Interview met Fabienne Schepens- Diensthoofd schoonmaak PC Caritas – Melle.
100ste lid VSDV
•

Wat boeit jou in de schoonmaak?

Hygiëne is heel belangrijk in een ziekenhuis, samen hieraan werken met een groep mensen
die door mij worden aangestuurd, dat ligt me wel
Schoonmaak is ook een kunst, een vak! Mensen die dit perfect doen hebben daarna een
enorme voldoening van hun werk.
Schoonmaak is niet bepaald dé corebusiness van een ziekenhuis of instelling, maar het
vraagt toch verregaande expertise.
Als hoofd huishoudelijke dienst wil ik iemand zijn die coördineert en motiveert, want
schoonmaken is veel meer dan wat velen denken: een vod, een emmer water en een schort
•

Hoelang ben je al actief in deze sector

Al 30 jaar. Ik begon in de keuken en gedurende 15 jaar combineerde ik keuken, schoonmaak
en de linnendienst. Daarna kwam er een collega voor de keuken en had ik enkel schoonmaak
en linnen onder mijn vleugels
•

Hoe leerde je VSDV kennen

Via andere collega’s, op beurzen, via de firma’s ook
•

En wat denk je er te vinden en wat wil je van ons leren?

Samenwerking, antwoorden op bepaalde vragen waar je mee zit, steun voor gelijkaardige
problemen. Benchmarking ook. Als verantwoordelijke sta je meestal alleen in de job. Weten
dat er collega’s die met dezelfde zaken bezig zijn, die je begrijpen en die je met bepaalde
vragen of doelstellingen je kunnen helpen is geruststellend
•

Wat vond je van je eerste studiedag te Aalst?

Dit was aangenaam en vooral heel verrijkend. Het was leuk kennis te maken met
verschillende collega ’s leidinggevenden. Leidinggevenden moeten soms eens kunnen
loslaten, iedereen heeft een drukke job, maar je moet er tijd voor nemen om ideeën te
kunnen uitwisselen. Tijd nemen… zeker in tijden waar BURN OUTS schering en inslag zijn
•

Wat verwacht
verwacht je verder nog?

Dat ik mijn kan engageren in het VSDV en openstaan om bepaalde projecten mee te helpen
ondersteunen
•

Waar zie je jezelf binnen 5 jaar?

Ik wil mijn rijke ervaring kunnen doorgeven aan jongere collega’s om hen te helpen en te
ondersteunen in hun job
•

Als je terugkijkt op je carrière, wat was voor jou de mooiste ervaring/welke
herinnering is het langst blijven hangen?

Het leiding geven in ’t algemeen, dat is voor mij altijd mijn drive geweest. Toen ik
verantwoordelijke van de keuken was mocht ik niet nog de nieuwe keuken mee organiseren.
Daar heb ik bijzonder goede herinneringen aan. Het loslaten deed wel wat pijn, maar ik
kreeg er veel voor in de plaats.

