virus zullen verlost zijn, weten
we niet, maar tot op vandaag is nog geen enkele medewerker
van Veerkracht4 besmet geraakt.

HOUDEN ZO !!!
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