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MAGAZINE



WANNEER?
zaterdag 14 september 2019

vanaf 14 uur 

WAT?
Jaarlijks personeelsfeest waar we terugblikken op 

een  productieve tijd en jullie bedanken voor jullie 

inzet en toewijding met een hapje en drankje. 

PRAKTISCH?
We horen graag of we jullie mogen verwelkomen op 

deze leuke dag. Stuur een e-mail met het aantal perso-

nen naar info@1stbelgiumservice.be

WAAR?
Tour & Taxis

Havenlaan 86C

1000 Brussel

SAVE
THE DATE

Bus 14, 20, 57, 88 

Station Brussel Noord

SAVE
THE DATE

Ons bedrijf kan weer terugblikken op een productieve tijd en dat was niet mogelijk 

geweest zonder de inzet en toewijding van al onze medewerkers. Daarom nodigt 

de directie u met genoegen uit voor het jaarlijkse personeelsfeest op zaterdag 14 

september 2019. We hopen u er samen met uw echtgeno(o)t(e) en kinderen te mogen 

verwelkomen, vooral om gezellig samen te zijn met een hapje en een drankje, maar 

ook om de onderlinge contacten te bevorderen. Iedereen is welkom vanaf 14.00 uur.

14 SEPTEMBER IS HET ZOVER:

1ST BELGIUM SERVICE
PERSONEELSFEEST!

Ons bedrijf kan weer terugblikken op een productieve tijd en dat was niet mogelijk 

geweest zonder de inzet en toewijding van al onze medewerkers. Daarom nodigt 

zaterdag
14 september 
2019



Met trots stellen wij u het allereerste 

1st Belgium Service magazine voor. 

Sinds 2005 bieden wij huishoud - & 

strijkhulp aan particuliere gebruikers 

via dienstencheques. Doorheen de 

jaren zijn we enorm hard gegroeid, 

van een 2-mans-onderneming tot een 

hele organisatie met verschillende 

vestigingen in Vlaanderen & Brussel. 

Momenteel zet ons gemotiveerd team 

zich elke dag in om een onberispelijke 

service & een fijne werkomgeving 

aan te bieden. Nu, na bijna 15 jaar, 

kennen we als geen ander het reilen 

en zeilen binnen de sector van de 

dienstencheques. En dit reilen en zeilen 

willen wij graag met jullie delen, samen 

met een portie inspiratie en een blik 

achter de schermen. Sit back, relax & 

blader doorheen interessante artikels, 

handige tips & sfeervolle foto’s. 

Veel leesplezier!

B E S T E  L E Z E R

Geoffrey Gysels & het volledige 1st Belgium Service team
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DIENSTENCHEQUES
IN HET KORT

Het systeem van dienstencheques werd in 2004 in België ingevoerd met als doel meer 
laaggeschoolden uit de werkloosheid te halen en het terugdringen van het zwartwerk. 

Maar het systeem maakt ook huishoudelijke hulp toegankelijk voor particuliere gezinnen, 
die er nu op een veilige manier gebruik van kunnen maken. 100% win-win dus.

De eenvoud van elektronische dienstencheques 

Heel wat klanten bij 1st Belgium Service betalen met elektronische dienstencheques. 
Het online systeem werkt goed en efficiënt. 

Gedaan met dateren en ondertekenen van papieren dienstencheques!

Werkwijze

Gemakkelijk beheer

Snelheid

Veiligheid

Eenvoud

• U stort het bedrag met vermelding van uw   

 12-delig Sodexo-klantennummer.

• De cheques worden onmiddellijk in een virtuele  

 elektronische portefeuille geplaatst: u kan deze 

 op elk moment raadplegen, beheren en opvolgen.

 Dit kan via de website van Sodexo of, nog   

 eenvoudiger, via een app op uw Smartphone of  

 tablet.

• Uw thuishulp registreert de bij u gewerkte uren  

 via haar/zijn GSM/Smartphone.

• De ingebelde uren worden door ons nagekeken  

 en  verwerkt en indien nodig kan u deze uren nog  

 betwisten/aanpassen.

• Na validatie van de uren wordt het corresponderende  

 aantal cheques door Sodexo in mindering gebracht  

 van uw elektronische portefeuille.
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VIJF VRAGEN
AAN

VIJF VRAGENVIJF VRAGEN

Mijn man kreeg een job in Brussel en ik verhuisde mee naar 
België. Toen we besloten om permanent hier te verblijven, 
ging ik op zoek naar een job in een betrouwbaar bedrijf in de 
dienstenchequesector. Een vriendin raadde mij 1st Belgium 
Service aan, vanwege de goede reputatie en ervaring. Ik 
tekende mijn arbeidsovereenkomst in 2009 en na zoveel jaren 
van samenwerking ben ik nog steeds zeer tevreden over mijn 
job en werkgever. 

Ik kwam bij 1st Belgium Service terecht via een andere 
werknemer.

Ik werk nu al 14 jaar bij 1st Belgium Service. De tijd vliegt! 
Ik begon een maand na de opening van het bedrijf, dat ik 
ontdekte via de VDAB. Ik ben in België sinds 1993.

Hoe ben je bij 1st Belgium 
Service terecht gekomen?

ELżbieta Bagińska
11 jaar bij 1st

Bogdan Lidia 
2 jaar bij 1st

Kuvua Ngandu Flore 
14 jaar bij 1st

BL :

KNF :

EB :
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Uit mijn ervaring stel ik vast dat betrouwbaarheid één van de 
belangrijkste kwaliteiten is. Dit is niet alleen omwille van de 
verantwoordelijkheid voor de toevertrouwde eigendom van de 
klant, maar ook door de plichtbewuste uitvoering van taken. 
Klanten verwachten dat we verantwoordelijk en nauwgezet 
werken en dat ze op ons kunnen rekenen. Bovendien waarderen 
klanten de snelheid en efficiëntie van mijn werk. Vanwege de 
specificiteit van ons werk, moet de huishoudhulp steeds discreet 
en respectvol zijn om de privacy van de eigenaren te bewaren.

Alvorens klanten tevreden kunnen zijn, moet ik eerst zelf 
tevreden zijn met het werk dat ik doe. 

Geduld is een schone deugd. Bovendien is een goede relatie 
met de klanten onderhouden van groot belang.

Wat zijn de belangrijkste 
kwaliteiten die je nodig hebt?

Hoeveel huishoudens 
help je?

Mijn vrije tijd breng ik het liefste door met mijn familie. Ik 
speel heel graag met mijn kinderen. Daarnaast hou ik ervan 
om gezond te koken en creatief te bakken. 

In mijn vrije tijd hou ik ervan om te fietsen, te wandelen, 
te koken, films te kijken, te lezen, of gewoonweg nieuwe 
dingen te ontdekken.

In mijn vrije tijd kijk ik graag televisie en ga ik graag naar de kerk. 

Wat zijn je activiteiten 
in je vrije tijd?

Heb je nog een laatste
advies voor onze lezers?

BL :

KNF :

EB :

BL :

KNF :

EB :

BL :

KNF :

EB :

BL :

KNF :

EB : Elke job of dienstverlening is belangrijk – ook die van een 
huishoudhulp. Elke dag zet ik me met volle goesting in en dat 
geeft me op het einde van de dag veel voldoening. 

Het werk is niet altijd gemakkelijk en bovendien staat u in 
direct contact met de klanten. Goede communicatie, niet 
bang zijn en uw eigen manier vinden om met de klant te 
communiceren zijn belangrijk. Sommige klanten zijn gestrest 
en moe, hou daar rekening mee.

Wees correct, vriendelijk en doe wat de klanten vragen.  
Wees op tijd en eerlijk.

Op dit moment werk ik in 4 huishoudens per week. In het 
verleden werkte ik meestal in 8 huizen. 

Ik werk in 5 huishoudens per week.

Ik werk in 13 verschillende huishoudens. In sommige van 
deze ga ik om de twee weken.
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WAAROM 
AAN DE SLAG ALS HUISHOUDHULP BIJ

1ST BELGIUM SERVICE?

Bepaal uw eigen werkrooster 
voor een gezonde gezin-werk 
situatie

Arbeidscontract van onbepaalde 
duur vanaf de eerste dag

Gemotiveerde community van 1200 enthousiaste huishoudhulpen

Transparante loons- 
& arbeidsvoorwaarden

Gewaarborgd loon bij afwezige 
klanten, indien geen vervan-
gend werk

Gevarieerde job in een gezond 
& groeiend bedrijf

Een dynamisch team, 
personeelsfeesten, …

Degelijke opleiding & opvolging

Maaltijdcheques, gsm 
& transportvergoeding

AAN DE SLAG ALS HUISHOUDHULP BIJAAN DE SLAG ALS HUISHOUDHULP BIJ

1ST BELGIUM SERVICE?
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WAAROM  
AAN DE SLAG ALS HUISHOUDHULP BIJ 

 1ST BELGIUM SERVICE?
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Jullie weten als geen ander hoe het in zijn werk gaat om ramen te 
wassen, kleren te strijken & het hele huis proper te maken. Maar hebt 

u soms ook van die kleine, hardnekkige problemen die u niet direct kan 
oplossen? Dankzij deze handige tips & tricks en leuke weetjes is geen 

enkel probleem in het huishouden onbekend terrein voor u!

Aluminiumfolie uw vriend tijdens 

het strijken? Het kan! Leg folie 

op uw strijkplank. Tijdens het 

strijken reflecteert de hitte op 

uw kleding waardoor strijken 

aan één kant voldoende is. 

Oh nee, een kauwgom op uw 

kleding! Geen nood. Neem 

een plastic zak, plaats uw 

kledingstuk in de zak en laat dit 

een nachtje doorbrengen in de 

vriezer. De volgende dag kan 

u de kauwgom er makkelijk af 

schrapen. 

Gaat u op vakantie deze 

zomer? Leg voor u vertrekt een 

halve citroen in elke kamer.

Gedaan met muffe geurtjes bij 

terugkomst!

Wist u dat om een douchekop 

schoon te maken u alleen witte 

azijn, een plastic zak en een 

elastiekje nodig hebt? Vul de 

plastic zak met witte azijn, doe 

dit om de douchekop heen met 

het elastiekje. Zorg ervoor dat 

deze volledig onder de azijn 

staat. Laat een nacht weken en 

tada helemaal proper!

Wist u dat citroen de beste 

vriend in van uw microgolfoven? 

Deze kan soms hardnekkige, 

aangekoekte vlekken bevatten. 

Leg een aantal schijfjes in een 

kom met water. Laat een paar 

minuten draaien. De stoom 

maakt alles los en de citroen 

zorgt voor een frisse geur.

Nog steeds geen succes? Wrijf 

dan met warm water en de 

citroen over de vlekken. Door 

het zuur in de citroen wordt de 

vlek weggebeten.

Is de houten snijplank 

ook één van uw favoriete 

gebruiksvoorwerpen in de 

keuken? Blijven de vlekken 

steeds vaker zichtbaar op het 

hout & hebt u ook last van 

slechte geuren in de plank? Het 

enige wat u nodig hebt om dit 

probleem op te lossen is zout 

en citroen. Probleem direct 

opgelost. Succes!

TIPS 
& TRICKS

Jullie weten als geen ander hoe het in zijn werk gaat om ramen te 
wassen, kleren te strijken & het hele huis proper te maken. Maar hebt 

Jullie weten als geen ander hoe het in zijn werk gaat om ramen te 
wassen, kleren te strijken & het hele huis proper te maken. Maar hebt 

Jullie weten als geen ander hoe het in zijn werk gaat om ramen te 
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Als huishoudhulp laat u elke dag huishoudens schitteren. 
U bent van onmisbare waarde. Schoonmaken, strijken, de 

vaat, boodschappen doen, … u kan het allemaal! Bij 1st Belgium 
Service schenken we grote aandacht aan een veilige en gezonde 
werkomgeving. Werken als huishoudhulp gaat af en toe gepaard 
met kleine ongelukjes, zoals een stoot of val. Daarom geven wij 

graag deze aandachtspunten en veiligheidstips mee.

U denkt er misschien niet vaak aan, maar chemische producten die u 

dagelijks gebruikt, kunnen irritaties of zelfs brandwonden tot gevolg hebben. 

Vergeet daarom dus nooit om veiligheidshandschoenen te dragen.

Vergeet bureaustoelen met wieltjes om bovenaan die ene kast te kuisen. 

Die wieltjes zijn namelijk allesbehalve veilig. Gebruik liever een trapladder 

op een stabiele ondergrond. Maar let op, werk nooit hoger dan 3 treden.

Zorg ervoor dat u geen poetsproducten met elkaar mengt. 

Dit kan namelijk een gevaarlijke chemische reactie teweegbrengen zoals 

giftige dampen, bijtende producten, …

Last but not least: draag degelijke en stevig schoeisel. Wist u dat de meeste 

ongevallen bij huishoudhulpen gebeuren door vallen, 

struikelen of uitglijden? Draag dus een stevige werkschoen 

die aansluit aan uw voet & met een rubberen antislipzool.

GEVAREN
VAN HET VAK

GEVAREN
VAN HET VAK
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ONS TEAM
 Ook achter de schermen van 1st Belgium Service wordt fantastisch werk geleverd. 

En dit dankzij een enthousiast team medewerkers dat er elke dag voor kiest het 
beste uit zichzelf te halen. We willen ze u niet onthouden. Meet the team.

14

ONS TEAM
 Ook achter de schermen van 1

En dit dankzij een enthousiast team medewerkers dat er elke dag voor kiest het 
beste uit zichzelf te halen. We willen ze u niet onthouden. Meet the team.

14

ONS TEAM
 Ook achter de schermen van 1

En dit dankzij een enthousiast team medewerkers dat er elke dag voor kiest het 
beste uit zichzelf te halen. We willen ze u niet onthouden. Meet the team.

14

ONS TEAM
 Ook achter de schermen van 1

En dit dankzij een enthousiast team medewerkers dat er elke dag voor kiest het 
beste uit zichzelf te halen. We willen ze u niet onthouden. Meet the team.

 Ook achter de schermen van 1 Ook achter de schermen van 1 Ook achter de schermen van 1 Ook achter de schermen van 1
En dit dankzij een enthousiast team medewerkers dat er elke dag voor kiest het 

 Ook achter de schermen van 1
En dit dankzij een enthousiast team medewerkers dat er elke dag voor kiest het 

beste uit zichzelf te halen. We willen ze u niet onthouden. Meet the team.

 Ook achter de schermen van 1
En dit dankzij een enthousiast team medewerkers dat er elke dag voor kiest het 

 Ook achter de schermen van 1 Ook achter de schermen van 1
En dit dankzij een enthousiast team medewerkers dat er elke dag voor kiest het 

 Ook achter de schermen van 1
En dit dankzij een enthousiast team medewerkers dat er elke dag voor kiest het 

beste uit zichzelf te halen. We willen ze u niet onthouden. Meet the team.
En dit dankzij een enthousiast team medewerkers dat er elke dag voor kiest het 

beste uit zichzelf te halen. We willen ze u niet onthouden. Meet the team.

 Ook achter de schermen van 1
En dit dankzij een enthousiast team medewerkers dat er elke dag voor kiest het 

beste uit zichzelf te halen. We willen ze u niet onthouden. Meet the team.

 Ook achter de schermen van 1
En dit dankzij een enthousiast team medewerkers dat er elke dag voor kiest het 

beste uit zichzelf te halen. We willen ze u niet onthouden. Meet the team.
En dit dankzij een enthousiast team medewerkers dat er elke dag voor kiest het En dit dankzij een enthousiast team medewerkers dat er elke dag voor kiest het 

beste uit zichzelf te halen. We willen ze u niet onthouden. Meet the team.

 Ook achter de schermen van 1
En dit dankzij een enthousiast team medewerkers dat er elke dag voor kiest het 

 Ook achter de schermen van 1
En dit dankzij een enthousiast team medewerkers dat er elke dag voor kiest het 

Andreia Cortinhas
Verantwoorlijke kantoor Evere

Success is the ability to go from failure to 

failure without losing your enthusiasm.

Geoffrey Gysels
Zaakvoerder

Life is like a box of chocolates. 

You never know what you’re gonna get.

Claudine Schoonbroodt
HR Assistant

When you arise in the morning, think of 

what a precious privilege it is to be alive - 

to breathe, to think, to enjoy, to love.

Baeta Harasim-Uracz
Office Manager kantoor Etterbeek

Every day is a new chance, a new 

beginning, new opportunities. 

Make it count. 

Nicolas Van Vlasselaer
HR Manager

Being good to people is the most 

 beautiful legacy you can leave behind.

Roza Gysels
Credit Control

Don’t be afraid to give up the good 

to go for the great.

Frederic Louis
Sales

The past is your lesson. The present is

 your gift. The future is your motivation.

Oana-Maria Badaluta
Verantwoordelijke strijkcentrale 

& administratie

Choose a job you love, and you will never 

have to work a day in your life.
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Karoline Wallis
Administratie

If you always do, what you’ve always done, 
you will always get what you’ve always got. 

If you want to change the end result, you need 
to change the way you do things. 

Rahela Ciocan
Administratie

Life isn’t about waiting for the storm to pass, 

it’s about learning to dance in the rain. 

Luka Hamm
Administratie

A goal is a dream with a deadline.

Ewa Luszczynska
Administratie

You miss 100% of the shots you don’t take.

Malgorzata Gaska
Administratie

Positive energy. 

Positive results.

Sabina Ujeniuc
Administratie

In the middle of difficulty lies opportunity.

Kasia Czmut
Administratie

Don’t lose hope. When the sun goes down, 

the stars come up. 

Gabriela Paula
Administratie

Keep your head high, keep your chin up, and 

most importantly : keep smiling because life’s a 

beautifu l thing and there’s so much to smile about.
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Anca Hociota
Administratie

Stay true to yourself, yet always be open to 

learn. Work hard, and never give up

on your dreams.

Naomi Ghiulai
Administratie

Live as if you were to die tomorrow. 

Learn as if you were to live forever. 

Beata Grabowska
Administratie

Start where you are. Use what you have. 

Do what you can.

Sally Van Praet
Boekhouding

If you cannot do great things, 

do small things in a great way.

Virginie Teller
Administratie

Laughter is timeless, imagination has 

no age, dreams are forever.

Daniela Pera
Administratie

Stay true to yourself, yet always 

be open to learn. Work hard, 

and never give up on your dreams.

Sarah Sehli
Administratie

Nothing is impossible, 

the word itself says ‘I’m possible’

Ewelina Pogorzelska
Administratie 

Put your heart, mind and soul into even your 

smallest acts. This is the secret to success.



1717



18

ONZE KANTOREN

1ST BELGIUM SERVICE (hoofdkantoor)

Roodborstjeslaan 34, 1860 Meise
Mail: info@1stbelgiumservice.be
Telefoon: 02 270 55 65
Fax: 02 270 55 68

Openingsuren:
Ma – do : 8u00 – 17u30
vrijdag : 8u00 – 16u00
Za & zo : gesloten

STRIJKATELIER MEISE

Roodborstjeslaan 32, 1860 Meise
Mail: info@1stbelgiumservice.be
Telefoon: 02 270 55 65

Openingsuren:
Ma : 7u30 – 19u00 
Di & Wo : 7u30 – 17u30
Do: 7u30 – 19u00 
Vr : 7u30 – 17u30
Za : 9u00 – 12u00
Zo : gesloten
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1ST BELGIUM SERVICE ETTERBEEK

Tervurenlaan 36–38b 28, 1040 Etterbeek
(Ingang Galerij Menapiersstraat)
Mail: info@1stbelgiumservice.be

Telefoon: 02 270 55 65
Fax: 02 270 55 68

Openingsuren:
Ma – do : 8u00 – 17u30
vrijdag : 8u00 – 16u00

Za & zo : gesloten

1ST BELGIUM SERVICE EVERE

Willy Van Der Meerenstraat 19, 
1140 Evere

Mail: info@1stbelgiumservice.be
Telefoon: 02 270 55 65

Fax: 02 270 55 68

Openingsuren:
Ma : 8u00 – 18u00

Di : 8u00 – 16u30
Wo : 8u00 – 18u00
Do : 8u00 – 18u00
Vr : 8u00 – 18u00
Za : 9u00 – 12u00

Zo : gesloten

1ST BELGIUM SERVICE UKKEL

Alsembergsesteenweg 739, 1180 Ukkel
Mail: info@1stbelgiumservice.be

Telefoon: 02 270 55 65
Fax: 02 270 55 68

Openingsuren:
Ma – do : 8u30 – 17u00
vrijdag : 8u30 – 16u00

Za & zo : gesloten
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TIJDSLIJN

2005

In 2005 richten Francis Bongima en Geoffrey Gysels 1st Belgium Service 
op. Ze openen een eerste kantoor in de Roodborstjeslaan 24 te 1860 Meise. 
Na ontvangst van de officiële erkenning op 16 augustus 2005 gaat de eerste 
huishoudhulp aan de slag. De motivatie werkt blijkbaar aanstekelijk, want 
6 maanden laters bestaat 1st Belgium Service uit 40 huishoudhulpen en 
bedienen ze 300 klanten. Doorheen de jaren besliste Francis een andere 
koers te varen en ging Geoffrey verder, met het team.

100 poetsvrouwen in dienst

400 poetsvrouwen in dienst
opening filiaal Etterbeek

500 poetsvrouwen in dienst

Fusie 1st Belgium Service 
en Proxi Home Services

2008

2006

2010

2012
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Fusie Clean 4 me Evere 
 en 1st Belgium Service

opening filiaal Evere en Ukkel
overname deel Viva Services

Overname Enescu Clean
1000 werknemers in dienst

1.000.000 
gepresteerde uren

14 jaar later blijft ons bedrijf en team groeien. 
Dagelijks voeren we onze job met liefde & passie uit. 

Momenteel hebben we maar liefst 1200 huishoudhulpen. 
Het recept? 

Een sterk team, een degelijke service
en vlotte opvolging.

2014

2017

2015

2016

Aantal werknemers in dienst

‘05

7748
80868

219246

340903

470500
539980

579436
616836

635091
751966

887234
971979

1081703

‘06‘ 07 ‘08‘ 09 ‘10‘ 11 ‘12‘ 13 ‘14‘ 15 ‘16‘ 17 ‘18

1144714

33

129

243

382

519 505
565 558 578

795

930

1020
1075

1115

‘05‘ 06 ‘07‘ 08 ‘09‘ 10 ‘11‘ 12 ‘13‘ 14 ‘15‘ 16 ‘17‘ 18

Aantal gepresteerde uren 
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DISCRIMINATIE?
Al onze medewerkers krijgen training in het omgaan met vooroor-

delen & discriminatie op de werkvloer. We stelden een beleid en 

actieplan op dat ervoor zorgt dat alle huishoudhulpen op een cor-

rectie en niet-discriminerende manier hun job kunnen uitvoeren. 

Er wordt hier geen enkel onderscheid gemaakt in (geloofs)overtui-

ging, seksuele geaardheid, afkomst, geslacht of leeftijd. Zo kunt u 

met glans uw job uitvoeren.

Persoonsgegevens moeten

- Rechtmatig en behoorlijk verwerkt worden

 - Verzameld worden voor uitdrukkelijk omschreven 

  doeleinden en niets anders

- Toereikend, ter zakedienend en beperkt te zijn tot wat

 noodzakelijk is

- Juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd

GDPR
EN 1ST

22

GDPR
EN 1

Wij vinden jullie privacy uiterst belangrijk!

Daarom gaan wij binnen 1st Belgium Service op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsge-

gevens die worden verzameld van alle huishoudhulpen.  Enkele principes die wij hanteren zijn; 

Willen jullie graag meer weten? 

Lees heel ons GDRP-beleid dan op de website www.1stbelgiumservice.be

Daar zeggen wij bij 1st Belgium Service ‘neen’ tegen!

- Mogen niet langer bewaard worden dan nodig

- Verwerkt worden overeenkomstig de individuele rechten

- Op een veilige wijze bewaard worden

- Mogen niet overgedragen worden aan derde landen 

 zonder toereikende bescherming. 
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1ST BELGIUM SERVICE
Roodborstjeslaan 34, 1860 Meise

info@1stbelgiumservice.be

02 270 55 65


