CAENEPEEL LUC
Klaverstraat 4
8851 KOOLSKAMP

Beste wijk-werker,
Je gezondheid en die van onze collega’s komt op de eerste plaats. Met dit schrijven willen wij je op
de hoogte brengen van enkele -tijdelijke- praktische afspraken naar aanleiding van de uitzonderlijke
omstandigheden wegens het COVID-19 / Coronavirus.
1. Het is de gebruiker die beslist of een voorziene activiteit kan plaatsvinden. Gaat de activiteit door
hou dan rekening met de sociale afstandregels (1,5 meter) en de voorschriften rond handhygiëne.
2. Er gaan GEEN zitdagen wijk-werken door in je gemeente. Ook de VDAB-locatie in Roeselare is
gesloten. De wijk-werkbemiddelaars werken van thuis uit. Zolang de maatregelen ivm COVID-19 /
Coronavirus van kracht zijn, maken wij geen gebruik van ons zitdagenschema.
3. De wijk-werkbemiddelaars zijn tijdens de kantooruren (8.30u tot 12u / 13u tot 16u) bereikbaar via
mail en GSM: Nadine Vanthomme (Wielsbeke, Oostrozebeke, Roeselare, Dentergem)
0476 17 21 86 - nadine.vanthomme@vdab.be
Dirk Willems (Roeselare, Staden, Hooglede, Ardooie)
0476 17 21 88 - dirk.willems@vdab.be
Els Depover (Tielt, Lichtervelde, Pittem, Ruiselede, Wingene, Dentergem)
0472 38 27 37 – els.depover@vdab.be
Christof Willem (Izegem, Ledegem, Moorslede, Ingelmunster, Meulebeke)
0474 92 43 20 – christof.willem@vdab.be
4. Hoe verwerken we de prestatieformulieren van maart en april 2020?
- Hou je formulier (en papieren cheques) van maart en april 2020 bij tot er terug zitdagen doorgaan.
Stuur ze zeker niet op of stop ze nergens in een brievenbus.
- Stuur ons een mail met een scan of foto van je prestatieformulier. Lukt dit niet? Bel dan het totaal
aantal gepresteerde uren door naar je wijk-werkbemiddelaar.
- Wie nog papieren wijk-werkcheques heeft, geeft de chequenummers (staan onder de barcode)
telefonisch door aan je wijk-werkbemiddelaar.
- Wie nog geen prestatieformulier heeft van de maand april 2020; laat dit weten aan je wijkwerkbemiddelaar, wij mailen het door of sturen het formulier per post op.
Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren!

Met vriendelijke groeten,
Team bemiddelaars wijk-werken Midwest
Judy Storme, Els Depover, Nadine Vanthomme, Dirk Willems, Christof Willem

