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Uitzenden all-round  -  International recruitment -Pay-rolling  -  Pool-management – Detacheren 
  Werving & Selectie – Consultancy  

 
Van een tijdelijke baan naar een vast dienstverband. 

 
 
Geachte medewerkers, 
 
Allereerst de beste wensen voor 2012 en daarbij natuurlijk veel gezondheid. 
Hierbij ontvangen jullie het infobulletin januari 2012. 
 
TIJD VOOR VEILIGHEID onze jaarlijkse publicatie van ons VCU Beleid.  
 

VCU Beleidsverklaring 
Technicall Weert B.V., Technicall Interim B.V., Technicall Industrial Services B.V. 

 
De zorg voor veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze uitzendkrachten en onze vaste medewerkers en de 
overige betrokkenen met betrekking tot de werkzaamheden, zowel binnen ons bedrijf als op locatie, acht ik als 
directeur van Technicall Weert, Technicall Interim en Technicall Industrial van groot belang. 
 
Ik voel me direct betrokken bij en verantwoordelijk voor het optimaliseren van de veiligheids- en 
gezondheidsaspecten binnen onze onderneming. 
Ik doe dit door middel van ons veiligheidsbeheerssysteem VCU actueel te houden waarin we maatregelen hebben 
opgenomen en afspraken hebben gemaakt ten aanzien van veilig werken en het daarmee voorkomen van 
persoonlijk letsel zowel bij onze uitzendkrachten en medewerkers als bij derden en het voorkomen van materiële 
schade. 
 
Door middel van registratie, voorlichting, opleiding, instructie en het voorzien in goede (hulp) middelen willen 
wij een veilig en gezond werkklimaat scheppen, een zorgzame plaatsing van uitzendkrachten met duidelijke 
afspraken met de inlener waarborgen én zullen we alert zijn op het daar waar mogelijk verbeteren van de 
arbeidsomstandigheden. 
 
Om bovenbenoemde doelstellingen op het gebied van Veiligheid en Gezondheid te behalen en goed te kunnen 
coördineren is een medewerker aangesteld als intern VG functionaris cq. preventiemedewerker. 
 
Dit alles heeft echter alleen kans van slagen als alle medewerkers bij Technicall Weert, Technicall Interim en 
Technicall Industrial en haar uitzendkrachten hier hun volle medewerking aan geven. 
De leidinggevenden binnen onze onderneming zijn dan ook gehouden aan de aan hen toegewezen 
verantwoordelijkheden op het gebied van Veiligheid en Gezondheid en toezicht te houden op een correcte 
toepassing ervan. Daarenboven is iedereen binnen onze onderneming verplicht zich aan de VG regels te houden 
en gebruik te maken van de ter beschikking gestelde (persoonlijke) beschermingsmiddelen en voorzieningen. 
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Periodiek zullen controles worden uitgevoerd waarvan de resultaten zullen worden vastgelegd en geëvalueerd 
met de medewerkers. Waar nodig zullen aanpassingen, verbeteringen of correctieve en preventieve acties worden 
doorgevoerd. 
 
Weert, 1 januari 2012 
 
Technicall Weert, Technicall Interim en Technicall Industrial 
 
L.G.M.E. Luijs 
Directeur 
 

VCA 
 
In het jaar 2012 gaan we er alles aan doen om voor TechniCall Weert B.V. ook VCA gecertificeerd te worden. 
Het ligt in de bedoeling om werken in onder aanneming uit te breiden. 
 
MEDEWERKERS KANTOOR EN PAUZE’S 
	  
Onze medewerkers op kantoor hebben ook recht op pauze tussen de middag en daarom is besloten dat met 
name de twee mensen waar jullie het meeste contact hebben ook op een vaste tijd pauze MOETEN nemen. 
Henk Maris gaat van 12 tot 12.30 uur met pauze en Joop Faessen van 12.30 tot 13.00 uur, Dianne van 12.30 tot 
13.30 uur, Agnieszka van 11.30 tot 12.30 uur. Indien jullie een van deze personen wensen te spreken hou dan 
even rekening met hun pauzes. 
 

Dagindeling planning. 
 

Naam maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
Joop 9.00-17.30 9.00-17.30 8.00-17.30 9.00-17.30 9.00-17.30 
Henk 8.00-16.45 8.00-16.45 8.00-16.45 8.00-17.00 8.00-17.30 
Dianne 8.30-17.30 8.30-17.30 8.30-17.30    VRIJ 8.30-17.30 
Agnieszka 8.30-17.30 8.30-17.30 8.30-17.30  8.30-17.30 8.30-17.30 

 
 
PARKEERPLAATSEN 
 
Bij ons kantoor hebben wij een 5 tal parkeerplaatsen doch de poort is per januari geautomatiseerd in de zin dat 
ze achter elk voertuig sluit. Wil men parkeren moet men even een van onze medewerkers waarschuwen en deze 
maakt dan de poort open. Voor ons kantoor op de Maaspoort zijn ook parkeerplaatsen maar let op hier is 
betaald parkeren. Het kan zijn dat je hier toch moet parkeren omdat onze plaatsen achter vol zijn. 
 
NIEUWE MEDEWERKER TECHNICALL WEERT 
 
Per 1 februari wordt ons team bij TechniCall Weert en TechniCall Industrial Service versterkt met Ruud 
Kollee. Ruud was bij Debotech verantwoordelijk voor het werven van nieuwe klanten en personeel. Dit gaat hij 
ook bij TechniCall doen. Wij zijn er zeker van dat dit de continuïteit van TechniCall en voor zijn medewerkers 
zeker zal bijdragen. Ruud is verder te bereiken op kantoor 0495-543081 of mobiel 06-29085880 zijn emailadres 
is ruud@technicall.nl 
NIEUWE MEDEWERKSTER TECHNICALL INTERIM 
 
Per 16 januari is bij TechniCall interim Agnieszka Frankowski ons team komen versterken. Agnieszka was 
voorheen werkzaam bij OTTO in Venray. Zij zal gezien haar Poolse roots ook makkelijk met onze Poolse 
werknemers kunnen communiceren. Zij is te bereiken op kantoor 0495-543081 haar emailadres is 
agnieszka@technicall.nl  
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NIEUWBOUW KANTOOR 
 
De nieuwbouw van ons kantoor is in de laatste fase wij zijn nog aan het wachten op de laatste levering zoals 
een trap en balustrade. Hierna is alles voltooid. Inmiddels zijn we ook gestart met de renovatie van het 
hoofdgebouw. Dit alles willen we voor eind maart 2012 gerealiseerd hebben. Alles nieuw is als een nieuwe 
start met veel zin er in. Wij hopen dat jullie dit ook met ons delen en dan weten we zeker dat we samen 
TechniCall op de kaart van Nederland en ver er buiten zetten. 

 
OPENINGSTIJDEN TIJDEN DE CARNAVALSDAGEN 
 
Tijdens de carnavalsdagen is ons kantoor gewoon te bereiken. 
 
 

INFORMATIEBULLETIN, WERKBRIEFJES EN MEER ZIJN OOK OP ONZE 
INTERNETSITE TE DOWNLOADEN 

 
www.technicall.nl 

Met vriendelijke groeten, het team van 
TechniCall Weert 

TechniCall Industrial Services 
TechniCall Interim 

 
Henk Maris, William Luijs 
Joop Faessen, Ruud Kollee  

Marlie Peerlings, Dianne van Wel, 
Agnieszka Frankowski, 

Bert Luijs 


