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Update website
Met een aantal collega's is naar het ontwerp van de nieuwe website gekeken. Het is een
mooie aanzet om mee verder te gaan. Ook willen we heel graag input van jullie. En vragen we
je na te denken of er iets is dat je kan weggeven aan de websitebezoeker. Word je al
nieuwsgierig? Meer informatie hierover krijg je in een aparte mail want dat is teveel voor deze
nieuwsflits.

Nieuwe werkomgeving
We draaien nu al een poosje op de nieuwe omgeving. Er worden her en der nog wel wat
ongemakken ervaren maar echte uitval is er niet geweest. We kunnen dan ook spreken van
een succesvolle overgang. Er blijft onderzoek gedaan worden door ACF waar nodig
(traagheid). En blijven we bezig met verbeteringen betreffende de prestaties van de server.
Dus blijf aangeven wanneer je tegen problemen aanloopt.|
Momenteel wordt er getest op de inschakeling van de tweetraps verificatie. Meer hierover
volgt. Ook zijn er offertes opgevraagd voor verbetering van de mobiele telefonie
abonnementen, vaste telefonie en een andere firewall.

Update personeelshandboek 2019
Het Personeelshandboek is ge update naar 2019. Inhoudelijk is er niets gewijzigd, maar alles
is bijgewerkt naar de actuele status. Je vindt de nieuwe versie op de S/schijf/Personeel.

Map facilitair in werking
Op de company is een map toegevoegd met informatie voor facilitair. Je kan deze vinden
op: S:\INFOMAP FACILITAIR.
Je vindt hierin submapjes met o.a. vergaderlocaties en informatie over ICT / telefonie.
De map is nog lang niet klaar maar al wel bruikbaar. Mis je informatie, laat het dan weten.

CarefuHeb je vragen/

Lees jij de Stentor voor je werk?

opmerkingen over dit
onderwerp dan hoor ik

Er is een abonnement op de Stentor online. Hier is destijds de code voor gemaild zodat

datmaakt.
graag!
iedereen kan inloggen. We weten niet wie hier nu nog gebruik van
Wil je voor je
werk wel gebruik blijven maken van dit abonnement, laat het (Lydia) dan even weten.
Anders wordt het abonnement opgezegd.
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Zomervakantie staat voor de deur
Vakanties gaan altijd te snel en voor je het weet zit je weer met een bakje koffie op kantoor naar
je scherm te staren. Je fijne vakantiegevoel is zo ongeveer twee weken tot een maand na
terugkeer houdbaar, afhankelijk hoe goed je hebt afgeschakeld tijdens je vakantie. Na die
periode ben je weer terug op het punt waar je was vóór je vakantie, qua geluk, energie en
motivatie. Er is een manier om dat vakantiegevoel nét wat langer vast te houden. Hierbij een
paar mogelijke oplossingen:
1. Plan de tijd die je na je vakantie nodig hebt om tijdens je vakantie binnengekomen mails en
ander werk te verwerken vóór je vakantie in in je agenda. Hiermee minimaliseer je de kans op
onrust en stress. Zet bijvoorbeeld je vakantie-out-of-office-melding een dag later dan je
daadwerkelijk weer op kantoor bent. Zo creëer je voor jezelf ruimte om eerst het noodzakelijke
overzicht terug te krijgen.
2. Denk op het werk aan werk, en op vakantie aan vakantie. Stress is de oorzaak dat denken aan
werk je vakantie en het after-vakantie-gevoel verpest.
3. Plan een paar after-vakantie-relax avonden. Of neem een vakantiegewoonte over. Als je je
vrije tijd ná de vakantie gebruikt om te relaxen, hou je langer het vakantiegevoel vast. Maak
bewust tijd vrij voor échte ontspanning. Niet (goed) ontspannen buiten je werk, door er de tijd
niet voor te nemen, is namelijk een van de belangrijkste oorzaken van een burn-out.
4. Boek alvast een nieuwe vakantie. Alleen al de voorpret zorgt voor een lekker gevoel.

Declaraties
In de app en via het systeem kan je declaraties indienen. Graag deze declaraties indienen rond
de 10e van de maand, dan hebben de leidinggevenden/team coördinatoren/HR nog een paar
dagen de tijd om deze goed te keuren. Dan kunnen ze in de betreffende maand worden
uitbetaald. LET OP: formulieren voor het loopbaanbudget en individueel keuzebudget kunnen
niet via het systeem/app gedeclareerd worden omdat deze mutaties ook salaris technisch
gevolgen hebben.

Maandblad Zorg en Welzijn
We zijn geabonneerd op dit maandblad. Deze is ook digitaal te lezen met de volgende
inloggegevens: Inlognaam: info@carrefour.nu - Wachtwoord: Z&W.inlog123

Bereikbaarheid in de zomerperiode
Van 22 juli tot en met 16 augustus is
de receptie bereikbaar van 08.30 tot
12.30 uur.
Fijne vakantie!

CarefuHeb je vragen/
opmerkingen over dit
onderwerp dan hoor ik
dat graag!

