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Verlenging maatregelen
Coronacrisis
De overheid en de RVA hebben beslist dat
onze sector nog recht heeft op
overheidssteun tot en met 31 augustus.
Dat wil zeggen dat we ook in juli en
augustus nog gebruik kunnen maken van
het systeem van tijdelijke werkloosheid. Je
hebt enkel recht op een uitkering voor
tijdelijke werkloosheid op de dagen dat je
geen klanten hebt omwille van de Coronacrisis!

Lees goudwaard.be
Op vrijdag 19 juni vierden we de dag van de
huishoudhulp. Onze klanten kregen de
kans om een lief berichtje achter te laten
op een speciaal daarvoor ontworpen
pagina. Het was een groot succes. Meer
dan duizend klanten schreven een
complimentje voor hun huishoudhulp. Surf
naar www.goudwaard.be en lees gerust
enkele berichten. Hartverwarmend!

We versturen in de maanden juli en
augustus nog geen papier C3.2A. Dit
formulier heb je nog steeds niet nodig. De
uitkering verloopt verder automatisch.
Ook alle andere afspraken met betrekking
tot Corona blijven verder lopen.

Papieren dienstencheques
Vergeet niet om de achterzijde van jouw
papieren dienstencheques in te vullen!
✓ Naam, rijksregisternummer en
handtekening
✓ Erkenningsnummer 01949 Partena

Griepprik herfst 2020
Voorkom dat je zelf ziek wordt en dat je
jouw kinderen of partner besmet met
griep. Vermijd doktersbezoeken
en
extra
kosten
voor
geneesmiddelen. Partena biedt
jou ook dit jaar het griepvaccin
aan.
Schrijf je voor 20/7 in voor het gratis
griepvaccin via deze link:
Schrijf je hier in voor het griepvaccin!

Zorg voor jezelf als het
warm is: 5 tips
Of je nu werkt of
op vakantie bent
tijdens de zomer,
zorg ervoor dat je
goed beschermd de zon ingaat!
1. Smeer rijkelijk en regelmatig
Wees niet te zuinig met
zonnecrème. Als je
liever minder smeert,
gebruik dan een hogere
beschermingsfactor.
Smeer zeker om de twee uur.
2. Drink voldoende water
Door de warmte zweten we meer en
verliezen we dus meer vocht. Drink water
nog voor je dorst hebt! Zo hydrateert je
lichaam, voorzie je het van zuurstof, werk
je afvalstoffen weg en vermijd je hoofdpijn
door uitdroging.
3. Draag beschermende kledij
Voorzie luchtige kledij van katoen of
linnen. Draag buiten een zonnebril. De
ideale
zonnebescherming
voor
je
hoofdhuid kan een pet zijn of een
zonnehoed. De zon is het sterkst tussen 12
en 16 uur. Vermijd om dan buiten te
werken in de volle zon!

5. HELP!
Wat
zonnebrand?

te

doen

Een verbrande huid is pijnlijk, rood en voelt
oververhit aan. Redmiddeltjes zijn
aftersun, een lauwe douche of producten
op basis van Aloë Vera. Als je zonnebrand
hebt, probeer dan vooral de zon te
vermijden en drink voldoende water.

Nieuwe vertrouwenspersoon Hulp in huis
Wat is een vertrouwenspersoon?
De vertrouwenspersoon kan je bijstaan als
er zich problemen voordoen die te maken
hebben met psychosociale risico’s op het
werk (waaronder
pesten, ongewenst
seksueel
gedrag,
agressie,
stress,
conflicten...). De interne vertrouwenspersoon kan bemiddelen bij conflicten
tussen medewerkers of tussen een
medewerker en een leidinggevende.
De vertrouwenspersoon zal luisteren,
informeren, advies geven, doorverwijzen
naar andere instanties en jou helpen met
het zoeken naar oplossingen.
De vertrouwenspersoon heeft een
neutrale rol en respecteert het beroepsgeheim. Deze persoon is objectief,
onpartijdig en mag
niet oordelen over
jouw functioneren.

4. Zoek de schaduw op
De hele dag in de volle zon vertoeven, is
niet aan te raden. Probeer daarom tijdens
de warmste momenten van de dag een
plekje in de schaduw op te zoeken.

bij

Het eerste aanspreekpunt omtrent
problemen met de klant of de planning
blijft de consulent.

Wie is de nieuwe interne
vertrouwenspersoon?

VEILIG DE ZOMER IN
De zomer is een periode van
poetsen en strijken bij
“tijdelijke vervangklanten”, in
huizen die je niet kent. We
geven graag 4 gouden tips mee om de
zomer vlot door te komen bij deze klanten.

“Dag iedereen, ik ben Anne Deschuyteneer
en werk sinds 01/04/1998 bij Partena. Ik
ben indertijd gestart bij de Dienst
Maatschappelijk Werk als maatschappelijk
werker. Sinds 2011 werk ik bij Hulp in Huis.
Ik hou mij op dit moment voornamelijk
bezig met de subsidies en het organiseren
van de opleidingen. Het Welzijn van onze
medewerkers ligt mij zeer nauw aan het
hart. Ik ben dan ook zeer blij om mijn
steentje als vertrouwenspersoon te
kunnen bijdragen.”
Anne Deschuyteneer
0497 54 42 73 of
Anne.Deschuyteneer@partenahulpinhuis.be
Waar kan ik nog terecht?
Ook Mieke is aangesteld als interne
vertrouwenspersoon:
Mieke Bekaert
0473 33 36 39 of Mieke.Bekaert@partenahulpinhuis.be
Daarnaast kan je ook terecht bij de Externe
vertrouwenspersoon:
0800 100 59

1. Wees alert onderweg naar je
vervangklant: Bekijk de te volgen route
vooraf, houd je aan de verkeersregels,
zorg dat je zichtbaar bent op de
(brom)fiets of te voet en vermijd
afleiding door je GSM.
2. Speciale aandachtpunten?
Jouw consulent brengt je op de hoogte
over mogelijke aandachtspunten bij de
vervangklant. Is de klant thuis wanneer
je langskomt? Bespreek dan ook met de
klant waar je aandacht aan dient te
geven.
3. Haast en spoed is zelden goed:
Je werkt in een vreemd huis dat je niet
kent, werk zorgvuldig en wees extra
alert om een ongeval te vermijden.
4. Wees altijd voorzichtig op de trap, ook
in een huis dat je niet kent:
In de instructiefiche die je dit voorjaar
hebt ontvangen, vind je allerlei
praktische tips terug, onder andere over
hoe je veilig de trap op en af gaat. Ken
je de instructiefiche nog niet? Deze
zorgt er voor dat je je job kan doen in
veilige omstandigheden. Wil je graag
een exemplaar ontvangen? Vraag
ernaar bij je consulent!
Op dinsdag 21 juli vieren we de
Nationale Feestdag. Je hoeft dan niet te
gaan werken!

Jubilarissen
Dit zijn onze jubilarissen van de maanden
mei, juni en juli. Bedankt voor jullie jaren
lange inzet en trouw!

15 jaar in dienst
Dank voor 15 jaar
trouwe dienst!
✓
✓
✓
✓

Chantalle Folie
Peggy Lefever
Marijke Goethals
Linda Renneboog

10 jaar in dienst
Deze collega’s vierden hun
10-jarig jubileum!

Antwerpen
✓
✓
✓
✓

Karolina Pucyk
Ann Satyn
Dorota Rozmus-Liponoga
Urszula Krwaczyk

Brabant-Oost
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Barbara Mlynowska Burak
Paula De Ro
Sylwia Dignef
Wendy Galan Rodriguez
Fanny Vandecraen
Adrian Alonso Lopez Rodriguez

Gent
✓
✓
✓
✓
✓

Marleen Janssens
Veneta Koleva
Gayane Ann Hovsepyan
Zeyneb Syuleymanova
Sandra Neirinck

✓ Tineke Bert
Oost-Vlaanderen
✓
✓
✓
✓

Anita Arnoys
Lesley Demaret
Karine Van De Velde
Krista De Groeve

West
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Krista Vermeulen
Mariska Tanghe
Cristina Yamo
Serena Ardaen
Fabiola Rouzee
Linda Vermeulen
Sandra Mornie
Apiradee Pudsungnoen
Rita Arteel
Veronique Van Molle

5 jaar in dienst
Antwerpen
✓ Anchalee Boonjaroen
✓ Aygyuner Veli
✓ Sharon Van Thurenhout
Brabant-Oost
✓ Moke Mokili
✓ Rositsa Dimitrova
✓ Ngoy Alingabo
Gent
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

An Auman
Brigitte D’hont
Esther Nahbila
Adakou D Almeida
Monika Dubicka
Lindsey Beyst
Joyce Darkoah
Stella Obong

✓ Melissa Heyneman
Oost-Vlaanderen
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Geselle Lomongo
Jubitza Gibert Bustamante
Patrick Ringoet
Nancy Buys
Goreth Havyarimana
Tiny Driege

West
✓ Joanna Wajda
✓ Katinka De Cock
✓ Ann Vermeulen

________________________________________
Wil je reageren of heb je tips voor onze volgende nieuwsbrief ? Email
dan naar het redactieteam, of post ze op de gesloten Facebook groep.
nieuwsbrief@partena-hulpinhuis.be
Heb je een vraag voor de personeelsdienst?
Neem contact op via T. 09/268 74 97 (ma-vr van 8u30-12u - 13-17u) of
personeelsdienst@partena-partners.be

