
( 1 )

MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS BALANZ FACILITAIR EN  PRIO VERVE FACILITAIR

SEPTEMBER 2019 - 4e  JAARGANG

13
P3.	

Mitch Valize  
Handbiker op weg naar de 
Paralympische Spelen 
Tokyo 2020 

P4.	

Zomermeeting
20 juni 2019

P7.	

Microsoft, Las Vegas 
en... 
de Sterren van Balanz

P12.	

In de Spotlight 
Medewerker André Cremers
in dienst via SprincPlank



( 2 )

Voorwoord
Beste	collega’s,

Als	nieuwe	medewerker	bij	Balanz	en	Prio	Verve	
maak	 ik	 er	 dankbaar	 gebruik	 van	 dat	 ik	 mij	 in	
jullie	personeelsblad	kan	voorstellen!	

Op	1	juni	ben	ik	gestart	als	HR-manager	Balanz	
Facilitair	 en	 Prio	 Verve	 Facilitair.	 Ik	 realiseer	
me	dat	ik	zeker	nog	niet	iedereen	heb	gezien	of	
gesproken.	Dus	is	het	fijn	dat	ik	op	deze	manier	
iets	over	mezelf	kan	vertellen.	

Mijn	naam	is	Pascal	Conemans,	 ik	ben	49	 jaar	
en	woon	sinds	een	jaar	met	mijn	vriendin	Margot	
in	Vaals.	Ik	ben	geboren	en	getogen	in	Heerlen	
(Heesberg	en	Molenberg).	Mijn	zonen	David	(22	
jaar)	 en	 Luuk	 (20	 jaar)	 wonen	 inmiddels	 niet	
meer	 thuis.	 David	 werkt	 als	 kok	 op	 Curaçao.	
Luuk	 studeert	 nog	 en	 woont	 samen	 met	 Pien	
in	 Maastricht.	 Mijn	 hobby’s	 zijn	 met	 name	
wandelen,	 sportvissen	 (liefst	 aan	 of	 op	 zee),	
fietsen	en	samen	met	Margot,	de	jongens	en/of	
vrienden	uit	eten	gaan.	Mijn	goede	voornemen	
is	 om	 het	 fitnessen	 weer	 op	 te	 pakken.	 Ik	 heb	
me	in	ieder	geval	ingeschreven,	dus	de	start	is	
gemaakt.	

Voordat	ik	bij	Balanz	begon,	heb	ik	vooral	ervaring	
opgedaan	 bij	 zorg-	 en	 welzijnsorganisaties	
zoals	 Zuyderland,	 Zorg	 aan	 Zet	 en	 Stichting	
Trajekt.	Mijn	laatste	werkgever	voor	Balanz	was	
Janshen-Hahnraths	 Group,	 beter	 bekend	 als	
Fair	Play	Casino’s	en	ook	hier	werkte	ik	als	HR-
manager.

Toen	 ik	 de	 vacature	 bij	 Balanz	 las,	 had	 ik	 er	
meteen	een	goed	gevoel	bij.	Balanz	en	Vebego	
waren	voor	mij	immers	geen	geheel	onbekende	

organisaties.	En	ik	voel	me	vanaf	de	eerste	dag	
welkom	en	prettig	binnen	het	bedrijf.	En	dat	zeg	
ik	niet	omdat	het	zo	leuk	staat	in	het	voorwoord…	
Wat	 mij	 aanspreekt	 is	 de	 combinatie	 van	
ondernemen	 mét	 een	 maatschappelijk	 en	
sociaal	hart	(en	met	de	factor	‘winst	maken’	die	
er	vandaag	de	dag	onlosmakelijk	bij	hoort).

Schoonmaken	 is	 een	 mooi	 vak.	 Dat	 heb	 ik	
tijdens	mijn	studie	zelf	mogen	ervaren	toen	ik	in	
de	zondagdienst	van	het	ziekenhuis	 in	Heerlen	
werkte.	 En	 bij	 een	 welzijnsorganisatie	 heb	 ik	
gezien	hoe	belangrijk	het	is	om	zoveel	mogelijk	
mensen	te	betrekken	en	te	laten	deelnemen	aan	
de	 maatschappij.	 Afstand	 op	 de	 arbeidsmarkt	
of	niet;	iedereen	heeft	het	recht	en	de	plicht	om	
mee	te	doen.	Verbindingen	leggen	en	netwerken	
zijn	 hierbij	 belangrijke	 thema’s	 die	 ik	 altijd	
belangrijk	en	leuk	heb	gevonden.	

Tijdens	 mijn	 inwerkperiode	 bij	 Balanz/Prio	
Verve	heb	ik	al	met	veel	collega’s	kennis	mogen	
maken.	Een	woord	van	dank	gaat	uit	naar	onze	
collega’s	 Sonja,	 Renate,	 José	 en	 Margot	 en	
aan	 het	 team	 van	 Chèvremont.	 Zij	 lieten	 mij	
meteen	de	praktijk	zien,	wat	ik	heel	prettig	vond.	
Ik	 vind	 het	 namelijk	 belangrijk	 om	 te	 weten	
hoe	 het	 binnen	 het	 bedrijf	 reilt	 en	 zeilt,	 welke	
medewerkers	er	werken	en	voor	welke	klanten	
we	werken.	De	kennismaking	met	ons	bedrijf	zal	
natuurlijk	nog	verder	uitgebreid	worden.	

Wat	mij	in	de	eerste	twee	maanden	is	opgevallen,	
is	dat	collega’s	zeer	betrokken	zijn	bij	hun	vak	
en	bij	de	klant.	Er	heerst	een	informele	cultuur,	
met	het	hart	op	de	goede	plek	en	geen	‘poespas’.	

De	 keerzijde	 is	 wel	 dat	 er	 nog	 te	 veel	 óver	
mensen	 wordt	 gesproken	 en	 dat	 er	 te	 weinig	
met	 elkáár	 wordt	 gesproken.	 Met	 andere	
woorden:	 er	 mag	 meer	 directe	 en	 open	
feedback	 gegeven	 worden.	 Dat	 geldt	 voor	 ons	
allemaal.	‘Roddelen’	is	eenvoudiger	dan	iemand	
rechtstreeks	aanspreken.	 Ik	herken	het	ook	bij	
andere	organisaties	en	er	is	niets	zo	lastig	als	…	
communicatie.	

De	komende	tijd	hebben	wij	 (het	P&O-team	en	
afd.	 Opleidingen,	 of	 liever	 gezegd	 HR)	 genoeg	
uitdagingen.	 Gelukkig	 starten	 op	 1	 september	
twee	 nieuwe	 P-consulenten	 (Romy	 en	 Daniël)	
die	 beiden	 parttime	 aan	 de	 slag	 	 gaan.	 Zo	
kunnen	 we	 samen	 bouwen	 aan	 de	 toekomst:	
focussen	op	goed	werkgeverschap,	 voorkomen	
van	verzuim,	ontwikkeling	van	medewerkers	en	
daarmee	ook	de	organisatie.	

Daarnaast	 verheug	 ik	 me	 ook	 op	 de	
samenwerking	 met	 de	 nieuwe	 collega’s	 vanuit	
Prio	 Verve.	 Ik	 hoop	 dat	 mensen	 zich	 thuis	
voelen	 en	 dat	 ze	 gefaciliteerd	 worden	 om	
hun	 werk	 zo	 goed	 mogelijk	 te	 kunnen	 doen.	
Immers,	 onze	 medewerkers	 in	 de	 uitvoering	
bepalen	 onze	 kwaliteit	 van	 dienstverlening,	 de	
klanttevredenheid	en	dus	ook	de	toekomst	van	
onze	organisatie.	

Mocht	je	mij	willen	spreken:	de	deur	staat	altijd	
open.

Pascal Conemans
HR	Manager	Balanz	Facilitair
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Handbiker op weg 
naar de Paralympische 
Spelen Tokyo 2020  
 

Mitch Valize 
overhandigde aan 
directeur Ben Theeuwen 
een exemplaar van zijn 
kampioensshirt. 
De	Nederlands	kampioen	handbike	en	winnaar	
van	 de	 profronde	 voor	 handbikers	 tijdens	 de	
RaboRonde	 in	 Heerlen	 bedankte	 Balanz	 op	 die	
manier	voor	de	sponsoring.	

Met	positiviteit	en	doorzettingsvermogen	is	alles	
in	 het	 leven	 te	 bereiken.	 Dat	 heeft	 Mitch	 ook	
weer	laten	zien	tijdens	Hago	Limburgs	Mooiste.

‘Mitch, leuk dat je het shirt kwam brengen. Dit wordt 
zeer gewaardeerd. Het shirt heeft inmiddels een 
prominent plekje bij Balanz gekregen. Wij wensen je 
heel veel succes toe met de sportieve voorbereidingen 
voor de Paralympische Spelen Tokyo die in 2020 
plaatsvinden.’

Ben Theeuwen, Directeur

MITCH VALIZE...

In het personeelsblad Voor JOU (nummer 10) van september 2018 stelden we Mitch 

aan jullie voor. Hij vertelde in dat nummer ook waarom hij als topatleet 

door Balanz wordt gesponsord:

Een collega van Balanz kent Mitch persoonlijk en wist van zijn ambitie om te gaan 

schitteren in Tokyo. De deur van onze directie staat altijd open als het gaat om het 

steunen van regionale en sociaal maatschappelijk betrokken projecten. 

Mitch: “In 2017 is het gesprek met de directeur van Balanz tot stand gekomen. 

Een superpositief gesprek waarin is toegezegd dat ik vier jaar lang een 

sponsorbedrag krijg. Ik ben hier natuurlijk superblij mee.”
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      20 JUNI 2019  
Zomer-
meeting De	 grootte	 van	 de	 groep	 is	 natuurlijk	 een	 ‘dingetje’	 en	 we	 vinden	 dat	 er	 na	 het	 officiële	

gedeelte	ook	tijd	voor	aangename	zaken	moet	zijn,	zoals	bijpraten	met	collega’s	die	je	een	
tijdje	niet	gezien	hebt.	En	dit	 lukt	natuurlijk	beter	met	een	hapje	en	een	 (fris)drankje.	Dat	
alles	is	makkelijker	te	organiseren	op	een	andere	locatie.	En	zo	waren	we	dit	jaar	te	gast	bij	
‘Brasserie	1910’	(dit	ligt	in	Heerlen	op	steenworp	afstand	van	de	hoofdvestiging	van	Balanz)	
en	dat	is	supergoed	bevallen!

Alle	leidinggevenden,	inclusief	het	kantoorpersoneel,	waren	uitgenodigd.	En	dan	hebben	we	
het	al	gauw	over	ongeveer	100	collega’s!	We	vinden	het	belangrijk	dat	iedereen	aanwezig	is,	
zodat	 iedereen	dezelfde	 informatie	over	ons	bedrijf	krijgt	en	er	samen	over	zaken	gepraat	
kan	worden.

Op	 20	 juni	 2019	 sprak	 Ben	 Theeuwen	 (Directeur)	 het	 rayonmanagement,	 de	 objectleiders,	
de	voorlieden	en	het	kantoorpersoneel	van	de	twee	zusterbedrijven	dan	ook	voor	het	eerst	
gezamenlijk	toe.	Ben	startte	uiteraard	met	het	welkom	heten	van	de	collega’s	van	Prio	Verve.

De meest belangrijke mededeling van dat moment was vervolgens: ”Het contract voor het 
strategisch partnership tussen Vebego, Balanz Facilitair en De Risse is getekend!”
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De Zomermeeting is een jaarlijks terugkerende 

bijeenkomst die ‘buiten de deur’ plaatsvindt. En dat 

doen we bewust. 

Leidinggevenden 
Balanz & Prio Verve
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Je zult je afvragen: Wat betekent dat?
In	 de	 praktijk	 komt	 het	 erop	 neer	 dat	
schoonmaakcollega’s	 van	 Prio	 Verve/
Risse	 en	 de	 klantportefeuille	 met	 de	
schoonmaakcontracten	 van	 Prio	 Verve	
onder	 aansturing	 van	 Balanz	 Facilitair	 gaan	
vallen.	De	juridische	achtergrond	is	uiteraard	
complexer.

Balanz	 Facilitair	 is	 met	 850	 medewerkers	
nu	 het	 grootste	 schoonmaakbedrijf	 met	 een	
sociaal	maatschappelijke	achtergrond	in	heel	
Limburg.	En	we	blijven	het	zeggen:	Ons	bedrijf	
is	een	prachtig	mensbedrijf!	

Actiepunten met betrekking tot de financiën
Je	 weet	 dat	 de	 financiën	 van	 een	 bedrijf	
moeten	 kloppen.	 De	 bekende	 uitspraak	
‘zonder	 financieel	 rendement	 is	 er	 immers	
geen	sociaal	rendement;	zo	draait	nu	eenmaal	
de	 wereld	 waarin	 wij	 leven’	 zullen	 jullie	 wel	
vaker	gehoord	hebben.	In	het	personeelsblad,	
in	 de	 werkoverleggen,	 maar	 ook	 op	 de	
Zomermeeting	 werd	 verteld	 hoe	 ons	 bedrijf	
ervoor	staat.	

Een	 aantal	 specifieke	 zaken,	 die	 uiteindelijk	
allemaal	met	elkaar	samenhangen	en	invloed	
hebben	op	de	financiële	status	van	Balanz	én	
Prio	Verve,	zijn	door	Ben	met	nadruk	onder	de	
aandacht	 gebracht.	 De	 komende	 tijd	 worden	
de	volgende	punten	actief	opgepakt:	

  • Ziekteverzuim

Dat	 is	 een	 hot	 item,	 maar	 ondanks	 zieke	
collega’s	 gaan	 het	 werk	 en	 de	 contractuele	
verplichtingen	 met	 onze	 klanten	 uiteraard	
door.	 Daarvoor	 moeten	 kosten	 gemaakt	
worden	voor	het	inhuren	van	uitzendkrachten	
en	 dit	 heeft	 grote	 invloed	 op	 ons	 budget.	
Het	 management	 gaat	 samen	 met	 de	
leidinggevenden	 en	 Arbodienst	 WerkVitaal	
meer	energie	steken	in	het	ziekteverzuim	met	
als	doel	om	onze	medewerkers	werk	te	bieden	
binnen	 de	 kaders	 van	 hun	 mogelijkheden	 en	
binnen	 de	 kaders	 van	 de	 mogelijkheden	 die	
Balanz	kan	bieden.	

  • Kosten versus omzet

Hier	besteden	wij	al	geruime	tijd	aandacht	aan.	
Denk	aan	zaken	als	vaste	personeelskosten,	

inhuur	 van	 uitzendkrachten,	 materialen	 en	
middelen.	 Diverse	 contracten	 zijn	 dan	 wel	
uitgebreid	 of	 voortgezet,	 een	 mooie	 grote,	
nieuwe	opdracht	scoren	is	zeker	welkom!

  • Klanttevredenheid

Dat	een	groot	deel	van	onze	klanten	tevreden	is	
staat	voorop!	En	de	klachten	die	er	zijn	-	want	
die	 zijn	 er	 ook	 -	 nemen	 we	 zeer	 serieus.	 Er	
wordt	gekeken	naar	de	geleverde	kwaliteit,	de	
bezetting	en	de	afspraken	binnen	het	contract.	
Hou	je	dus	altijd	aan	het	werkprogramma!

Na	 het	 persoonlijk	 voorstelrondje	 van	 de	
nieuwe	 teams	 (Managementteam	 en	 Rayon-
management)	 werd	 er	 gesmikkeld	 van	 het	
buffet	en	de	BBQ!

Gezelligheid troef op het terras van Brasserie 1910. 

Van links naar rechts: Robert Pieters, José Seits en Hennie 

Darding.
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COMPLIMENTEN VOOR BALANZ
in Wellermagazine Woningstichting	 Weller	 brengt	 twee	 keer	

per	 jaar	 het	 	 Wellermagazine	 uit	 voor	 haar	
klanten	 ,	 voornamelijk	 huurders.	 In	 het	
magazine	 staan	 	 leuke	 tips,	 een	 historisch	
verhaal	over	een	bepaalde	buurt	of	wijk	en	
een	blik	op	hoe	mooi	Parkstad	is.	

Voor	het	artikel	in	het	laatste	Wellermagazine	
zijn	rayonmanager	Robert	Pieters,	voorman	
Bert	 Berends	 en	 schoonmaakster	 Leonie	
Kubben	geïnterviewd.	

Niet te veel werkdruk	
“Onze	schoonmakers	zijn	stuk	voor	stuk	een	
kei	 in	hun	werk”,	zegt	Bert	 in	het	 interview	
over	 de	 zeven	 teamleden	 die	 elke	 werkdag	
aan	de	Heerlerbaan	de	armen	uit	de	mouwen	
steken.	

“Ik	moet	alleen	goed	opletten	dat	ze	niet	te	
veel	 werkdruk	 ervaren	 en	 hun	 werkritme	
kunnen	volgen.”

Bert	zegt	ook	dat	hij	zijn	mensen	de	ogen	en	
oren	van	de	wijkbeheerder	noemt.	Want	als	
er	een	lamp	kapot	is,	een	tegel	zit	los	of	als	
er	ergens	rotzooi	achterblijft,	dan	melden	ze	
dat	aan	hem.	Bert	geeft	dit	door	aan	Weller	
en	het	probleem	wordt	vervolgens	opgelost.	

Waardering van bewoners
Leonie	 zit	 in	 het	 team	 van	 Bert.	 Zij	 werkt	
al	 vier	 jaar	 in	 de	 Palestinaflat.	 “Het	 bevalt	
me	 goed.	 We	 hebben	 een	 hecht	 team	 met	
fijne	 collega’s.”	 Het	 leukst	 vindt	 Leonie	
het	 contact	 met	 de	 bewoners.	 Omdat	 ze	
soms	een	attentie	krijgt.	“Dan	voel	je	dat	je	
gewaardeerd	wordt.	Dat	is	fijn.”

Met hart en ziel
Rayonmanager	 Robert	 is	 blij	 met	 de	
samenwerking	met	Weller,	zo	zegt	hij	in	het	
magazine.	“Het	mes	van	de	samenleving	snijdt	
aan	twee	kanten.	Weller	toont	met	haar	keuze	
voor	Balanz	als	schoonmaakorganisatie	haar	
maatschappelijke	 betrokkenheid:	 samen	
helpen	we	mensen	vooruit	in	het	leven.”	

Vier	keer	per	jaar	zit	Robert	met	Weller	om	
de	 tafel	om	te	bespreken	wat	goed	gaat	en	
wat	 beter	 kan.	 “Dan	 merk	 je	 dat	 vooral	 de	
extra	service	van	onze	medewerkers	op	prijs	
wordt	gesteld.	Zij	werken	met	hart	en	ziel	en	
krijgen	ook	meer	tijd	om	hun	werk	te	doen.”

Wil	je	zelf	het	interview	lezen?	Dat	kan	online.	
Ga	 naar	 wellernet.nl,	 klik	 onder	 het	 kopje	
Nieuws	 &	 publicaties	 op	 Wellermagazine,	
kies	dan	voor	editie	44.	

Op Heerlerbaan worden de centrale ruimtes van verschillende 
appartementencomplexen schoongehouden door onze mede-
werkers. Woningstichting Weller kiest bewust voor Balanz 
omdat wij “topwerk leveren met mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt”. Dat compliment wordt mooi onderstreept met een 
artikel in het Wellermagazine van afgelopen juni. 
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Van links naar rechts: Robert Pieters, Leonie Kubben en Bert Berends
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de  STERREN 
van Balanz

Microsoft, Las Vegas en...

Eind juni - 27 juni om precies te zijn - hebben Jennifer, Joyce, Chantal, Danny, 
Mirzat en Esther meegewerkt aan een filmopname voor één van de meest bekende 
computerbedrijven in de wereld: Microsoft.

En	wat	was	dát	 leuk	om	te	doen!	De	cameraploeg	uit	Amerika	stelde	 iedereen	op	het	gemak	
waardoor	 de	 sfeer	 er	 goed	 in	 zat.	 Onze	 collega’s	 hebben	 op	 het	 kleurrijke	 en	 moderne	 Vista	
College	in	Heerlen	laten	zien	wat	ze	in	hun	mars	hebben.	

Een groot dank je wel aan onze ‘Sterren van Balanz’ die 

bereid waren om mee te doen. Boven van links naar 

rechts: Jennifer en Esther. Beneden van links naar rechts: 

Chantal, Danny en Joyce. Van Mirzat is de vrolijke foto op 

de schrobzuigmachine geplaatst.

Joyce in het vizier van de camera.

Mirzat op de schrobzuigmachine. 

Vebego is via Inspark benaderd om bij Microsoft de social impact 
boodschap te kunnen vertellen. Naast Balanz zijn ook bij andere Vebego-

bedrijven opnames gemaakt zoals bij Hago. Ook van Ton Goedmakers 
(Raad van Bestuur van Vebego) is een opname gemaakt. 

In juli heeft in Las Vegas de Microsoft Inspire plaatsgevonden. 
Dit is ’s werelds grootste bijeenkomst (+/- 10.000 deelnemers) op ICT-
vlak. Hier is het eindresultaat van de film getoond waaraan collega’s 

van Balanz (en Vebego) een steentje hebben bijgedragen.

Alle	schoonmaakmaterieel	werd	uit	de	kast	gehaald.	Van	microvezeldoek	tot	stofzuiger	en	van	
Triple	 T	 tot	 schrobzuigmachine.	 Dank	 aan	 Renate	 die	 tijdens	 deze	 dag	 met	 haar	 begrijpelijk	
Engels	als	coördinator	is	opgetreden	tussen	medewerkers	en	cameraploeg.
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Internationale Dag van de Schoonmaker
14 JUNI 2019
In de tweede week van juni hebben we er een feestje 
van gemaakt. En bij een feest hoort een cadeau. 
Waarom? Omdat op 14 juni 2019 wereldwijd de Dag 
van de Schoonmaker werd gevierd.

Schoonmakers	verdienen	het	om	in	het	zonnetje	
gezet	te	worden,	want	jullie	zijn	de	mensen	die	
het	werk	verrichten	bij	onze	klanten.	Jullie	zijn	
het	gezicht	van	ons	bedrijf	en	leveren	elke	dag	
vakwerk	af.	

Vakwerk dat respect verdient
Zonder	schoonmakers	zouden	scholen,	kantoor-
gebouwen,	 flats,	 openbare	 ruimtes	 -	 en	 noem	
maar	op	-	er	niet	zo	netjes	bij	liggen.

Loek Engels en zijn groep schoonmaakcollega’s uit Simpelveld.

Ook in Weert gingen de schoonmakers op de foto. Ziet er gezellig uit, dames!
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Schoonmaken	 wordt	 helaas	 nog	 wel	 eens	
onderschat.	 Maar	 op	 het	 moment	 dat	 er	 niet	
professioneel	 schoongemaakt	 wordt,	 heeft	 dat	
effect	 op	 het	 welzijn	 van	 bewoners,	 leerlingen	
en	gebruikers	van	gebouwen.	Je	mag	trots	zijn	
op	je	job!	Balanz	is	in	ieder	geval	trots	op	JOU!

Het	 uitdelen	 van	 een	 superleuke	 paraplu	 aan	
ruim	850	collega’s	 ter	gelegenheid	van	de	Dag	
van	de	Schoonmaker	was	letterlijk	een	feestje.	
Er	 zijn	 genoeg	 foto’s	 binnengekomen	 bij	 de	
redactie	en	die	willen	we	jullie	niet	onthouden...

Blijde en trotse collega’s, ook in Maastricht.

Op het hoofdkantoor in Hoensbroek werd ook een collega 

gespot met haar paraplu. Veel plezier ermee! De schoonmaaktoppers van het Vista College. Bedankt dames voor deze leuke foto!

Deze dames hebben bij het Geusseltbad in Maastricht de 

paraplu in ontvangst genomen.

Stralende gezichten bij de mannen (links) en de dames (rechts) die het pand 

van Mosae Forum in Maastricht onder hun hoede hebben. 
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Samen	 met	 de	 leden	 van	 de	 OR	 staat	 een	
enthousiast	 team	 klaar	 dat	 zich	 blijft	 inzetten	
voor	de	belangen	van	de	zusterbedrijven	Balanz	
en	Prio	Verve	en	voor	haar	medewerkers.	

Kritische vragen door de OR aan de Bestuurder 
van Balanz/Prio Verve
We blijven aan de bal, in het belang van onze 
bedrijven én haar medewerkers!

In	 het	 personeelsblad	 van	 mei	 2019	 heeft	
de	 OR	 het	 personeel	 geïnformeerd	 over	 de	
organisatie-	 en	 personele	 wijzigingen	 die	 aan	
het	 begin	 van	 het	 jaar	 veel	 teweeg	 brachten	

binnen	Balanz	en	Prio	Verve.		Er	zijn	door	de	OR	
en	de	Bestuurder	van	Balanz/Prio	Verve	diverse	
afspraken	 gemaakt	 die	 betrekking	 hebben	 op	
het	 veranderproces.	 Deze	 afspraken	 zijn	 door	
de	 OR	 op	 de	 voet	 gevolgd.	 Want	 afspraken	 die	
je	maakt,	moeten	immers	nagekomen	worden.	
Het	Dagelijks	Bestuur	en	de	OR	zijn	meermaals	
met	elkaar	in	gesprek	gegaan	om	de	stand	van	
zaken	 en	 de	 afwijkingen	 van	 die	 afspraken	 te	
bespreken.	Dat	was	helaas	soms	nodig!	

Een	positief	kritische	houding	blijft	de	OR	ook	in	
de	toekomst	aannemen.

Na een korte periode dat 

het Dagelijks Bestuur niet 

ondersteund werd door een 

Vicevoorzitter kunnen we 

melden dat Maarten Cobben 

vanaf mei deze functie binnen de 

Ondernemingsraad vervult. Het 

Dagelijks Bestuur is nu dus op 

volle sterkte!

ONDERNEMINGSRAAD

Het laatste 
nieuws...
Het Dagelijks Bestuur 
van de Ondernemingsraad 
is voltallig!
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Van links naar rechts: Maarten Cobben (vicevoorzitter OR), 

Frits Janssen (voorzitter OR) en Margot Kroon (secretaris 

OR)

Medewerkers Tevredenheids 

Onderzoek (MTO)

In	het	laatste	kwartaal	van	2019	wordt	

voor	de	derde	keer	het	Medewerkers	

Tevredenheids	Onderzoek	‘Betekenisvol	

Werk’	gehouden.	

De	medewerkers	die	bij	Balanz	en	Prio	

Verve	werken,	worden	binnenkort	per	

brief	gevraagd	om	de	vragenlijst	in	te	

vullen.	En	wij	roepen	je	op	om	dit	vooral	

te	doen!	Want	zo	laat	je	anoniem	weten	

wat	je	goed	en	minder	goed	vindt.	

In	de	brief	die	je	krijgt	toegezonden,	

staat	precies	aangegeven	hoe	je	via	

internet	moet	inloggen.	

Heb	je	hulp	nodig?	Dan	vraag	aan	je	

direct	leidinggevende	of	die	een	handje	

kan	helpen	of	dat	er	hulp	ingeschakeld	

kan	worden.
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Hoe haal je het diploma basisopleiding 
Microvezel of Vloeronderhoud? Ook als 
je niet goed kunt lezen en schrijven 
of als je de Nederlandse taal niet of 
nauwelijks spreekt! 

Het	plezier	straalt	van	Ad	Crutzen	af	als	hij	vertelt	
over	 de	 schoonmaakexamens	 en	 de	 diploma-
uitreikingen.	 Het	 unieke	 van	 onze	 afdeling	
Opleidingen	 is	 dat	 Ad	 en	 zijn	 collega’s	 ervoor	
zorgen	dat	alle	cursusgroepen	uiteindelijk	hun	
diploma	halen!	Een	slagingspercentage	van	100	
procent:	Daar	halen	onze	docenten	hun	energie	
uit.	En	het	lukt	elke	keer	weer!

Denk	 bij	 de	 cursusgroepen	 aan	 ons	 eigen	
Balanz	en	Prio	Verve	personeel,	leerlingen	van	
de	 Catharinaschool	 (speciaal	 onderwijs)	 en	
mensen	 met	 een	 afstand	 tot	 de	 arbeidsmarkt	
die	via	Podium24	of	Relim	weer	een	kans	krijgen	
om	een	vakdiploma	te	halen.	

Een	 opleiding	 volgen,	 gaat	 niet	 altijd	 zonder	
slag	 of	 stoot.	 Het	 is	 immers	 een	 gegeven	 dat	
in	 Nederland	 ongeveer	 1	 miljoen	 mensen	 niet	
kunnen	lezen	en	schrijven.	

Daarnaast	zijn	er	ook	heel	veel	mensen	die	de	
Nederlandse	 taal	 niet	 spreken.	 In	 sommige	
cursusgroepen	krijgen	onze	docenten	hier	ook	
mee	te	maken.	

“Maar	dit	is	zeker	niets	om	zich	voor	te	schamen”,	
zegt	Ad.	“Daarom	wordt	iedere	cursist	op	maat	
door	 ons	 geholpen.	 En	 Alpheios	 heeft	 daarbij	
ook	 nog	 eens	 het	 perfecte	 lesmateriaal.”	
Verschillende	 onderdelen	 van	 een	 cursus	 zijn	
voorzien	 van	 foto’s.	 De	 cursisten	 zien	 op	 de	
foto’s	 wat	 ze	 stapje	 voor	 stapje	 moeten	 doen.	
Tijdens	 de	 praktijklessen	 wordt	 zo	 iedereen	
klaargestoomd	voor	het	examen.	

Deze	 praktische	 en	 persoonlijke	 aanpak	 heeft	
ertoe	 geleid	 dat	 in	 de	 afgelopen	 vier	 maanden	
weer	 feestelijke	 diploma-uitreikingen	 hebben	
plaats	gevonden.	

Dit	jaar	is	voor	het	eerst	weer	een	groep	gestart	
met	 cursisten	 van	 Relim.	 Ook	 deze	 zeven	
cursisten	 zijn	 geslaagd	 voor	 de	 basisopleiding	
Microvezel.	Helaas	hebben	we	geen	foto	van	de	
diploma-uitreiking.	

OPLEIDEN 
en glanzend 
slagen 

Op 25 juni 2019 hebben vier leerlingen van de Catharinaschool en vier Balanz-medewerkers het diploma Basisopleiding Mi-

crovezel in ontvangst genomen. De leerlingen van de Catharinaschool zijn door eigen leraren opgeleid en aansluitend heeft 

Ad de groep vier weken lang extra getraind op de locatie van Balanz als voorbereiding op het officiële praktijkexamen. 

Op 4 september 2019 was de diploma-uitreiking in Maastricht waar Balanz-medewerkers geslaagd zijn voor de 

Basisopleiding Microvezel. 
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                      André Cremers in de 

‘SP       TLIGHT’ 
Medewerker André Cremers in dienst via SprincPlank 
“Het is zo fijn om weer te
  kunnen werken” 

André	had	via	SprincPlank	de	keus	uit	wel	acht	
bedrijven	waar	hij	stage	kon	gaan	lopen,	en	zijn	
oog	 viel	 eigenlijk	 al	 gelijk	 op	 Balanz.	 “Ik	 was	
ook	 begonnen	 bij	 Emma	 Schoenen.	 Maar	 aan	
de	 lopende	band	staan	en	de	hele	dag	binnen	
zijn	 is	niks	voor	mij.	 Ik	wil	een	beetje	kunnen	
bewegen.	Dus	ik	ben	weer	snel	uit	die	fabriek	
weggegaan.”	

André	is	een	man	van	weinig	woorden,	maar	dat	
hij	nu	bij	Balanz	op	zijn	plek	zit,	straalt	hij	wel	uit.	
“Ik	heb	vroeger	veel	schoonmaakwerk	gedaan,	
zoals	voor	Licom	Schoon	als	uitzendkracht.	En	
dat	vond	ik	altijd	leuk.	

En	doordat	Licom	een	voorganger	is	van	Balanz	
voelde	ik	me	hier	ook	gelijk	thuis.”

Een heel ander leven
Zijn	 dagen	 zien	 er	 sinds	 een	 paar	 maanden	
heel	 anders	 uit	 dan	 toen	 André	 thuis	 zat	 met	
een	uitkering.	Om	zes	uur	‘s	ochtends	start	hij	
in	Nuth	op	basisschool	De	Bolster	waar	hij	twee	
uur	lang	schoonmaakt.	Om	half	drie	‘s	middags	
pakt	André	dan	de	bus	richting	Voerendaal	waar	
hij	op	basisschool	Cortemich	(Brede	School)	de	
handen	uit	de	mouwen	steekt.	Om	half	negen	
’s	avonds	ploft	André	voldaan	thuis	op	de	bank.	

André Cremers was het thuiszitten beu. Hij wilde niet meer afhankelijk zijn van 
een uitkering en zocht een reden om ’s ochtends weer uit bed te komen. Bij Balanz 
heeft hij die reden gevonden. Nadat hij eerst stage liep via SprincPlank (zie kader) 
is André nu schoonmaker op twee basisscholen. 

MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS BALANZ FACILITAIR EN  PRIO VERVE FACILITAIR

SprincPlank 
Kansen bieden 
aan talenten uit de 
bijstand

Regio Parkstad kent een grote 
groep bijstandsgerechtigden die 
moeilijk plaatsbaar is op regulie-
re vacatures. Speciaal voor hen 
is SprincPlank gelanceerd door 
het MVO-platform Sprinc, WSP 
Parkstad en Gemeente Heerlen. 
Het doel hiervan is om deze men-
sen met een afstand tot de arbeids-
markt te begeleiden naar betaald 
werk. 

In de praktijk werkt dit als volgt: 
Kandidaten en werkgevers pre-
senteren zich aan elkaar in korte 
video’s.  Als er een match is, volgt 
een stageperiode die bestaat uit 
persoonlijke begeleiding met aan-
dacht voor talenten en mogelijk-
heden. Dit vergroot vervolgens het 
vooruitzicht op betaalde arbeid.

Onze eigen directeur, Ben 
Theeuwen, is voorzitter van het 
MVO-platform Sprinc.

“Het is zo fijn om te kunnen 

werken. Ik heb nu een heel 

ander leven, een ander 

ritme. Thuis hing ik maar 

een beetje rond. Ik vond 

geen werk omdat mensen 

mij met mijn 63 jaar te oud 

vonden. Er werd alleen naar 

mijn leeftijd gekeken en niet 

naar wat ik kan.”
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Thuis voelen op de objecten
Met	zijn	collega’s	wisselt	André	de	werkzaam-
heden	 af,	 dat	 vindt	 hij	 het	 fijnst.	 Zo	 wordt	
het	 werk	 nooit	 eentonig	 en	 worden	 ook	 de	
minder	leuke	taken	goed	verdeeld.	En	met	het	
personeel	 van	 de	 basisscholen	 kan	 André	 het	
ook	goed	vinden.	Hij	maakt	af	en	toe	een	praatje	
en	voelt	zich	thuis	op	de	objecten.	

Leidinggevende	 Helmut	 Raats	 is	 trots	 op	 zijn	
nieuwe	medewerker.	“André	begon	bij	ons	met	
een	 snuffelstage.	 Eerst	 met	 twee	 dagen	 per	
week,	 toen	vier	dagen	en	al	snel	kwam	hij	de	
hele	 week.	 Het	 was	 vanaf	 de	 start	 een	 goede	
match,	 André	 is	 een	 harde	 werker.	 Hij	 staat	
altijd	voor	je	klaar.”

Het	 is	 de	 bedoeling	 dat	 André	 de	 school	 in	
Voerendaal	 als	 vaste	 locatie	 krijgt,	 zo	 legt	
Helmut	uit.	“Hij	zal	daar	dan	ook	gaan	wonen,	
zodat	het	dagelijkse	vervoer	geen	probleem	is.	
En	André	zal	opleidingen	gaan	volgen	zodat	hij	
zijn	werk	nog	beter	kan	uitvoeren.”	Voor	Helmut	
smaakt	dit	project	 van	Sprinc	naar	meer.	 “Als	
het	zo’n	goede	krachten	oplevert	voor	Balanz,	
doe	ik	graag	weer	mee.”	
	

“Ik kreeg laatst nog 

een compliment van de 

directeur van de Bolster. 

Hij zei dat er goed 

gepoetst was. Dat is toch 

wel leuk om te horen.” 
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Het Management Team (MT) komt naar je toe!
Kennen jullie de leden van het Management Team van Balanz Facilitair / Prio Verve Facilitair? 
We stellen ze even aan je voor. Dan weet je wie binnenkort misschien ook wel jouw project bezoekt. 

Ben Theeuwen / Directeur
Ben	 is	sinds	 januari	2009	directeur	van	Balanz	
en	sinds	maart	2019	directeur	van	Prio	Verve.	De	
kapitein	van	ons	mooie	mensbedrijf!	Ben	loodst	
ons	door	de	goede	en	minder	goede	tijden,	zorgt	
ervoor	dat	Balanz	in	Limburg	bekend	blijft	staan	
als	een	goede	zakelijke	en	sociale	partner.	Het	
uitgebreide	 netwerk	 van	 Ben	 is	 het	 beginpunt	
van	 mogelijke	 nieuwe	 opdrachten	 en	 nieuwe	
samenwerkingsvormen.	 En	 dat	 betekent	 werk	
voor	de	medewerkers	van	Balanz	en	Prio	Verve!

Myrna Hermans / Hoofd Business Support
…en	 we	 horen	 het	 je	 zeggen:	 ‘Wat	 houdt	 die	
functie	 in?’	 Myrna	 en	 haar	 afdeling	 zijn	 het	
kloppend	hart	van	ons	bedrijf.	Alle	commerciële	
en	 financiële	 zaken	 komen	 op	 deze	 afdeling	
samen.	 Myrna	 neemt	 onder	 andere	 deel	 aan	
onderhandelingen	en	gesprekken	met	klanten.	
Op	 haar	 afdeling	 worden	 offertes	 gemaakt,	
opdrachten	verstuurd	en	analyses	gemaakt	van	
hoe	we	het	met	z’n	allen	beter	kunnen	doen	of	
hoe	we	het	anders	moeten	aanpakken.	Maar	ook	
ICT,	wagenpark	en	telefonie	zijn	zaken	die	bij	de	
afdeling	Business	Support	horen.

Pascal Conemans / Manager HR
Wie	 Pascal	 is,	 lees	 je	 in	 het	 voorwoord	 van	 dit	
personeelsblad.	Pascal	vormt	samen	met	de	drie	
personeelsconsulenten	 en	 een	 administratieve	
kracht	onze	afdeling	HR.	Daarnaast	horen	de	drie	
instructeurs	ook	bij	het	team	HR.	Deze	afdeling	
is	 hét	 aanspreekpunt	 voor	 alle	 vragen	 die	 over	
personeel	gaan.	Denk	bijvoorbeeld	aan	je	salaris,	
ziekteverzuim,	 opleidingen,	 het	 aannemen	 of	
het	 ontslaan	 van	 personeel,	 het	 Medewerkers	
Tevredenheids	 Onderzoek,	 subsidieregelingen	
etc.	 etc.	 Trouwens…	 Naast	 Conny	 van	 de	 Geer,	
die	 jullie	 wellicht	 kennen	 omdat	 ze	 al	 enkele	
jaren	 bij	 Balanz	 werkt,	 zijn	 er	 -	 na	 het	 vertrek	
van	 twee	 collega’s	 (Daniëlle	 Consten	 en	 Diana	
Daemen)	-	twee	nieuwe	personeelsconsulenten	
aangenomen.	 In	 het	 volgende	 personeelsblad	
stellen	we	het	nieuwe	P&O-team	aan	jullie	voor.

Jozef Smeets / Controller
Dit	is	de	man	die	de	financiën	van	Balanz	en	Prio	
Verve	samen	met	zijn	 team	 in	de	gaten	houdt.	
Heel	 belangrijk!	 Want	 we	 moeten	 natuurlijk	
wel	weten	wat	al	het	werk	dat	 in	de	uitvoering	
gedaan	wordt	uiteindelijk	financieel	oplevert.	De	
organisatie	 zit	 altijd	 met	 spanning	 te	 wachten	
op	 de	 maandelijkse	 ‘cijfers’.	 En	 we	 weten	 met	
z’n	 allen	 natuurlijk	 waarom:	 Zonder	 financieel	
rendement	is	er	geen	sociaal	rendement	(zonder	
voldoende	 centjes	 komt	 het	 bestaansrecht	 van	
ons	 bedrijf	 in	 zwaar	 weer).	 Helaas,	 maar	 zo	
draait	nu	eenmaal	onze	wereld.

MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS BALANZ FACILITAIR EN  PRIO VERVE FACILITAIR
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Marian	heeft	zestien	jaar	voor	Prio	Verve	gewerkt,	
waarvan	 de	 meeste	 tijd	 als	 meewerkend	
voorwerkster	op	de	 locatie	 van	De	Risse.	Daar	
heeft	 ze	 door	 de	 jaren	 heen	 een	 goede	 band	
opgebouwd	met	haar	directe	collega’s	en	met	de	
medewerkers	die	op	het	kantoor	van	De	Risse	
werken.

Dat	 Marian	 een	 goede	 band	 heeft	 met	 haar	
groep,	 bleek	 vooral	 door	 de	 aanwezigheid	 van	
de	ongeveer	twintig	directe	collega’s	en	de	vele	
cadeaus	en	bloemen!	

Ook	onze	directeur,	Ben	Theeuwen,	was	present.	
Het	was	een	emotioneel	afscheid,	met	de	nodige	
traantjes.	Maar	er	is	ook	veel	gelachen.	Daarom	
was	het	des	te	fijner	dat	de	zoon	van	Marian	en	2	
kleinkinderen	bij	het	afscheid	waren.

Ook	 bij	 De	 Risse	 organiseerden	 we	 een	 kleine	
receptie	zodat	de	medewerkers	daar	eveneens	
afscheid	 van	 Marian	 konden	 nemen.	 De	
waardering	voor	Marian	kwam	ook	hier	tot	uiting	
in	de	vele	mooie	en	leuke	afscheidscadeautjes.

Welverdiend pensioen voor 
Marian Peels 

Onze geliefde collega Marian Peels gaat 

van een welverdiend pensioen genieten. We 

hebben daarom tijdens een mooi verzorgde 

lunch, met koffie en gebak, op 18 juli afscheid 

van haar genomen. 

Kenmerkend voor Marian:

• Een groot hart voor haar 

medewerkers.

• Én een hart voor haar werk en 

haar klanten.

Dank je wel Marian voor jouw 

jarenlange inzet voor ons bedrijf!

Kelly van Leipsig,

Rayonmanager
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Balanz Facilitair
Frederikstraat 5, 6433 GK  Hoensbroek
 
Postbus 8002, 6401 VA  Heerlen
 T 045 - 566 5000

 www.balanzfacilitair.nl
info@balanzfacilitair.nl

Wat is er in 
het volgende 
nummer 
te lezen?
•	 Voorstelronde:
	 Wie	zijn	onze	P-Consulenten?!
•	 Dineravond	jubilarissen
•	 Kerst	bij	Balanz	
•	 MTO
•	 Pak	je	kans	bij	Balanz:	Balanz@work

Colofon

Op eigen benen staan via  

Balanz@work  

Heb je een positieve werkhouding 
en de wil om in de praktijkomgeving 
het schoonmaakvak te leren? Dan 
hebben mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt (onder andere mensen uit 
de bijstand en andere groeperingen uit 
de Participatiewet) nu de kans op een 
nieuwe start op de arbeidsmarkt. Vindt 
iemand de drempel te hoog? Weet dat je 
er niet alleen voor staat!  

Gemeente	 Maastricht,	 Podium24	 en	 Balanz	
Facilitair	 staan	 met	 het	 project	 Balanz@work	
sámen	 aan	 het	 front	 om	 deze	 groep	 mensen	
een	kans	te	bieden.

Ze hebben daarbij een gemeenschappelijk 
doel: je eigen boterham verdienen en uit de 
uitkeringssituatie komen! 

Hoe	mooi	is	het	om	financieel	onafhankelijker	
te	zijn	en	op	eigen	benen	te	staan?	Dat	betekent	
dat	je	in	de	maatschappij	niet	meer	aan	de	zijlijn	
staat,	dat	een	sociaal	isolement	niet	op	de	loer	
ligt	en	dat	je	kunt	meepraten	over	meer	dan	je	
(geld-)zorgen	of	het	huishouden.	Anno	2019	is	
het	 immers	 van	 belang	 dat	 iedereen	 de	 kans	
krijgt	om	deel	te	nemen	aan	de	maatschappij!	

In	 november	 2018	 startte	 in	 Maastricht	 en	 in	 het	 Heuvelland	 de	 eerste	 groep	 deelnemers	
aan	 Balanz@work.	 Met	 ondersteuning	 van	 onze	 eigen	 vakdocenten	 brachten	 objectleiders	 en	
voorwerkers	 van	 Balanz	 hun	 kundigheid	 en	 passie	 over	 aan	 deze	 mensen.	 En	 dat	 was	 een	
groot	succes:	acht	personen	zijn	met	een	contract	aan	de	slag	gegaan	bij	Balanz!	Vanaf	medio	
september	 2019	 begint	 deze	 eerste	 groep	 met	 de	 vakopleiding	 Basis	 Microvezel.	 Dit	 heet	
‘investeren	in	je	eigen	toekomst’	en	voor	Balanz	betekent	het	investeren	in	haar	personeel.

In	 oktober	 start	 een	 tweede	 groep	 met	 nieuwe	 kandidaten	 bij	 Balanz@work	 in	 Maastricht	 en	
omgeving.

Nieuwe ronde
Nieuwe kansen

Pak je kans bij Balanz


