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AFTELLEN NAAR
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Lees meer op p.4

AWB IN ACTIE VOOR
GEBR. SIMONS

Lees meer op p.5

ARALEA EN AWB
SAMEN IN DE BEEK

Ik geef een pluim aan Bjorg Bosmans (AWB)
omdat hij de refter en de kleedkamer mooi proper
heeft gemaakt.
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VOORWOORD

DE LENTE IS IN HET LAND
In de vorige editie begon het voorwoord met :
terugblik op een drukke periode. Drie maanden
later moeten we opmerken dat dit een understatement was. De drukke periode was immers
nog lang niet gedaan.
AWB was de organisatie waar we na twee
woelige jaren op gebied van prospectie en het
zoeken naar werk even konden ademhalen,
gezien Jan met zijn team het orderboek al bePeter Pittevils
hoorlijk
kon vullen.
Algemeen Directeur
Grotere werven en opdrachten zorgden voor
stabiliteit op de werkvloer. Een aanbesteding
voor de gemeente Schoten werd binnengehaald, opdrachten voor
de Gebroeders Simons, gemeente Brasschaat en SPAK West zorgden voor de nodige werkuren.
Zelfs zoveel dat het even de omgekeerde wereld was. Joris ging
met een beperkte ploeg van Aralea aan de slag voor AWB en Dré
ging gedurende twee weken met een ploeg van AWB klinkers leggen.

steding van Wuustwezel. Na vele jaren trouwe dienst en een tevreden klant kregen we half januari het verdict te horen dat er een concurrent was die onder onze prijs zat. Niets kon ons nog helpen. De
wetgeving op de aanbesteding voor openbare besturen dwong de
gemeente Wuustwezel het contract toe te kennen aan een concurrent. Het is verdomd hard en oneerlijk om zo de tweede grootste
klant te verliezen.
Dit verlies dwong ons om in de spiegel te kijken en uit te zoeken
waar het schoentje knelde. Heel wat collega’s kwamen spontaan
met voorstellen en met mogelijke nieuwe klanten die we konden
contacteren. Helaas is groenonderhoud geen unieke dienstverlening en iedereen heeft al een bedrijf dat instaat voor zijn onderhoud.
Desondanks zijn er al een aantal nieuwe klanten bijgekomen en zijn
er belangrijke contacten gelegd voor de toekomst.
Helaas kunnen we het grote gat dat het verlies van deze klant betekende niet enkel opvangen door op zoek te gaan naar nieuwe klanten. Maatregelen om niet te moeten overgaan tot ontslagen drongen
zich op. Alle arbeiders hebben in de maand februari of maart een
week gestempeld. Deze maatregel zorgt ervoor dat er 2,25 FTE
(voltijdse medewerkers) een
jaar lang aan de slag kunnen
blijven.
Na een aantal vergaderingen
met de raad van bestuur,
ondernemingsraad, bedienden en monitoren werden een
aantal nieuwe afspraken gemaakt. Op de pagina hiernaast vind je een opsomming
van deze afspraken, die van
kracht gaan op 1 april. We
hopen aan de hand van deze
kleine ingrepen het rendement te kunnen verhogen en de kosten te beperken. Als raad van
bestuur en directie willen wij ons engageren om geen mensen te
ontslaan ten gevolge van het verlies van deze klant.

“HET VERLIES VAN WUUSTWEZEL
WUUSTWEZEL
ALS KLANT DWONG ONS OM
IN DE SPIEGEL TE KIJKEN EN
UIT TE ZOEKEN WAAR
HET SCHOENTJE KNELDE”
KNELDE”

Op Mikerf werd er de nodige flexibiliteit gevraagd van
de medewerkers, de scholen en de bezoekers. Net na
de kerstvakantie werd de
boerderij een grote werf.
AWB begon met het strippen van de cafetaria, het
openbreken van de rioleringen en de voorbereidingen
van de orangerie. Nadien
kwamen er diverse andere
aannemers over de vloer: ramen en deurenfabrikanten, stukadoors,
loodgieters, elektriciens, vloerders, schilders, noem maar op: ze
waren er allemaal. Onze architect en Marc Koevoets volgden de
werf van zeer nabij op.
Naast de verbouwing stonden er nog twee andere grote uitdagingen
op de agenda. Enerzijds de aankoop van al het keukenmateriaal en
machines om onze bezoekers te voorzien van de nodige dranken
en spijzen en anderzijds de selectie van onze nieuwe collega’s. In
de volgende uitgave van ons Groen Blaadje zullen jullie voor een
eerste keer kunnen kennismaken met John (chef), Mieke en Elien
(assistent-chefs).
We hopen met Pasen de eerste bezoekers te kunnen ontvangen en
hen te laten proeven van ons lekkere hoeve-ijs. Verder in dit blad
kunnen jullie trouwens een waardebon vinden om ook van deze
lekkernij te komen proeven.

Afsluiten doen we met een doordenker en het uitblazen van een
kaars voor de eerste verjaardag van ons personeelsblad.
Een jaar geleden ontvingen jullie onze eerste editie en met de nodige trots kan ik zeggen dat we zeer blij zijn met dit initiatief en de
nodige pluimen op de hoed van An Coppens en iedereen die het
afgelopen jaar heeft meegewerkt aan ons blad.
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Bij Aralea raasde een storm door het bedrijf. We verloren de aanbe-
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NIEUWS

WAT VERANDERT ER
OP 1 APRIL?
Vanaf 1 april starten we op Aralea om 8 uur met werken. Dit wil zeggen dat we om 8 uur klaar staan om te vertrekken (broek, veiligheidsschoenen aan).
Het afroepen van “den boek” zal gebeuren op de parking en niet meer
in de refter
Om 8u15 willen we dat de parking leeg is.
Een kwartier pauze om 10u30 en om 14u30. Om 12u15 is er 45 minuten middagpauze
Vanaf 16u15 kunnen de ploegen komen binnenrijden. Omkleden en
uitprikken vanaf 16u30.
Ben je ziek? Dan bel je voor 8.00 uur naar 03/651.35.42
De medewerkers van de sociale dienst zullen hun werkwijze aanpassen aan onze nieuwe uren. In de ochtend werken ze met een
‘postbussysteem’ waarbij er telkens iemand van de sociale dienst aanwezig is om formulieren/brieven aan te nemen en korte vragen te
beantwoorden. 3 keer per week voorzien we een avondpermanentie
waar er ruimte is voor langere gesprekken. Hieronder vind je een
schematisch overzichtje van die permanentiemomenten.
Werkgerelateerde gesprekken zoals functioneringsgesprekken,
POP, ea. blijven overdag plaatsvinden.

VM

NM

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Eline
07u4508u

Eline
07u4508u
Nathalie
16u30 17u30

Nathalie
07u4508u
An
16u3017.30u

Nathalie
07u4508u
Eline
16u3017.30

An
07u4508u

Alleen door samen te werken en ons rendement te verhogen,
zullen we erin slagen om onze doelstelling van tewerkstelling op
lange termijn te kunnen behouden. (PP)

Foto’s
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NIEUWS

EEN DAG OP DE BOERDERIJ
Vandaag is het 17 maart en lekker warm. Zo mag JA, HET IS LENTE!!!! In de wei lopen schattige
het voor mij de hele lente zijn. Op een dag als schapenlammetjes met hun mama’s rond. In de
vandaag is de boerderij de mooiste en fijnste plek paasvakantie gaan er geitenlammetjes geboren
op de wereld om te werken.
worden en koe Anna krijgt dan een kalfje. In de
Ik heb vandaag een klasgroep van Zonnebos kippenwei doen Franske, Marcel en Louis hun
gegidst. Het zijn kinderen met een beperking. uiterste best om de knapste haan te zijn. De kippen vinden dat best
Lieve Swerts
Het is een heerlijk gevoel wanneer deze fijn. Binnenkort zullen er weer kuikentjes uit het ei komen!
Educatief medewerkster kinderen en hun juffen zeggen dat het een En in de serre heeft
geslaagde dag is geweest. Van 9:30 tot 14:30 Stephanie onlangs heel wat
hebben we alle dieren geroken, gevoeld, sommigen geborsteld of gezaaid. SSST, hier kiemt
gevoederd,
anderen geknuffeld. De kinderen hebben angsten dille
en
kamille,
de
overwonnen en ze hebben heel wat nieuwe dingen bijgeleerd. De doperwtjes
en
de
huifkarrit was voor hen fantastisch. Dank je wel Boer Kurt.
bloemetjes. Kom eens
Ondertussen leerde Eva 22 kinderen van het 2e leerjaar uit langs. De boerderij is een
Basisschool Het Kompas, hoe ze brood moeten maken. Ze leren dan leuke plek. Vooral bij mooi
ook over de graantjes en hoe meel en bloem wordt gemaakt. Maar weer kan je heerlijk
wat is gist en wat doet dat met het deeg? Weten jullie dat? … Zij genieten. Tot binnenkort,
weten het nu wel! De hele klas werkt mee en ieder kind neemt op het Groetjes,
einde van de dag een overheerlijk broodje mee naar huis.
Lieve
Maar ook de dieren worden niet vergeten. We
leren over boerderijdieren door ernaar te kijken, ze
te voelen en nog veel meer. Het is altijd een volle
dag leren met plezier.
Zo gaat het hier elke schooldag. Telkens andere
scholen, telkens andere klasjes, telkens een
We zijn volop aan het aftellen naar de opening van de cafetaandere leeftijd en een ander niveau en de activiteit
ria. Het idee om de cafetaria meer zichtbaar, open, lichter en
is nooit dezelfde. We leren de kinderen in kleine
aangenamer te maken, begint stillaan vorm te krijgen.
werkgroepjes choco maken.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de tegelwerken
We leren hen boter of
in de keuken en in de productieruimte. Het houtwerk wordt
nestkasten maken en ook
verder afgewerkt en dan begint de schilder het plafond en de
stallen uitmesten.
Met de
zaal te schilderen. De grote ramen staan erin en dit geeft
kinderen naar de dieren gaan
veel en mooi licht in de cafetaria.
doen we elke dag. Eva, Evelien
De toog is in aanbouw, hij dient enkel nog bekleed te woren ikzelf zijn de lesgevers van
den en voorzien te worden van de tapinstallatie, koeling
Mikerf. Het is leuk werk.
voor de dranken en de verlichting. In de winter kan je je
Maar vandaag was het ook op
verwarmen aan de open haard die voor de nodige gezelhet erf een drukte. De camionette
ligheid zal zorgen. De veranda zal een beetje later zijn.
werd gepoetst door de ploeg van
Maar uw geduld zal beloond worden…
De Chef-kok en de 2 assistenten zijn deze week gestart
Katleen. Kurt is met zijn ploeg een
en treffen de nodige voorbereidingen om jullie te ontvandeel van de weide aan het
gen bij de opening.
ophogen omdat de speeltuin groter
Natuurlijk kan er geen boerderij-cafetaria zijn zonder
wordt gemaakt. In de cafetaria is
vers hoeve-ijs…. Vrijdag 27 maart zal het eerste ijs gemen volop bezig om dit binnenkort
draaid worden….Maar voor je allemaal massaal ijs komt
in een prachtig ijssalon om te
proeven, heb nog even geduld… We gaan gewoon de
toveren. Het stof zit in onze neus en
smaken op punt zetten. Ons streefdoel is om het beste
ijs uit de wijde omgeving te draaien! We starten met de
oren. Onze poetsvrouw Nathalie
smaken vanille, mokka en aardbei, na twee weken
doet haar best om refter, wolatelier
komen er nog enkele smaken bij: chocolade, vlierbesen bureel proper te houden. Maar het
sen sorbet, limoensorbet…… Hierin worden we bijgestof van breken, kappen en boren hou
staan door gerenommeerde chef-kok Johan Segers
je niet tegen. Dit verbouwen duurt nu
van ’t Fornuis in Antwerpen. Op pagina 6 van dit blad
al enkele maanden. Maar ach, we
vind je een waardebon om te komen proeven van
weten dat het resultaat schitterend zal
deze lekkernij. Vanaf eind april kan je ook ijs kopen
zijn. We hebben vertrouwen en geduld!
per halve liter, verpakt in een prachtig boerderij-ijsdoosje.
Als alles volgens plan verloopt, zal de cafetaria in het Paasweekend zijn deuren
En … de winter is echt voorbij.

UITKIJKEN NAAR DE OPENING
VAN DE CAFETARIA

openen. Duimen maar dat de werken verder vlot verlopen.

Eva

Foto’s EB
Personeelsblad van Aralea, AWB en Mikerf ● april 2015
p4

NIEUWS

AWB IN ACTIE VOOR GEBROEDERS SIMONS
Tijdens de uitvoering van opdracht ‘Pauwelslei’ voor gebroeders Simons werd er veel
gestoeft over de aflevering van kwaliteit der werken. Gebr. Simons was overtuigd: AWB
is dé partner waar ze voor grotere projecten graag mee blijft samenwerken.
Zo werd ons tevens de opdracht ‘Kerkhof te Schoten’ toevertrouwd voor het plaatsen
van waterdoorlatende klinkers. Deze keer volledig aangelegd in bollement.
Ook werkbegeleider Robby heeft hier zijn eerste grote vuurdoop gekregen. Beste AWBers, wij mogen echt fier zijn op het afgeleverde werk en inzet van de verschillende werktuigen. Voor iedereen een dikke pluim! (JB) Foto’s JB

Jan Block
coördinator
Volgende
mail kregen we van
Charles Wouters na de
aanleg van een oprit aan Heislag in
Brasschaat: “Jan, Bedankt voor het
prachtige
geleverde
werk.
"Onbekend maakt onbemind" is nu
helemaal niet meer van toepassing.
Eigenlijk zijn het stuk voor stuk
prachtige werknemers, gedisciplineerd, beleefd, werken ook als de
ploegbaas niet in de buurt is,... schitterend! Ook buurtbewoners vinden
dat er degelijk werk geleverd is. Doe
zo voort. Charles”
Volgende mail kregen we van Paul
Willemsens: “Dag Jan , Gisteren heb
ik uw factuur mogen ontvangen van
de werken die AWB is komen doen in
mijn tuin. deze werd correct opgesteld. Verder wil ik met deze mail U
en Serge met zijn team van harte
bedanken voor het goede werk dat
geleverd werd! Bedankt, Ik ga zeker
reclame maken. Met vriendelijke
groeten, Paul Willemsens”

Scouts Jobertus (vzw Stille
Meeuw) investeerde in het
toegankelijker maken van de
lokalen voor mensen die minder
mobiel
zijn.
Vanwege
de
waterdoorlaatbaarheid
werd
ervoor gekozen om de oprit
gedeeltelijk te verstevigen door
de
aanleg
van
betonnen
grasdallen. (JB)

AANKOOP NIEUWE KNIPMOPS AWB
Investeren in mensen is als SWP een dagdagelijkse opdracht, maar om efficiënt en rendabel te
kunnen blijven, mogen we de werktoestellen
zeker niet vergeten. Op 19 maart werd onze
eerste knipmops geleverd met bijbehorende
opleiding door de firma GEENS nv. (JB)

Foto’s JB

AWB legde een nieuw voetpad aan voor de gemeente
Brasschaat ter hoogte van het Armand Reusenplein.
Dit
werd
voetpad afgebakend met varkensruggen.
Nog een mooi afgewerkte job van AWB! (JB)
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ACTUALITEIT & AANKONDIGINGEN

DE FUSIE: WAT BETEKENT DIT VOOR MIJ
EN VOOR ONZE ORGANISATIE?

Vanuit de werkgroep “Respect”
ontstond vorig jaar de vraag om ook
onze
vrienden,
kennissen
en
familie te laten
kennismaken met
onze
organisaties.
Momenteel
bekijken
we
diverse
mogelijkheden om
tijdens het weekend
van 5/6 september
een familiedag te
organiseren in het
gemeentepark.
Over de concrete
invullingen
kunnen
we nog niet veel
vertellen.
Het
zal
een
kennismaking zijn met
onze organisaties en
onze
werkmiddelen,
maar er zullen ook
enkele leuke nevenactiviteiten zijn.
(PP)

Wikipedia: Een fusie is, in de sociaalwetenschappelijke betekenis van het
woord, het samengaan van twee
voorheen zelfstandige economische
of sociale eenheden. Dit kunnen
bedrijven zijn, maar ook verenigingen.
Nu het maatwerkdecreet (op 1 april
2015) een feit is, werkt de Raad van
Bestuur achter de schermen aan de
voorbereiding van een fusie van Aralea en AWB.
Het doel van deze fusie is een administratieve vereenvoudiging van
diverse processen en afspraken die
nu door de verschillende organisaties heen gebeuren. Momenteel
bekijken we alle juridische aspecten van dit project. Nadien zullen
we heel wat praktische zaken
moeten afstemmen op elkaar. We
streven ernaar om op 1 januari 2016
een juridische entiteit te zijn.
We bekijken deze fusie als een kans
om nieuwe dingen te leren en te kunnen groeien, om zo concurrentieler op
de markt te komen. (PP)

EEN IJSJE KOMEN PROEVEN?
We hopen in het paasweekend de eerste bezoekers
te kunnen ontvangen in onze cafetaria op Mikerf en
hen te laten proeven van ons lekkere hoeve-ijs.
De waardebon hieronder geeft recht op twee bolletjes vers hoeve-ijs. Knip hem uit en kom naar onze
kinderboerderij om deze lekkernij te komen proeven. (PP)

GROTE FAMILIEDAG
IN SEPTEMBER

HET MAATWERKDECREET:
EEN STAND VAN ZAKEN
Tijdens de eerste maanden van het jaar zijn we al een aantal keer gaan
praten met WSE (ministerie van Werk en Sociale Economie) met
betrekking tot het maatwerkdecreet. Deze gesprekken gingen over de
overgangsmaatregelen voor de periode van 1 april 2015 tot 1 januari
2019.
Voor 2015 en 2016 zal er noch voor Aralea, noch voor AWB een
vermindering van de subsidies zijn. De basis van het behouden van
ons subsidies zit in de goede resultaten die jullie de voorbije twee jaar
gerealiseerd
hebben
(zowel
naar
rendement
als
naar
bezettingsgraad) .
Vanaf 2017 en 18 zal er een eerste omschakeling gemaakt worden
naar een gedeelte nieuwe subsidies om uiteindelijk begin 2019 volledig
over te stappen in het maatwerkdecreet.
Wat zal er wijzigen voor jou vanaf 1 april? Structureel zal er niets
wijzigen voor medewerkers die nu al in dienst zijn. Nieuwe
medewerkers zullen een toeleiding naar een sociaal economie bedrijf
(de namen “beschutte werkplaats” en “sociale werkplaats” zullen niet
meer bestaan) krijgen via VDAB.
In hun rugzak zal een bepaling van de afstand tot de arbeidsmarkt
(loonpremie)
zitten
en
tevens
een
begeleidingsnood
(begeleidingspremie).
Vanuit de VDAB is er wel een verplichting voor alle arbeiders om een
POP-dossier bij te houden in “mijn VDAB”. Ondertussen heeft iedereen
van de begeleiding al een eerste kennismaking gehad met een POPgesprek (zie verder in het blad). Dit is belangrijk aangezien dit het
communicatiemiddel is tussen jezelf, de VDAB en de werkplaats. (PP)

Foto EB
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SPONSOR

EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN VAN ONZE LEVERANCIER GODEVAART EYCKERMAN

“WERKEN EN LACHEN MOET
MOET SAMEN KUNNEN”
Voor deze editie heeft ‘t Groen
Blaadje Godevaart Eyckerman als
sponsor. Dat maakt dat we ons personeelsblad wat dikker kunnen maken en er nog meer leuke dingen in
kunnen zetten. Godevaart Eyckerman is een familiebedrijf, gespecialiseerd in industrie-, bouw– en tuingereedschappen,
metaalwaren,
werkkledij en veiligheidsschoenen.
Het bedrijf heeft ook een eigen herstelplaats en zorgt voor allerhande

oplossingen. Laat ons samen eens gaan kijken achter de
schermen van onze leverancier!
Aralea en AWB werken al van in het prille begin samen met Godevaart Eyckerman. Vandaag leidt de vierde generatie het familiebedrijf. Collega Marc Koevoets vertelt ons over de goede samenwerking: “We kunnen voor zowat alles bij de Godevaart terecht, van het
kleinste vijsje tot werkkledij. En als ze het niet in huis hebben, dan
zoeken ze het meteen voor ons uit.”
Evert Eyckerman gaf ons een rondleiding door het bedrijf. “Eigenlijk
zijn er een pak gelijkenissen tussen de bedrijfscultuur van Aralea en
AWB en Godevaart Eyckerman. Binnen ons bedrijf vinden we het
heel belangrijk dat mensen met volle goesting komen werken en dat er regelmatig gelachen kan
worden. De collega’s vormen samen een olijke,
zotte bende”, lacht Evert. Bovendien hecht Godevaart Eyckerman ook, net zoals wij, bijzonder veel
aandacht en zorg aan veiligheid. Benieuwd naar
wat de collega’s van Godevaart Eyckerman nog
meer over hun bedrijf te vertellen hebben? Je leest
het allemaal hieronder.
Echt tof, zo’n blik achter de schermen! (AC)

RONNY VAN LAERHOVEN
“WE HEBBEN DE MEESTE MATERIALEN IN VOORRAAD EN LEVEREN SNEL”
Hebben we iets toch niet in huis, dan
hebben we een groot netwerk van
leveranciers, waardoor we u vlot kunnen
verder helpen.
WAARVOOR KUNNEN WE
BIJ GODEVAART EYCKERMAN TERECHT?

G)+,>00*1 EWA.,*70- 8,,51 ,,- 8*)1,
=4;67 00- 044, 7,+,@,*.,*9 >0- A*04,0,
AWB ,- M6.,*5. J;446, 362- 8),+ ?,368!

Je vindt er alle soorten schroevendraaiers, bouten,
nagels, sleutels, ladders,… Een ruime collectie
beschermingsmiddelen, werkschoenen, kleine en
grote of zeldzame vijzen, haakse slijpers, de
nieuwste accuboormachines,… Noem maar op, ze
hebben het allemaal. En meestal ook op voorraad.
Naast materialen kan je bij Godevaart Eyckerman
ook terecht voor herstellingen. Het bedrijf heeft
een team met zeer veel ervaring en kennis, waarop we kunnen rekenen.
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POP

POPPOP-GESPREK:
WAT IS DAT?
CARRY ROCKELE:
“ZO’N POP IS POSITIEF, HEEL GOED,
LEERZAAM. IK KON MIJN GEDACHT
ZEGGEN, KON VERTELLEN DAT IK VEEL
VOORUITGANG HEB GEBOEKT”

POP staat voor Persoonlijk OntwikkelingsPlan. Dit
gesprek gaat om jou en het is dus belangrijk dat je
dit voorbereidt. Dit doe je best ‘s avonds, na het
werk, wanneer je rustig de tijd hebt om een keer na
te denken over wat je allemaal graag doet en wat je
nog allemaal wil leren.
Sommigen onder jullie hebben al zo’n POP-gesprek
meegemaakt. De eerste reacties waren alvast positief. We doen deze gesprekken aan de hand van….
EEN HAND! Bij elke vinger van de hand hoort een
vraag, en die vragen vind je ook hieronder Zo heb je
al een idee wat je te wachten staat, welke vragen je
gaat krijgen, en kan je je al een beetje voorbereiden
op dit POP-gesprek.

Tip: Je kunt veel van zo’n POP-gesprek Tip: Wanneer je zenuwachtig bent voor dit gesprek, helpt het om deze vragen thuis rustig te bekijleren om zelfstandiger te worden.

ken en erover na te denken. Desnoods schrijf je je
voorbereidingen op en breng je ze mee op gesprek.
(EA)

DAVE BRAECKMANS:
“ZO’N POP-GESPREK VOND IK GOED,
TOF, LEUK. GE MOOGT UW EIGEN
MENING ZEGGEN. IK HAD GEEN
SCHRIK OM TE ZEGGEN WAT IK
DACHT”
Tip: een POP gesprek is heel goed en het
is plezant om met mensen te babbelen.
Je moet er zeker geen schrik voor
hebben.

GUNTHER MEYVIS:
“IK VOND DAT WEL GOED EN HEEL
INTERESSANT. DAN KAN JE ZELF IETS
ZEGGEN IN PLAATS VAN EVALUATIEGESPREKKEN TE KRIJGEN. IK VOND
HET FIJN OM TE KUNNEN AANGEVEN
DAT IK WIL DOORGROEIEN EN IK WIL
ERAAN WERKEN’

WELKE VRAGEN KRIJG JE?
Hoe kan je dit nou voorbereiden?
Welke vragen gaan ze je allemaal stellen?
In de gesprekken maken we gebruik van de
figuurplaat van de HAND. Elke vinger staat voor
een bepaalde vraag.
1.
De duim: Waar ben je goed in?
Wat kunnen anderen nog van jou leren?
2.
De wijsvinger: Wat wil je nog allemaal
op het werk bereiken? Waar zie je jezelf
over 5 jaar?
3.
De middenvinger: Waar heb je een hekel aan? Wat kan je niet verdragen?
4.
De ringvinger: Wat vind je belangrijk op
het werk en in de samenwerking met je
collega’s? Wat vind je fijn op het werk?
Werk je graag alleen of liever
samen?
5.
De pink: Wat kan of wil je nog bijleren?
In de refter kan je aan het prikbord ook de handmethodiek terugvinden. (EA)

Tip: Goed nadenken over wat je wil.
Foto’s EA
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VORMING

TIJD VOOR KWALITEIT!
In februari en maart ging de opleiding Kwaliteit door. Onderwerpen die aan bod
kwamen waren: Wat is dat nu kwaliteit? Wat willen klanten? Hoe kan je kwaliteit
leveren? En wat kan je zelf doen?
In de opleiding kwamen volgende slogans aan bod. Ben jij creatief genoeg om een slogan
op maat van Aralea te maken?
Wie gaat de uitdaging aan? Wie kent er nog leuke, grappige slogans of cartoons die we
kunnen gebruiken om iedereen op de werkvloer regelmatig aan het thema kwaliteit te
herinneren? Alle ideeën mag je aan Eline op de sociale dienst bezorgen, dit kan persoonlijk
of via Elines postbakje op het secretariaat.
Wie weet kom jij je slogan wel ergens op een poster tegen !Hieronder nog een keertje de
slogans van de opleiding op een rijtje. (EA)

Thema

Slogan uit de opleiding

Jouw slogan

Proper werken

Proper is beter!

?

Veilig werken

Veilig werk, kwaliteit sterk

?

Fouten melden

Ontloop je een fout, dat is wel stout

?

Reglementen naleven

Hou je aan de deal dan heb je een
goed proﬁel

?

S2pt zijn

Op 2jd, geen spijt

?
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ORDE EN NETHEID
OP DE WERKPLEK EN IN DE CAMIONETTE
Een eerste belangrijk aandachtspunt om arbeidsongevallen te
vermijden is orde op de werkplek. Dit is niet enkel de
verantwoordelijkheid van de monitoren of werkbegeleiders,
maar de verantwoordelijkheid van iedereen.
Het belangrijkste aandachtspunt is en blijft: zet dingen op hun plek
terug. Alles heeft een plaats, dus zet ook alles op zijn plaats,
want als iedereen de dingen wegzet waar hij wil, vindt niemand
nog iets terug.
Gevaarlijke producten, waaronder brandstoffen en herbiciden,
moeten op het einde van elke werkdag terug in de opslagruimte
geplaatst worden. De plek van de opslag is geen vrijblijvende
keuze, zowel de milieu- als de veiligheidswetgeving vereist
bepaalde afstanden tot andere materialen. Het spreekt dus vanzelf
dat het opslaan van die producten niet zomaar ergens anders
gedaan mag worden.
De opslag van brandstoffen en herbiciden mag zeker en vast niet
gebeuren in een camionette. De dampen die zich vormen in de
camionet zijn verre van gezond. Ook
transport van deze producten MOET
zoveel
mogelijk
op
de
aanhangwagens gebeuren voor de
veiligheid in het verkeer.
Al het materiaal moet na de
werkdag terug op zijn plek
geraken. Iedereen van de ploeg wil
graag op tijd naar huis, dus als je
samen alles op zijn plek zet, is alles
sneller gedaan. Als je al te laat
binnenrijdt, is het de monitor/
werkbegeleider die beslist wat wel en
niet moet gebeuren en door wie.
Als je op een werf bezig bent, let
op waar je je materiaal achterlaat.
Een rijf leg je met de tanden naar
beneden, een kruiwagen zet je aan
de kant en NIET in het midden van de
weg of van het fietspad. De
kruiwagen gaat heus niet omvallen
als hij in een grasberm staat. Op
AWB is er altijd een werkplek
afgebakend. Leg geen materialen
buiten deze zone, in de weg van
iemand anders.
Let ALTIJD op struikelgevaar, op
de werf maar ook zeker aan de in- en
uitgangen van de camionet. Hierop
worden
de
camionettes
ook

Ilse Tuymans
Preventieadviseur

gecontroleerd. In de camionette let je op
materialen die op het dashboard liggen, dingen
die kunnen wegvliegen als de chauffeur plots hard moet remmen
etc.
Bij SWB starten we vanaf april 2015 met maandelijkse
controles van de camionettes. Die controle wordt door Ilse
gedaan op de meest onverwachte momenten. Je krijgt bij elke
controle punten toegewezen en de beste ploeg van de maand
krijgt voor elk lid 2 koffiekoeken op een vooraf gemelde dag. De
punten worden opgeteld en de beste ploeg van 2015 krijgt op het
einde van het jaar nog een extra.
Bij Aralea starten de leden van het Comité onder leiding van
Ilse in april 2015 met de controle van de camionettes. De leden
van het Comité zorgen er enkel voor dat de objectieve 10 vragen
(elke monitor heeft een vragenlijst gekregen) beantwoord worden
en dat dit op voor Ilse haalbare tijd, gedaan geraakt. Zij gaan geen
oordelen vellen, prijzen uitreiken; zij hebben dus absoluut geen
enkele verantwoordelijkheid in het bepalen wie de koffiekoeken
krijgt en wie niet. Zij helpen Ilse enkel bij
het registreren van de situatie bij de
controle. (IT)

AL HET MATERIAAL MOET NA

DE WERKDAG TERUG OP ZIJN PLEK
GERAKEN. IEDEREEN VAN DE PLOEG
WIL GRAAG OP TIJD NAAR HUIS, DUS
ALS JE SAMEN ALLES OP ZIJN PLEK
ZET, IS ALLES SNELLER GEDAAN.

ARBEIDSONGEVALLEN
VOORJAAR 2015
Datum : 02/2015
Gebeurtenis: tak in gezicht gekregen
Gevolg: niet werkonbekwaam
Datum : 02/2015
Gebeurtenis: tak in oog gekregen
Gevolg: 1 dag werkonbekwaam
Datum : 03/2015
Gebeurtenis: iets op voet gekregen
Gevolg: 11 dagen werkonbekwaam
Datum : 03/2015
Gebeurtenis: olie in oog gekregen
Gevolg: 2 dagen werkonbekwaam
Bij Aralea zijn we eind maart geëindigd op 4 arbeidsongevallen, bij AWB
eindigen we ook op 4 arbeidsongevallen. Een goed tussenresultaat, maar
we zijn er nog niet, dus blijf aandacht
hebben voor gevaarlijke situaties om
arbeidsongevallen te vermijden.
Bovendien wil ik nog eens duidelijk
melden dat je bij een arbeidsongeval
dit altijd de dag zelf moet melden
aan je monitor / werkbegeleider.
Doe je dit niet, dan kom je ook een
dag later niet meer in aanmerking
voor een arbeidsongeval. DUS, sla je
je voet om, doe je een foute beweging,… meld dit duidelijk aan de monitor zodat hij/zij hiervan weet. (IT)

WAAR WERK JIJ HET LIEFST?
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ARBEIDER IN DE KIJKER

KENNY VAN DE VELDE: “IK BEN EEN STILLE GENIETER”
Al 12 jaar werkt hij als groenarbeider op onze
beschutte werkplaats. Na jarenlang in de ploeg
van Marc Koevoets te hebben gewerkt, maakt
hij sinds enkele jaren deel uit van de ploeg van
Paul Van Looveren. We hebben het over Kenny
Van De Velde, onze arbeider in de kijker van
deze vijfde editie van ons personeelsblad.
Je kent hem ongetwijfeld van zijn lieve lach en
zachte ogen. Kenny is een rustige man. Hij is geen
lawaaimaker, maar hij weet wel sfeer te brengen in
een groep. En dat hebben ze geweten in de ploeg
van monitor Paul Van Looveren.
We namen de tijd om eens koffie te drinken met
Kenny, en hem uit te horen over zijn werk, zijn
ploeg, zijn hobby’s
en passies,…
Goede sfeer
KENNY IS ER NIET VERLEGEN
VERLEGEN OM ZIJN
Binnen de ploeg
COLLEGA’S TE STRIKKEN VOOR EEN PARvan
Paul
doet
TIJTJE BOWLING, OF VOOR EEN GEZELLIG
Kenny
het
ETENTJE. “JE MOET REGELMATIG PLEZIER
groenonderhoud
Foto’s An Coppens
en ruimt hij samen
KUNNEN MAKEN”, LACHT HIJ
met zijn collega’s
zwerfvuil op
in
Brasschaat.
Wat hem al 12 jaar op
Aralea
houdt?
“De
goede
sfeer.
We
kunnen goed plezier
maken
onder
de
collega’s”, lacht Kenny.
Met enkele van zijn
collega’s werkt hij al de
volle 12 jaar samen,
zoals
Philip
Verschueren,
Eric
Lacroix
en
Marc
Laurijssen. “Als je al zo
Foto AC
lang samenwerkt, dan
Foto’s AC
word je een beetje
familie”, lacht Kenny.
En dat hebben de
collega’s van de ploeg
geweten. Kenny is er
niet verlegen om hen te
strikken voor een partijtje bowling, of voor een gezellig etentje. Hij
pluizen hoe een bepaalde plant verzorgd en gesnoeid moet worden.
mag dan eerder rustig zijn, als Kenny zich goed voelt in de groep
Fietsen
dan komt hij los en kan hij heel goed plezier maken. “Ik ben een stille
Het perfecte weekend voor Kenny? Wel, in het weekend springt
genieter”, verklapt Kenny ons al lachend.
Kenny regelmatig op de koersfiets. Dan trekt hij richting Brugge, of
Passie voor groen
zoekt een andere bestemming op de kaart. En aan het einde van de
Groenonderhoud is veel meer dan een job voor Kenny, het is een
dag, na al die kilometers in de benen, durft hij wel eens in de zetel te
ware passie. “Wanneer ik ‘s avonds thuiskom, ga ik vaak nog naar
ploffen voor wat muziek van TMF.
onze tuin, om er het gras te maaien, of wat te snoeien”, vertelt
Je bent echt een toffe collega, Kenny. Merci! (AC)
Kenny. “In de natuur werken is een passie, ik word daar rustig van.
De geur van gemaaid gras vind ik super, en ik vind het leuk om onze
lavendel of klimop te snoeien.”
Kenny woont bij zijn ouders in Schoten. Zo is er altijd wel iemand om
mee te praten over de dag, of om samen in een boek uit te
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BEDIENDE IN DE KIJKER

De bediende in de kijker van deze editie van ‘t Groen
Blaadje is Eva Baets, coördinator van Mikerf. Eva werkt
dit jaar al 19 jaar voor onze organisatie. Hoog tijd dus
om vanuit de redactie eens op bezoek te gaan en van
dichtbij kennis te maken met de drijvende kracht achter
onze kinderboerderij.
Eva kwam voor Mikerf werken toen de boerderij nog maar 5
jaar bestond. Ze gaf er rondleidingen en begeleidde er de
scholen met rondleidingen en het brood bakken, dat nog in
de kinderschoenen stond. Op korte tijd klom Eva op tot
coördinator en zo stuurt zij het ganse team aan op Mikerf.
Dat team omvat de arbeidszorg, de educatieve
medewerkers, arbeidszorg begeleiders, de boerderijwerking
en de cafetaria. De activiteiten naar de scholen toe werden
uitgebreid met choco maken, boteren, havervlokken brood
bakken en nestkasten maken. Ondertussen werd het
arbeidszorg verder uitgebreid en was er meer nood aan
activiteiten. De melkverwerking werd verder op punt gezet,
Marc Koevoets was eerder al gestart met boter. Platte kaas
en yoghurt kwamen erbij, alsook de fruit- en
kruidenverwerking en het wolatelier.
Als we vragen hoe Eva’s dag eruitziet, begint ze enthousiast
te vertellen, “Ik volg de planning op en zorg voor de
algemene organisatie van de werking van onze boerderij
(combinatie boerderij en educatie). Ik stuur ons
boerderijteam aan, zorg voor de administratie, ik doe het
onthaal, ontvang de telefoon, beantwoord de mails,
organiseer
de
Paas-activiteiten,
boerderijkampen,
woensdagnamiddagactiviteiten en 4 grote jaarlijkse feesten
en het bakkersteam. ik ben ook het aanspreekpunt voor
onze vrijwilligers en 1 keer per week doe ik nog zelf een
rondleiding voor een school. Sinds een jaar is daar ook de
werking van onze
cafetaria
bij
“IK BEN OPGEGROEID IN EEN BOERgekomen,
wat
DERIJDERIJ-OMGEVING. WIJ HADDEN EEN
zeker een nieuwe
GROENTETUIN, WE BAKTEN BROOD,
uitdaging is.”
hele
WE HADDEN BEESTEN EN VERWERKTEN Een
boterham
dus.
DE MELK, DE WOL EN HET VLEES”
Maar Eva doet het
met hart en ziel, dat
zie en voel je wanneer je met haar praat.
Terug naar de roots
Wat drijft Eva om voor meer dan 100% voor haar job te
gaan? “Ik werk heel graag. Bovendien hou ik ervan dat ik
binnen mijn werk projecten helemaal kan uitwerken, zoals
bijvoorbeeld de schoolactiviteiten, kampen en de
werkhandleidingen.” Voor het arbeidszorg werden
deze werkhandleidingen samen met de collega’s op punt
gezet. Ze bevatten “stap voor stap”-instructies aan de hand
van foto’s en/of tekst om bijvoorbeeld wol te verwerken, of
om boter te maken…. Aan de hand van deze boeken
kunnen de mensen op de boerderij zo zelfstandig mogelijk
aan de slag gaan. Ook de organisatorische puzzel om alles
elke dag vlot te laten verlopen is een hele fijne uitdaging.
Maar die feeling met het educatieve is niet het enige dat
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Eva verbindt met onze boerderij. “Ik ben zelf opgegroeid in een
boerderij-omgeving. Mijn ouders hadden een boerderij en zij
hadden de visie van zo veel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. Zo
hadden wij een grote groentetuin, bakten we zelf brood in een
houtoven, hadden we dieren en verwerkten we de melk (boter,
kaas,…), fruit, de wol en het vlees. Ik ben dus eigenlijk terug naar
mijn roots gegaan”, lacht Eva.
Geëngageerde ouders
Als jong meisje zag ze al dat het hard werken was op de
boerderij. Het was dan ook niet meteen haar droom om dit zelf op
een dag te gaan doen. Eva trok richting kunstonderwijs en
studeerde grafische vormgeving en beeldhouwkunst. Ze werkte
enkele jaren als freelancer, tot ze de vacature bij ons op de
boerderij zag en zich aangesproken voelde door de vele
mogelijkheden binnen de job.
“Het leuke is dat ik nu de steun en de kennis van mijn ouders krijg
bij mijn werk. Zij zijn enthousiaste vrijwilligers op de boerderij en
hebben geholpen bij de opstart van de melkverwerking (boter,
platte kaas en yoghurt maken) en de fruitverwerking (confituur en
gelei maken), de wolverwerking (spinnen) en het aanbrengen van
educatief materiaal, zoals de vogelnesten en de schedels. Ze zijn
ook altijd helpende handen bij de feesten”, vertelt Eva
enthousiast. “Ik ben hen echt heel erg dankbaar”.
Creativiteit en kunst
Eva heeft dan wel voluit
“IK WOON HEEL GRAAG IN
IN ‘T
gekozen voor onze boerderij,
STAD, WAAR IK MIJN SOCIAAL
SOCIAAL
toch laat het creatieve haar niet
LEVEN
HEB.
MAAR
IK
BEN
OOK
los. In haar vrije tijd vind je Eva
dan ook regelmatig terug
BLIJ OM ELKE DAG ‘OP DEN
tussen klei en plaaster, of met
BUITEN’ TE KOMEN WERKEN”
WERKEN”
een potlood in de hand.
Eva maakt bronzen beelden,
boetseert in klei, ze maakt schetsen, tekent, en leeft zich uit in
vrijwilligerswerk bij cultuurhuis Roma in Borgerhout.
Eva woont in Antwerpen en pendelt elke dag naar Brasschaat om
te komen werken. “Ik woon echt heel graag in ‘t Stad, waar ik mijn
sociaal leven heb. Maar ik ben ook blij om elke dag ‘op den
buiten’ te komen werken”, lacht ze. Het beste van de twee
werelden dus, dat kan alleen maar goed zijn hé!
Als we Eva vragen om zichzelf in enkele woorden te omschrijven,
moet ze lachen en stelt ze voor dat we hetzelfde aan haar
collega’s uit het team vragen (wat we ook gedaan hebben). Zelf
geeft ze aarzelend toe “ik ben creatief en hou van cultuur. Ik heb
geleerd om hard te werken, ben leergierig en ben een echte
doorzetter, ik heb graag alles in harmonie”. Na dit interview
kunnen we dat alles enkel maar beamen. O, en het antwoord van
haar collega’s lees je in het kadertje hieronder.
Dank je wel Eva! (AC)
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PERSONALIA

GEBOORTES
P*)56A601 00- +, .,*9>,*9, );+,*9!!!
Mohammed Essarikhi (AWB) is papa geworden van Maryam op 22 maart 2015
Dikke proficiat!

OVERLIJDENS
Van Damme Dylan is
op 5 januari als arbeider gestart op Aralea

Eddy Lucas is op 26
januari als arbeider van
start gegaan op Aralea

Sophie Verdier is op
23 februari als bediende
secretariaat gestart op
AWB

Innige deelneming met
Karel Lievens (Aralea), die zijn vader verloor in
januari.
Gunther Van Ballaert (Aralea), die zijn stiefvader
verloor in februari
Eline Aertbeliën (Aralea), die haar oma verloor in
februari
De familie van Robert De Rijcke, (ex-werknemer
Aralea, die in februari overleed.
Robby Abts (AWB), die zijn vader verloor in maart
Guy Bosmans (Aralea), die zijn schoonvader verloor in maart

Steven Van den
Nieuwenbriel is op
2 februari als arbeider gestart op AWB

Robby Abts is op
9 februari als werkbegeleider gestart op
AWB

Gunther Moeskops is
op 2 maart als arbeider gestart op AWB

Koen Mussche (Aralea), die zijn plus-oma verloor
in maart
Veel sterkte!
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HOE COMMUNICEER JIJ?

RODDELEN DOET MENSEN PIJN!
Wat is roddelen?
⇒Soms zeg je dingen over iemand of geef je opmerkingen over een
collega terwijl die collega er zelf niet bij is.

⇒Soms zijn de dingen die je verder vertelt echt waar, soms verdrijf
je een beetje.

⇒Soms gaat het zelfs om valse beschuldigingen of leugens.

RESPECT = OP EEN JUISTE
MANIER PRATEN MET EN OVER ELKAAR
Als je dingen rondvertelt over iemand anders, vindt die andere persoon dat zeker niet leuk. Hierdoor kwets je mensen. Wie slachtoffer
wordt van geroddel wordt er soms ziek of verdrietig van.
Denk eens bij jezelf na hoe jij dat zou vinden als men dingen over
jou rondvertelt zonder dat jij dat wil? (GD)

ENKELE ANTI RODDEL-TIPS:
⇒Zit je met iets of heb je een probleem met een collega, spreek
dan je collega, ploegbaas, directeur rechtstreeks aan. Of het
nu over gedrag of gevoelens gaat, bespreek het direct met de
juiste persoon.
⇒Zeg tegen anderen die roddelen dat ze ermee moeten ophouden, dat dit niet hoort en dat dit niet respectvol is tegenover
anderen.
⇒Doe zelf nooit mee. (GD)

VERSLAG VAN EEN INLEEFDAG:

EEN DAG MEEWERKEN MET
DE HEKWERKPLOEG VAN AWB
Om alles voor het eindejaarsfeest afgewerkt te krijgen qua opdrachten
zijn onze directeur Peter, werkbegeleider David en ikzelf (Jan, coördinator AWB) de ploeg van het hekkenwerk gaan ondersteunen.
Op 22 december te 6.50u vertrokken wij aan AWB richting Gent naar
de werf van raffinaderij ARGOS. Na het toelichten van alle veiligheidsinstructies – inschrijving logboek – … werden de laatste loodjes verzet.
Aan Peter: dank om tijdens deze drukke periode deze twee extra
(werk)handen aan te bieden.
Een selfie als sfeerbeeld ;-)
(JB) Foto JB
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“’T WAS ECHT TOF OP AWB”
Ze zijn met z’n vieren een maand op
AWB gaan werken: Joppe, Edmond,
Dré en Nikolaj. Samen met monitor
Joris hebben ze in maart de AWB’ers
geholpen om hun werk in de beken
tijdig klaar te krijgen voor het nieuwe
seizoen. Op hun voorlaatste werkdag
op AWB hebben we de groep gestrikt
voor een interview. We waren echt
razend benieuwd hoe zij deze maand
op AWB ervaren hebben. Lees maar
mee!
“We werden op AWB echt met open
armen ontvangen”, vertelt Joppe. “Zo
zijn de collega-arbeiders van AWB meteen de eerste dag naar ons gestapt en
hebben ze ons een paar praktische zaken uitgelegd, zoals de weekplanning
die op AWB ophangt, want daar werken
ze niet met een boek die ‘s morgens
afgeroepen wordt”, vult Joppe aan. “Wat
ook anders is op AWB zijn de pauzes.
Zo is er op AWB minder pauze, en daardoor wordt er meer doorgewerkt. Zo
kunnen de collega’s een kwartier vroeger stoppen met werken ‘s
avonds. Dat vind ik echt goed
zo. Misschien is dat wel een
NIKOLAJ
idee voor Aralea”, lacht Joppe.
Goede sfeer
“Er hangt een goeie sfeer hier
op AWB en het zijn ook goeie
gasten”, vertelt Edmond. Ook
monitor Joris bevestigt dat de
sfeer heel goed zat tussen de
collega’s van Aralea en die
van AWB: “Het is een leuke
ploeg mensen om mee te werken. Het klikte goed tussen de
collega’s van beide werkplaatsen. De AWB’ers toonden meteen interesse voor de mannen van Aralea. Er was wederzijds respect en er werden
veel complimenten uitgedeeld”, lacht Joris. “De collega’s
van de sociale werkplaats weten ook goed waarmee ze
bezig zijn. Het was leuk om met hen samen te werken”.
Veel geleerd
Ook Nikolaj en Dré Jacobs zijn heel enthousiast over de
werking van onze sociale werkplaats: “Ik heb deze weken
veel kunnen bijleren. Ik heb ook mogen dalleren, wat ik
echt tof vond. De collega’s hebben mij daarbij goed geholpen”, vertelt Nikolaj. “Er wordt hard gewerkt op AWB,
en het tempo ligt hier hoger, maar dat ging allemaal goed
en we hebben zelfs complimenten gekregen van de collega’s hier op AWB over ons werk”, vertelt Nikolaj enthousiast. “Ik voelde me hier meteen goed”, vult Dré aan.
En coördinator van de sociale werkplaats, Jan Block, was
blij met de hulp vanuit Aralea en met de goede samenwerking tussen de collega’s van de twee werkplaatsen. “De
mannen van Aralea waren hier meteen goed geïntegreerd. Ze hadden meteen een vaste plek veroverd in de
refter”, lacht Jan. “De collega’s van Aralea hebben ons
echt goed geholpen. Ze hebben heel goed doorgewerkt.
Dankzij hen hebben we onze opdracht in de beken goed
kunnen afronden. Dikke merci voor jullie hulp”, sluit Jan
het interview af, met een duim in de lucht. (AC)

HOREMANS

”ER WORDT HARD GEWERKT OP AWB
EN HET TEMPO LIGT HIER HOGER,
MAAR DAT GING GOED EN WE HEBBEN
ZELFS COMPLIMENTEN GEKREGEN
VAN DE COLLEGA’S OVER ONS WERK”
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TOON MEER RESPECT
VOOR ONZE MATERIALEN
Toen we Kurt Aesseloos vroegen of hij
een stukje wilde schrijven voor ons
personeelsblad, had hij het idee om er
een stukje over ‘respect voor materialen’ van te maken. Kurt is vakbondsafgevaardigde binnen onze sociale
werkplaats, en voor de vakbond is respect voor materialen in de eerste plaats
een kwestie van veiligheid en van respect hebben voor je collega’s, die ook
met deze materialen moeten werken.
“Er is echt dringend nood aan meer respect voor materialen”, zegt
Kurt. “Als je
rondkijkt hier
op de werkplaats, valt het
echt op dat er
maar weinig
respect is voor
de collega die
het onderhoud
van de werkplaats doet.”
Werkkleding
Kurt
neemt
ons mee op rondleiding door de werkplaats en samen maken we foto’s van enkele situaties waarin er te weinig respect is
voor de werkmaterialen. “Kijk hoe de collega’s omgaan met hun werkkledij. Ze gooien de vuile kledij op een hoop. Ze steken
natte sokken tussen de verwarming of
gooien natte en vuile kleding op de verwarming, ze zetten hun vuile werkschoenen op hun kastje. Het kan toch niet dat de
persoon die het onderhoud doet dit alles
moet wegnemen om goed te poetsen?”
vraagt Kurt.
WC’s
We lopen verder door de gebouwen van
AWB, en Kurt stopt bij de wc’s. “Kijk eens

hoe vuil de wc’s erbij liggen. De collega’s
gooien lege wc-rolletjes en restjes wcpapier gewoon op de grond, in plaats van
ze in de vuilbak te gooien. En in de wc-pot
zie je nog “sporen” van de vorige gebruiker. Waarom laten de mensen de wc niet
proper achter? Dat is toch respect hebben
voor de persoon die het onderhoud doet”,
benadrukt Kurt.
Camionettes
“En dan hebben we het nog niet gehad
over de netheid en orde in onze camionettes. Daar moeten wij als arbeiders ook
veel
meer
aandacht
voor hebben”,
zegt
Kurt.
“Dat is zeker
niet
enkel
een taak van
de werkbegeleider. Kijk nu
bijvoorbeeld
naar de camionette van de
Belgacomopdrachten.
Het is onze
taak om die proper en ordelijk te houden”,
vertelt Kurt. “En iets waar ik me ook echt
aan kan ergeren is dat er vaak materiaal
uit andere camionettes (van andere werkbegeleiders) genomen wordt en niet teruggebracht wordt. Zo wordt alles door elkaar
gehaald en zitten de collega’s nadien zonder werkmateriaal. Dat kan toch niet, hé”,
zegt Kurt.
“Ik zou dan ook een oproep willen doen
aan al mijn collega’s en hen willen vragen
om meer respect te hebben voor ons
werkmateriaal: voor onze werkkledij, voor
onze infrastructuur, onze camionettes, en
zo, onrechtstreeks ook voor onze collega’s
zelf”, sluit Kurt af. (AC)

KEN JE ONZE SLOGAN NOG?

“IK DRAAG ZORG VOOR
ONS MATERIAAL, ALSOF
HET VAN MIJ IS”

Foto’s JB en AC

Foto’s Benny Wouters en AC
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VARIA

GEZOCHT:
KINDJES DIE HUN TUTJE MISSEN
Foto’s JB

De camionettes van Aralea, AWB en Mikerf: op het eerste gezicht zien ze er zo goed als
allemaal hetzelfde uit. Echter, wie wat dichter gaat kijken ziet dat elke camionette de
eigenheid van zijn ploeg draagt. Pluche beestjes, foto’s, stickers, je kan het zo gek niet
bedenken.
Nu hebben we onder ons een geheime DETAILZORRO die het fantastische idee heeft
opgevat om hier iets mee te doen. Het idee is het volgende: wij publiceren een foto van
zo’n hebbeding uit één van de camionettes, en jullie gaan raden over welke camionette
het gaat en komen ons het verhaal vertellen achter dit object. In de volgende editie van
dit blad vertellen jullie dan alles over hoe dit hebbeding in de camionette terechtgekomen is. Aan de slag dus!
KEN JIJ DEZE TUTJES? KOMEN ZE UIT JOUW PLOEG? KOM ONS DAN HET VERHAAL HIERACHTER VERTELLEN! WE ZIJN ALLEMAAL BENIEUWD! (EB) Foto EB

HET VERHAAL
VAN DE BLOEMEN

Foto EB

In de vorige editie van ons blad lanceerden we de foto van
dit boeket bloemen en vroegen we jullie om ons het verhaal
hierachter te komen vertellen.
Dit is het verhaal dat monitor Marc Broeckhuysen ons
vertelde: “Dat boeket bloemen vonden we in een container op het kerkhof, toen we daar het onderhoud deden.
Dat is fleurig aan de camionette hé, zo’n boeket bloemen! Vroeger had ik een grote bos rozen aan de camionette hangen. Helaas zijn ondertussen allebei de boeketten op mysterieuze wijze verdwenen”, lacht Marc.
“Ook dit roze boeket was op een dag plots weg.” Iemand een idee waar het naartoe is of wie ermee weggeslopen is? Laat het ons weten! (AC)
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VARIA

Niemand
Er waren eens drie mensen:
Iemand, Iedereen en Niemand
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Op een dag moest er een belangrijke opdracht worden vervuld.
Iedereen dacht echter dan Iemand het wel zou doen.
En hoewel Iedereen het kon, deed Niemand het.
Hierdoor werd Iemand boos, omdat het de taak was van Iedereen en nu
had Niemand het gedaan.
Iedereen dacht dat Iemand het had kunnen doen, maar Niemand had
zich gerealiseerd dat niet Iedereen het wilde doen.
Aan het eind beschuldigde Iedereen Iemand omdat Niemand deed wat
Iedereen had kunnen doen.
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FUN NA ‘T WERK

Foto’s ND, JB en AC

Zij die er waren,
hebben zich opnieuw
heel goed geamuseerd
op de tweede editie van
onze FUN NA ‘T WERK.
In juni organiseren we dit
nog een keer. Ben jij er
dan ook bij?

AWB NAM AFSCHEID
VAN JOERI MAES

Foto’s JB
en AC

Eind februari nam AWB afscheid van werkbegeleider Joeri. Dank je wel voor de toffe samenwerking Joeri, het ga je goed!

Ik geef een pluim aan Jan Block (AWB)
omdat hij een goede baas is en luistert naar de
arbeiders.
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