Nederkrant

In het
zonnetje
Fietsplan
pag 4

#01

j
i
b
n
e
i
e
o
r
g
r
Doo
Nederrijn
De bijzondere werkplek van..
pag 5

In het nieuws
pag 13

NUMMER 1 • JAARGANG 15 • JANUARI 2019
Nederkrant is het personeelsblad voor alle
medewerkers van Nederrijn Schoonmaak.
Deze uitgave verschijnt drie keer per jaar.

Best Practice
Award
pag 14

Inhoud

Voorwoord
Kerstfeest
Fietsplan
De werkplek van...
Allerlei
In het zonnetje
Wat er voorbij kwam op
Facebook
Flexpool
Doorgroeien binnen Nederrijn
Nieuwe opdrachten
PSO ladder audit
Nederrijn in het nieuws
Best Practice Awards
Geslaagden
Jubilarissen
Jarigen
Zoekplaatje
Geboren

2

3
4
6
7
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
17
17
17

#01 | januari 2019

Voorwoord
van Chantal Bruil

De tijd vliegt, januari is alweer bijna voorbij! Wellicht
wat aan de late kant, maar daarom niet minder gemeend
wil ik vanaf deze plaats iedereen een voorspoedig en
vooral gezond 2019 toewensen.
Nederrijn is een financieel gezond bedrijf. Dat is
geen vanzelfsprekendheid
in de schoonmaakbranche. Bij aanbestedingen
dingen veel bedrijven mee
om een opdracht, liefst
voor langere tijd, gegund
te krijgen. De laagste prijs
blijft nog steeds één van
de belangrijkste redenen voor klanten om te
kiezen voor een schoonmaakbedrijf. Wij zijn lang
niet altijd de goedkoopste aanbieder, maar hopen
opdrachtgevers ervan te
overtuigen dat onze dienstverlening bovengemiddeld
goed is. Door betrokken
en gemotiveerde medewerkers, goede materialen
en middelen, korte communicatielijnen en zoveel
mogelijk gebruik te maken
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van een vast team van
medewerkers kunnen wij
bijzonder goed schoonmaken.
Dit klinkt heel logisch,
maar zo vanzelfsprekend is dat niet. Dagelijks
wordt er een topprestatie geleverd! Zoals in de
vorige editie al vermeld,
het is lastiger geworden
om voldoende geschikte
medewerkers te vinden
om onze klanten te blijven
bedienen op de manier
die ons voor ogen staat.
Inmiddels zijn vakbonden
en werkgevers een nieuwe
cao overeengekomen
waarin niet alleen afspraken over hogere lonen zijn
vastgelegd, maar waarin
ook afspraken gemaakt
zijn om ervoor te zorgen

dat medewerkers gezond
hun pensioen halen.
Het belangrijkste doel voor
mij blijft Nederrijn financieel gezond te houden.
Voor onszelf, en voor onze
medewerkers zodat we
deze afspraken kunnen
blijven naleven.
Toine Arts
Financieel directeur
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Kerstfeest
We kijken weer vol trots terug op een geslaagd kerstfeest
als dank voor de inzet van al onze medewerkers.
Wat kwamen jullie weer met velen en wat hebben wij
weer genoten van de mooie mensen, sjieke kleren, blije
kindergezichtjes en vrolijke verhalen. Iedereen heeft
heerlijk gegeten, gedronken en een mooi kerstpakket
meegenomen. Bedankt voor jullie komst en inzet.
We hopen jullie met de foto’s en reacties via Facebook
een mooie terugblik te geven!

‘‘Ik heb het weer erg naar mijn zin gehad,
en dank je wel voor het leuke kerstpakket.
En hele fijne feestdagen gewenst.’’

‘‘Was erg gezellig, lekker eten, en een mooi
kerstpakket! Super geregeld.’’

‘‘Was allemaal top geregeld kan
niet anders zeggen en alleen
maar hopen op nog een goed
jaar!’’
4
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‘‘Na 3 schoonmaakbedrijven nu jaren via
Nederrijn in dienst. Mag gerust gezegd
worden dat het ene bedrijf een kerststol
geven, de andere 25 euro bij je loon maar.....
Nederrijn schiet boven alles uit door elk jaar
een kerstborrel te geven met heerlijke hapjes
en drankjes afsluitend met een kerstpakket.
Petje af hoor.’’

‘‘Was super gezellig!
Bedankt Nederrijn!’’
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Diefstalbeleid
Misbruik, diefstal of verduistering van eigendommen
van Nederrijn en/of eigendommen van opdrachtgevers,
wordt bij Nederrijn Schoonmaak absoluut niet getolereerd.
Dat geldt ook voor het gebruik van de telefoon van de
opdrachtgever, anders dan in noodgevallen.
Wanneer Nederrijn Schoonmaak dergelijk gedrag bij een
medewerker constateert, zal dit te allen tijde aangemerkt
worden als een dringende reden voor ontslag op staande
voet.

Ziekmelden
Ben je ziek en kun je niet
werken? Dan dien je je
persoonlijk telefonisch bij
je leidinggevende af te
melden.
Vergeet niet om tevens
vanaf 8.15 uur het hoofdkantoor in Duiven te
informeren. Telefoonnummer 026 - 319 58 00.
Let op: ziekmeldingen
graag voor 9.30 uur doorgeven.

Schade?
Het kan voorkomen dat er
tijdens je werk iets kapot
gaat of beschadigd wordt.
Dat kan immers iedereen
overkomen. Wat er ook
gebeurt; je bent verplicht
dit meteen bij je rayonleider te melden, zodat
de schade opgelost kan
worden.
6

Fietsplan
Wil je een nieuwe (elektrische) fiets met gemiddeld
40% voordeel aanschaffen? Vanaf nu kun je als
medewerker van Nederrijn
Schoonmaak jouw nieuwe
fietspakket heel voordelig aanschaffen. Nederrijn
werkt hiervoor samen met
FiscFree®.

voordeel! De fiets kan
betaald worden met bijvoorbeeld brutoloon of
verlofuren.
Ben je benieuwd naar de
spelregels? Neem dan
contact op met de afdeling Personeelszaken.

Het fiscale voordeel kan
ook van toepassing zijn
op de premie van een
fietsverzekering en op
Nationale Fietsbonnen.
Je kunt een fiets bestellen
bij een rijwielhandelaar bij
jou in de buurt. Of in de
geïntegreerde webshop in
FiscFree® met fikse kortingen; die kunnen oplopen
tot wel honderden euro’s.
In beide gevallen ontvang
je ook nog eens belasting-
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De werkplek van...

Team Gieterij
Doesburg
Gieterij Doesburg is in
1896 opgericht en heeft
zich de afgelopen 120 jaar
ontwikkeld tot een gerenommeerde ijzergieterij.
Het is één van de oudste
ijzergieterijen in Nederland. Én de bijzondere
werkplek van Lydia, Gerda
en Manuela.
We hadden het geluk om
samen met de dames
eens een kijkje te mogen
nemen in de fabriek.
Voorzien van gele hesjes,
werkschoenen en veiligheidsbril natuurlijk! Zodra
je de fabriek binnenstapt
dringt de geur van vuur je
neus binnen. Vuurvonkjes
dwarrelen vrolijk rond bij
de ijzergieterij.
De dames werken al een
heel aantal jaren samen in
Gieterij Doesburg. Ze zijn
volledig op elkaar ingespeeld, weten wat ze aan
elkaar hebben en klaren
hier samen de klus. Iedere
dag weer.
januari 2019 | #01

Waarom is dit een bijzondere werkplek?
“Het is natuurlijk niet
zomaar een net kantoor
dat we hier schoonmaken. Het is een flinke
fabriek met veel diversiteit in schoonmaakwerk.
Zo maken we bijvoorbeeld
schoon in de kantines, toiletten, technische ruimtes,
laboratorium en doucheruimtes. Het zwarte stof
dat uit de fabriek komt
loopt iedereen overal naar
binnen. Dat zorgt voor een
flinke uitdaging.”
Kom je gekke dingen
tegen in het werk?
“Ja, de toiletten en de doucheruimtes worden niet
altijd even netjes achter
gelaten. Gelukkig pakt de
opdrachtgever dit goed
op met de jongens uit
de fabriek. Het blijft een
mannenwereld. Daarnaast
kunnen we aan de lopende
band tegen al het zwarte
stof blijven poetsen, dat
houdt nooit op!”

Worden jullie daar niet
moedeloos van?
“Nee, het hoort er bij met
ons werk in een fabriek,
dat weten we. We hebben
echt wel eer van ons werk,
ook al is dat soms van
korte duur.”
Wat maakt het werken
hier fijn?
“We werken heel fijn
samen en we hebben
ook nog een hele fijne
invalkracht die ons helpt
bij vrije dagen of ziekte.
De jongens in de fabriek
zijn op ons gesteld. Tijdens
feestjes en bedrijfsuitjes
horen wij er ook bij. We
krijgen veel waardering
van de opdrachtgever
voor ons werk.”
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Allerlei
Teamuitje

Sibel heeft samen met haar
team uit Eerbeek geluncht.

Teamuitje

Het Rijn IJssel team Velperweg was heerlijk uit
eten bij vakschool Wageningen.

Vacatures
Ben je op zoek naar (tijdelijk) extra werk, werk
op een andere locatie of
ken je iemand die graag
in de schoonmaak werkzaam zou willen zijn?
Kijk dan op onze website voor het aanbod van
vacatures die door onze
eigen Werving en Selectie afdeling actueel wordt
gehouden.
Geïnteresseerd?
Kijk voor het actuele
aanbod op www.nederrijnschoonmaak.nl onder
werken bij - vacatures.

Hoogwerker

een van onze hoogwerkers
stond eind 2018 bij het Rijn
IJssel in Arnhem. Een leuke
kans om er een mooie
nieuwjaarswens aan te
hangen. Deze gigantische
banner met ‘‘Een bijzonder
schoon 2019’’ heeft hier
mooi aan gehangen!

In het zonnetje

Afgelopen periode zijn er weer meerdere teams in het
zonnetje gezet vanwege uitstekende prestaties. Wij
zijn weer bijzonder trots op onze toppers!
De heren bij Ardagh zijn
in het zonnetje gezet vanwege het behalen van een
belangrijk certificaat voor
de opdrachtgever. Ze zijn
weken druk geweest en
hebben zelfs weekenden
doorgewerkt. Dat vinden
wij nog eens teamwerk!

Een 10 voor het sanitair
bij het Lorentz en dat is
gevierd met taart!

Een 10 voor het sanitair
bij het Candea College
Eltensestraat en ook
dat is gevierd met taart!
8
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Bonus
Nieuwe bonusregeling!
Wil jij super eenvoudig een
extra zakcentje verdienen?
Dat kan door een nieuwe
medewerker aan te dragen
bij Nederrijn Schoonmaak!
Hoe?
Je ontvangt een bonus van
€50,- netto als de kandidaat die jij aandraagt door
de proeftijd komt en nogmaals €50,- netto als hij
of zij na 6 maanden nog
steeds bij ons werkzaam
is.
In totaal kun je dus €100,netto verdienen!

Wat er voorbij
kwam op Facebook
Filmen
In
oktober
mocht
onze afstudeerstagiair
Jeroen, van de opleiding
Communicatie
&
Multimedia Design, voor
zijn opdracht filmen
bij onze klant Rozet.
Er zijn mooie opnames
gemaakt in Bibliotheek
Arnhem en Momento.

Douwe Bob

Kopij
aanleveren
Heb jij iets leuks meegemaakt op jouw locatie?
Wil je een bijzondere
gebeurtenis met ons
delen of een collega in
het zonnetje zetten?
Laat het ons weten zodat
wij in de volgende Nederkrant aandacht kunnen
besteden aan jouw inzending.
Copij aanleveren kan via:
nederkrant@nederrijn.nl
of via Facebook Messenger.
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In november zijn er
kaarten verloot voor een
concert van Douwe Bob.
Heb jij niet gewonnen?
Niet getreurd, wij gaan
vaker dit soort leuke
acties organiseren. Blijf
dus onze Facebookpagina volgen!

Girlpower
Na het hardcorefeest
‘‘Beter Kom Je Niet’’
op het terrein van
Breepark in Breda
was het puinruimen
geblazen. Marjolijn en
Anita hebben samen
flink doorgeschept
met een grote glimlach op het gezicht.
Dat is pas echt girlpower!!
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Flex Pool
Voor onze Flex Pool zijn wij op zoek naar enthousiaste
medewerkers. Ben jij naast je huidige werk nog wat
extra uren beschikbaar of ken je iemand die nog werk
zoekt, dan vernemen wij dat graag!
Op week- en zelfs dagbasis kun jij je beschikbaarheid
doorgeven aan onze planningsafdeling. Als er gaten
in de vaste planning ontstaan dan ben JIJ degene die
als eerste gebeld wordt voor extra werkzaamheden.
Ook mensen die niet in dienst zijn van Nederrijn
Schoonmaak, zijn van harte welkom om uren te maken!
Mail je gegevens naar vacatures@nederrijn.nl onder
vermelding van ‘‘werken in de Flex Pool’’.
Uiteraard kun je ook bellen met een van onze
medewerkers van de afdeling Werving en Selectie:
026-3195800.

Geen toegang
Medewerkers van Nederrijn Schoonmaak die
buiten openingstijden bij
opdrachtgevers werkzaam
zijn, mogen geen bezoekers binnen laten. Dat kan
soms lastig zijn. Vooral als
je voor de aanbeller zichtbaar aan het werk bent.
Daarvoor hebben we speciaal een ‘niet openen’-kaart
beschikbaar. Deze kaart is
geplastificeerd en kan aan
de werkwagen gehangen
worden. Wanneer iemand
aanbelt, toon je gewoon
de kaart. Nu weet de
mogelijke bezoeker dat je
niemand binnen mag laten.
Wil jij ook gebruik maken
van deze kaart? Vraag het
je rayonleider!
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Vertrouwenspersoon
Bij Nederrijn Schoonmaak
zijn seksuele intimidatie, agressie, geweld
en rassendiscriminatie
onaanvaardbaar.
Bij een bedrijf waar
zoveel mensen werken,
kan de mogelijkheid dat
het toch gebeurt echter
niet geheel worden uitgesloten.
Daarom hebben wij een
procedure opgesteld om

klachten van medewerkers op dit gebied te
behandelen.
De klachtenprocedure
kun je opvragen bij de
afdeling Personeelszaken.
Wil je direct met de
vertrouwenspersoon
spreken, dan kun je contact opnemen met het
hoofdkantoor, 026 – 31
95 800.

Afscheid Elekta
Helaas hebben wij
afscheid moeten nemen
van onze klant Elekta.
Wij willen Melissa, Elly,
Harry, Fatima, Aysegul,
Ali en Joy van harte
bedanken voor alle
inzet op dit pand!
#01 | januari 2019

Doorgroeien binnen Nederrijn

Nathalie Ulrich
Nathalie is bij Nederrijn
begonnen als schoonmaakkracht, en inmiddels
doorgegroeid tot rayonleidster. Ze vertelt ons hoe
dit is gegaan.
Hoe ben jij in de schoonmaak beland?
“Op het moment dat ik
kinderen kreeg ben ik gaan
schoonmaken vanwege
de gunstige werktijden. Ik
kon overdag gewoon thuis
bij mijn kinderen zijn. Ik
ben gestart met een paar
Rijn IJssel panden onder
de leiding van Marian
Sprenkeler. Hier ben ik
altijd voorvrouw geweest.
Na mijn verhuizing naar
Doetinchem kon ik gelukkig ook weer via Marian op
een aantal panden daar in
de omgeving als schoonmaakkracht aan de slag.”
En hoe ben je daarna
rayonleidster geworden?
“Tijdens de vakantie van
Marian en het zwangerschapsverlof van een
januari 2019 | #01

andere rayonleidster ben
ik gevraagd om tijdelijk die
panden waar te nemen. Dit
vond ik toen best spannend, maar het beviel mij
goed. Hierna ben ik vaker
gevraagd om in bepaalde
rayons ondersteuning te
bieden. Afgelopen jaar
heb ik vervolgens de opleiding tot leidinggevende in
de schoonmaak behaald.
Toen mijn huidige rayon in
Utrecht zonder rayonleider kwam te zitten, mocht
ik deze op mij nemen.”
Wat vind je leuk aan deze
functie?
“Het in elkaar puzzelen
van mijn weekplanning
vind ik heerlijk. Welke
panden ga ik bezoeken?
Waar moet ik een DKS
lopen deze maand? Heb
ik een gesprek bij een
klant en kan ik dan gelijk
meer panden in die omgeving bezoeken? Het is een
routine voor mij geworden
om dit goed in te plannen.
Zijn er problemen in de

personeelsplanning op
een pand? Ook dan vind ik
het een uitdaging om dit
weer passend te krijgen.
Het geeft mij veel voldoening als alles op zijn plek
valt.”
Wat doe je als je ergens
tegenaan loopt?
“Ik krijg vanuit Nederrijn gelukkig goede
begeleiding. Ik heb een
ervaren rayonleidster als
vraagbaak toegewezen
gekregen. Bij haar kan
ik overal mee terecht. Ik
moet nog veel leren, maar
ik ben door alle ervaringen
die ik heb opgedaan al
een stuk zelfverzekerder
geworden.”
Hoe ziet je toekomst eruit
bij Nederrijn?
“Ik heb het naar mijn zin en
het werk is goed te combineren met mijn thuisfront.
Ik zou graag tot mijn pensioen dit werk blijven doen
bij Nederrijn!”
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Nieuwe opdrachten
De afgelopen tijd hebben weer verschillende
opdrachtgevers gekozen voor de dienstverlening van
Nederrijn Schoonmaak. Daar zijn wij trots op. Een
greep hieruit:
•
•
•
•
Allemaal opdrachtgevers voor wie wij de zorg voor
het schoonmaakonderhoud graag uit handen nemen.
Heb jij een tip voor een mogelijke nieuwe klant?
Laat het ons weten en ontvang €15,00!
Ken je een bedrijf of een organisatie die geïnteresseerd
is in één van de activiteiten van Nederrijn Schoonmaak? Laat het ons weten.
Als we een offerte mogen maken, ontvang je in ieder
geval €15,00. Komt er uit jouw tip een order voort, dan
ontvang je €50,00.

PSO ladder audit
Nederrijn heeft de 2e
trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen
(PSO) en daar zijn we
heel blij mee! Dit betekent
namelijk dat Nederrijn op
een duurzame wijze een
maximale bijdrage levert
op het gebied van sociaal ondernemen. De PSO
is een landelijk en wetenschappelijk onderbouwd
meetinstrument en keurmerk dat is uitgegroeid
tot de norm voor sociaal
ondernemen. Het doel is
om meer mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op
een kwalitatief goede
wijze aan werk te helpen.
Denk aan mensen met een
12

Wajong status, WSW-indicatie of mensen die
langdurig werkloos zijn. Om
deze certificering te behouden zijn wij begin januari
bezocht door een auditor. Deze heeft als advies
opnieuw trede 2 gegeven
wat een zeer mooi resultaat is! Het PSO-keurmerk
kent vier prestatieniveaus:
de Aspirant-status, Trede
1, Trede 2 en Trede 3. Het
idee achter de Trede-benadering is dat organisaties
kunnen groeien op de
PSO-Prestatieladder door
op een duurzame wijze
meer werkgelegenheid
te bieden aan kwetsbare
groepen in de samenleving.

Supercross
Na de Supercross eind
december 2018 had ons
team van de Autotron/
Brabanthallen weer een
flinke klus om alles zanden kleivrij te krijgen! Er lag
namelijk zo’n 300 m3! Toch
is het ze gelukt om alles
weer #bijzonderschoon te
krijgen!
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Nederrijn in het nieuws
Nederrijn op Omroep Gelderland
Wij hebben er schoon
genoeg van; vieze school
toiletten. Samen met
DeBasisFluvius
gaan
wij het probleem van
onfrisse toiletten op deze
basisscholen aanpakken.
We willen de kinderen
graag naar een schoon
toilet sturen en zetten
daarom een groot schone-toiletten-offensief in.
Toiletgroepen van verschillende basisscholen
zijn in de zomervakantie door DeBasisFluvius
opgeknapt in samenwerking met Toletto.

Project Immerloo

Enige tijd geleden is Nederrijn gevraagd om mee
te denken en participeren
in een project genaamd
Immerloo. Vanuit de Gemeente Arnhem, Vivare en
Volkshuisvesting is geld
vrijgemaakt om een drietal flats in Immerloo op
te knappen en te schilderen. Het opknappen wordt
door mensen gedaan die
vanuit een afstand tot de
arbeidsmarkt in en rondom Arnhem woonachtig
zijn. De kandidaten mogen
en kunnen vanuit hun uitkering meewerken aan het
januari 2019 | #01

Wilma’s WC spel wordt
ingezet en we voeren
iedere maand een zogeheten dieptereiniging uit.
Truus Vermeulen vertelt
aan Omroep Gelderland
meer over haar ervaringen op basisscholen. Zij
treft van alles aan op het
toilet; van wc-rollen die
op de grond zijn gegooid
tot ontlasting naast de
pot. ‘We hopen de kinderen te stimuleren met een
leuke wc-wedstrijd, dus
we hopen op verbetering.’

project met als uiteindelijke doel om uit te stromen
naar betaalde arbeid. Nederrijn is gevraagd voor
een stuk begeleiding en
om banen voor de betrokken medewerkers te
creëren. Paul van Koppenhagen is gestart met de
begeleiding van een eerste
groep. Een van de kandidaten loopt zo nu en dan
al stage bij Nederrijn. Ben
je benieuwd naar de status
van het project volg dan
op Facebook: Vakbroeders
Arnhem.

Wilma in de finale
Donderdag 13 december
was het dan zover! We
gingen naar het Klasse
Theater in Tilburg voor
de finale van Schoonmaker van het Jaar
2018. Wilma was samen
met vier andere Nederlandse finalisten in de
race om de titel. Het was
een spannende avond
waarop Wilma zichzelf
en Nederrijn goed heeft
vertegenwoordigd. Helaas heeft ze de award
niet gewonnen maar
voor ons is Wilma toch
echt de winnaar van de
avond!

Artikel wijkkrant Malburgen
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Nederrijn Schoonmaak wint
tweede prijs Best Practice Award!

Voor onze gezamenlijke
strijd tegen vieze toiletten zijn we samen met De
Basis Fluvius en Toletto
genomineerd voor de
Best Practice Award 2018
van Code Schoonmaak.
Op 24 januari 2019 is
voor de zevende keer de
Best Practice Award uitgereikt. Deze uitreiking
vond plaats tijdens en
spannende finale in de
Jaarbeurs Utrecht. De
genomineerden waren
organisaties die samen de
Code Verantwoordelijk
Marktgedrag succesvol in
de praktijk brengen. Met
als resultaten: verbeterde
arbeidsomstandigheden,
een versterking van de
betrokkenheid van de
schoonmaakmedewerker
en een verbetering van
de kwaliteit van het

14

schoonmaakwerk. ‘Ook
dit jaar waren de ingediende Best Practices
weer van een erg hoog
niveau, wat de keuze
niet eenvoudig heeft
gemaakt’, aldus de heer
Blokland, voorzitter van
de jury van de Best Practice Award 2018.
Tijdens de uitreiking
mocht iedere genomineerde partij een korte
presentatie geven over
de Best Practice. Ida
Jager heeft Nederrijn
Schoonmaak uitstekend vertegenwoordigd
en uitleg gegeven over
het schoonmaken op
basisscholen en de inzet
van Wilma’s Wervelende
WC wedstrijd. Zeer trots
zijn we dan ook op onze
tweede prijs en deze
prachtige award!
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Geslaagden
Opleiding

Geslaagden Shawny Akkerman, Karin Bergsma, Ida
Jager, Neriman Kaya, Barbara Mesner, Jacqueline
Ross–Esman, Salar Abdallah, Rachida Bitich–Nouihal, Sultan Bostanci–Akpinar, Virginia Cuenca
Trujillo, Naoual El-Adel, Annoeska Engelhard,
Romee Hogeweg, Nadiye Karademir, Marcha Voskamp en Gerda Schrijvers hebben het basis diploma
schoonmaak gehaald en kregen deze uitgereikt op
het hoofdkantoor in Duiven. Van harte gefeliciteerd!

Ieder
kwartaal
starten er opleidingsgroepen. Binnen de
cao Schoonmaak- en
Glazenwassersbedrijf
is vastgesteld dat alle
medewerkers na 1,5 jaar
dienstverband in het
bezit moeten zijn van een
basisdiploma schoonma(a)ker/ster.
Kom je volgens de cao
in aanmerking voor een
basisopleiding, dan krijg
je automatisch van de
afdeling Personeelszaken een uitnodiging om
deel te nemen. Val je
hierbuiten, dan kun je zelf
contact opnemen met de
afdeling Personeelszaken. Zij vertellen je graag
over het volgen van de
basisopleiding schoonma(a)ker/ster of over
eventuele doorgroeimogelijkheden.

Geslaagd voor de basis opleiding schoonmaak:
Said Yaakoubi, Sobian Murks, Joke Baremans,
Bianca van Putten, Astrid Marcus, Jennefer de
Boer, Ankie Damen, Marga van Gils, Wilma Meijer,
Brenda Rodriquez, Inge Driessen, Melissa Langendoen en Analyn Tarre.
Geslaagd voor de opleiding leidinggevende in
de schoonmaak: Ans van Kevelaar, Diana Baars,
Siliya Timisela, Brenda Donkers en Ida Jager.
Allen van harte gefeliciteerd!

Hoera

Team Rabobank Breda,
de dames van Hannie van
Straaten, zijn geslaagd!
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Jubilaris
Henny van den Wijngaard, 29 september
2018, 12,5 jaar.
Ria Speldenbrink, 3 oktober 2018, 12,5 jaar.

Geregistreerd
partnerschap

Ria Speldenbrink
is 12,5 jaar in
dienst!

Anoeska Zweers is op
21 september 2018 het
geregistreerd partnerschap aangegaan met
Dennis Moesker. Van
harte gefeliciteerd!

Sevda Koc - Altinpinar, 3
oktober 2018, 12,5 jaar.
Henny van den Wijngaard, 3 oktober 2018,
12,5 jaar.
Fetije Gashi-Shala, 3
oktober 2018, 12,5 jaar.
Nuray Duvan-Tezel, 3
oktober 2018, 12,5 jaar.
Sylvia Hesseling, 6
december 2018, 12,5 jaar.

Sevda Koc –
Altinpinar is 12,5
jaar in dienst!

Henny van den Wijngaard is
12,5 jaar in dienst!

Naturalisatie
Rayonleidster
Rita
Brinks had het genoegen de naturalisatie
bijeenkomst te mogen
bijwonen van Matilda
Massawe. Van harte
gefeliciteerd Matilda!
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Fetije Gashi is
12,5 jaar in dienst!

Sylvia Hesseling is 12,5 jaar in
dienst!
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Zoekplaatje

Geboren
13 september 2018: zoon
Roan van mevrouw Loïs
Albouts.
24 september 2018:
dochter Elina van
mevrouw Zahra Noori.
3 oktober 2018: dochter Elis van mevrouw
Yanaika Rinsampessy.

Zie jij de 7 verschillen?

23 oktober 2018: zonen
James en Cedric van
mevrouw Angel Campbell.
2 november 2018: zoon
Jaxx van mevrouw Nikita
Bredenbeek.

Jarig

11 december 2018: dochter Maria van mevrouw
Regina Echten.
25 december 2018: zoon
Lamin van mevrouw
Isatou Dampha.

Mary Langbroek
is verrast op haar
50ste verjaardag!

Evelien Donkers
is verrast op haar
50ste verjaardag
met een mooi versierde werkwagen
op het Rijn IJssel.

8 januari 2019: dochter
Elif Naz van mevrouw
Aynur Akca – Zenyin.

Hoera!
Vrijdag 5 januari was het
zover. Yildiz Sahin is 50
geworden! En dat wilde
ze zelf niet ongestoord
voorbij laten gaan. Ze
heeft twee dagen in
de keuken gestaan om
heerlijke, typische Turkse
gerechten te maken. Niet
alleen haar collega’s en
leidinggevenden waren
uitgenodigd. Ook veel
medewerkers van onze
opdrachtgever waren van
de partij. Een hele mooie
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samenwerking zoals die
moet zijn. Iedereen had
prachtige cadeautjes
voor Yildiz en we hebben
zitten smullen. We kregen
zelfs eten mee naar huis.
Yildiz is al jaren meewerkend voorvrouw voor
Nederrijn Schoonmaak
bij een gerenommeerde
opdrachtgever in Vaassen. Yildiz, nogmaals van
harte gefeliciteerd. Blijf
gezond en bedankt voor
je gastvrijheid.
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