personeelsblad | nummer 5 | december 2018

Nieuwe verpakkingslijn bij
Vixia
In verband met de toename van de verpakkingsactiviteiten binnen Vixia voor Intergamma zijn
er enkele aanpassingen gedaan. Zo is er een
hele nieuwe verpakkingslijn aangeschaft voor
de afdeling sealen. De afdeling sealen kreeg
meteen ook een nieuwe indeling zodat de
nieuwe machine op de juiste plek kon worden
neergezet.

Voor de aanschaf is er door de afdelingsleiding
in overleg met MT, inkoop en accountmanager
goed gekeken naar de beste oplossing voor
Vixia. Diverse bedrijfsbezoeken en een beursbezoek zijn gebruikt om zo veel mogelijk

Fotoshoot

informatie te verzamelen. Zo is er een bezoek
gebracht aan ons collega SW-bedrijf Westrom
in Roermond en een bloembollenverpakker in
Grootebroek (Noord-Holland). Dit was nodig
omdat de machine aan alle noodzakelijke eisen
moet voldoen. Zo is er nadrukkelijk gekeken
naar veiligheid en gebruiksvriendelijkheid.
Uiteindelijk is de keuze bepaald op de
Contiseal 802.

Samen met deze volautomatische hoeksealmachine zijn een krimptunnel (Contishrink)
met een kijkvenster en twee lopende banden
aangeschaft. Alles bij elkaar een hele mooie
nieuwe verpakkingslijn. Op dit moment staan
op de sealafdeling dus twee sealmachines
waarmee Vixia alle opdrachten kan uitvoeren
die de klanten op dit moment aan ons vragen.
Van hele kleine en lichte producten tot de wat
grotere en wat zwaardere producten. Hiermee

Ria de Boer en Willem Born werken graag
aan de Contimeta

zijn we voor de toekomst klaar om deze werksoort op een goede manier uit te voeren.
De medewerkers van de sealafdeling hebben
de afgelopen tijd al veel ervaring opgedaan
in het werken met de nieuwe machine en de
nieuwe producten.

John Reijnders,
redactielid

fotocamera’s op Millenerweg 2. Vooraf hadden
verschillende medewerkers aangegeven graag
mee te werken aan een heuse Vixia-fotoshoot.
Alsof ze niet anders gewend waren, namen
medewerkers verschillende posen aan en lachten
professioneel naar de camera. Ze lieten zich
niet uit het veld slaan door alle aanwijzingen
van Megin.
Niet alleen binnen werden foto’s gemaakt.
Ook medewerkers aan de slag bij diverse
opdrachtgevers werden op de gevoelige plaat
gelegd. Zo ging Megin onder andere langs bij
de heren van de gemeentelijke groenvoorziening
en monteurs van Volta.
Wat de meeste tijd in beslag nam? Het fotograferen van het MT…. Zo bleek Ralph Hennes
toch wel erg groot en moest de fotograaf op
een trapje gaan staan.

Op dinsdagochtend 13 november verscheen
fotograaf Megin Zondervan met twee enorme

Medewerkersonderzoek

In 2015 heeft Vixia samen met onderzoeksbureau Effectory een Medewerkers Tevredenheids
Onderzoek (MTO) gehouden waaraan alle
medewerkers van Vixia mee konden doen.
71,1 % van alle medewerkers heeft dat toen ook

Benieuwd naar het resultaat? De foto’s zullen
onder meer op de website van Vixia en in
MENSenWERK te zien zijn. Wil je je eigen foto
opvragen? Je teamleider heeft de contactgegevens van de fotograaf.

Nogmaals ontzettend bedankt voor jullie
medewerking!

Laure Hamers,
			 communicatie adviseur

daadwerkelijk gedaan. Een hele goede score.
We hadden in 2015 al afgesproken dat we
ook nog een tweede onderzoek zouden doen
en dat hebben we dit jaar georganiseerd.

Effectory verwerkt nu alle vragenlijsten. Op
18 december worden de uitkomsten van het
onderzoek terug gekoppeld aan het managementteam en tijdens de kaderbijeenkomst.

Van 29 oktober tot en met 16 november 2018
hebben we een medewerkersonderzoek
gehouden dat ingevuld kon worden door
alle leidinggevenden en medewerkers van de
stafafdelingen. Uiteindelijk zijn 75% van alle
vragenlijsten (anoniem) ingevuld.
Dat is een heel hoog percentage waar we
trots op mogen zijn.

In de volgende MENSenWERK informeren we
jullie dan over de vervolgstappen die we naar
aanleiding van dit onderzoek kunnen nemen.
Alle invullers nogmaals bedankt voor jullie
medewerking.
Jo Koster,
redactielid
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Het getal 146
Binnen de schoonmaakdienst worden gangen,
entrees, kantoren en sanitair gereinigd.
Elk van deze soort ruimte vergt een andere
aanpak, andere doekjes, ander reinigingsmiddel enz. Ook wordt geleerd om goed op je
houding te letten zodat je lichaam niet onnodig
wordt belast.
Je hebt voor het schoonmaken van bedrijven
en scholen een opleiding nodig, want er wordt
op een andere manier schoongemaakt dan
thuis. Let wel: schoonmaken is een vak!
We vinden het vaak vanzelfsprekend dat alles
schoon is, zeker de toiletten. Deze worden
minimaal 1x per dag door de medewerkers
van de schoonmaakdienst gepoetst.
Wanneer de toiletten niet schoon zijn wordt
helaas altijd met de vinger gewezen naar de
schoonmaker, dit is echter ten onrechte.
Het zijn jullie (directe) collega’s die een toilet
vies achterlaten, maar het is wel weer de
schoonmaker die dit klusje dan moet klaren.
Respect hiervoor!

In het herenbadlokaal bij het groen: 4 wc’s en
3 urinoirs.
Bij de kantoren van het groen zijn totaal 3 wc’s
en 1 urinoir.
In de hal: 2 damestoiletten.
Dan bij Business Post aan de spoorzijde: 4 wc’s,
3 urinoirs en 1 invalidetoilet.
Tegenover de receptie is er nog 1 bezoekerstoilet.
Dit is de beneden verdieping. We gaan nu nog
naar de 1e verdieping, in de wandelgangen
de boulevard genoemd.
Hier zijn 2 toiletgroepen met totaal 6 wc’s en
2 urinoirs. En midden op de gang is er ook
1 invalidetoilet.
Zo dat is een hele hap, we zitten nu al op 73.

Maar we zijn er nog lang niet, we gaan naar
Millenerweg 8.
Daar hebben we ook 3 sanitairgroepen, te
weten tegenover de kantine, bij de kantoren
en bij de tapijtafdeling met in totaal 15 wc’s,
16 urinoirs en 1 invalidetoilet.
De medewerkers van de schoonmaakdienst
gaan ook naar de zogenaamde Dips van
Business Post in Amstenrade, Buchten, Geleen
en Beek/Elsloo. Dat zijn samen 10 wc’s en
1 invalidetoilet
En last but not least de locatie van Openbare
Ruimte in Beek/Elsloo. Daar is ook nog 1 wc
en 1 urinoir.

Weten jullie hoeveel toiletten elke dag door
jullie collega’s van de schoonmaakdienst
gereinigd worden? We nemen jullie mee.
We starten bij Millenerweg 2.
Daar hebben we verschillende sanitaire ruimten met toiletten en bij de heren ook urinoirs of
te wel plasbakken.
Bij logistiek zijn dat 3 wc’s en 1 urinoir.
In de heren bad- en kleedruimte: 18 wc’s,
4 urinoirs en 1 invalidetoilet.
In de dames bad- en kleedruimte: 13 wc’s
en 2 invalidetoiletten.

In de werkplaats een heren- en damestoiletruimte met totaal 4 wc’s en 4 urinoirs.
Bij de hoofdingang een heren- en damestoiletruimte met totaal 4 wc’s en 5 urinoirs.
In de gang tussen de hoofdingang en werkplaats
is naast sanitair voor de dames met 5 wc’s,
ook sanitair voor heren met 1 wc, 2 urinoirs
en ook nog 1 invalidetoilet.
Indien er extra werkzaamheden zijn in de hal,
zoals het inpakken van kerstpakketten wordt
er ook gebruik gemaakt van de toiletruimten
achter in de hal en dat zijn dan extra 1 wc en
1 urinoir.
We zitten nu al op 101, bijna niet te geloven.

Dit allemaal opgeteld komen we op het getal:
146!!!
Dat zijn er heel wat. Met een dikke pluim en
respect voor onze collega’s schoonmakers!!!
Dan gaan we nu naar Millenerweg 4.
Daar hebben we op 4 verschillende plekken
sanitair.

Rosie Kleinjans,
redactielid

Jubilarissen 1e halfjaar 2019
12,5 jaar

		

Maart

De heer H.L.H. Brinkhoff

Diversen Productie

Mei

De heer B.H.J. Breuer

Detacheringen

Mei

Mevrouw A.A.J.L. de Jongh

Catering

Juni

De heer N.J.P. Janssen

Doco

Maart

Mevrouw M.L.L. Wilms
De heer A.B.G. Zeelen

Diversen Productie
Diversen Productie

April

De heer A.P. de Jong
De heer P.J. Houben
De heer J.J.A.M. Frenken
De heer J.M.L. Daniëls
Mevrouw R.C.J.M. Ramakers

Openbare Ruimte
Detacheringen
Openbare Ruimte
Diversen Productie
HRM Algemeen

Meii

De heer J.B. Ubachs
De heer M.K.W.J. Martens

Clusterbureau intern
Openbare Ruimte

Juni

De heer H.J.P. van der Linden

Diversen Productie

40 jaar

25 jaar
Januari

Mevrouw B.K. Jäger
De heer T.B.G. Könings
De heer R.W.A.P. Joosten
De heer J.C.H. van den
Nieuwenhuijzen

Openbare Ruimte

Februari

De heer R.W.M.H. Lahaije

Openbare Ruimte

Maart

De heer W.J.C. Coumans
De heer P.H. Monnens

Diversen Productie
Openbare Ruimte

De heer M.H.B. Gijzen
De heer M. van Brug
Mevrouw D. de Kool
De heer J.J. Hochstenbach
De heer L.J.J.M. Lenaerts

Openbare Ruimte
Logistiek Productie
Diversen Productie
Interne Dienstverlening
Post NL (ochtend)

April

Diversen Productie
Salarisadministratie
Diversen Productie

