Opvallende zaken zijn:
Just Beach maakt op beide kanalen een
grote stijging. We zien bij steeds meer
merken op Facebook een dalende trend.
Dit is iets wat te verwachten was omdat
dit medium in populariteit afneemt.

Voor jullie ligt het negenentwintigste
nummer van de nieuwsbrief.
Ontwikkelingen

Aantal volgers op Insta &FB van de
Brandworks merken

Platform voor interne communicatie

Yvanka en Maeyke zijn zoals jullie weten
bezig een platform op te zetten voor de
interne communicatie binnen de Groep.
In principe is dit zo goed als klaar maar we
willen wachten met ‘live’ gaan tot ook de
foto’s zijn toegevoegd.
We zullen jullie op de hoogte houden.

Nieuwe website Ko&Flo
We zijn met man en macht bezig om de
nieuwe website voor Ko&Flo te vullen en
te testen.

CleanDye
Het CleanDye team is versterkt met
meerdere ervaren nieuwe werknemers.
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CleanDye Vietnam heeft een derde ploeg
ingehuurd en is nu 24/6 operationeel.
Jullie hebben hem misschien al ontmoet
(man in pak), maar CleanDye heeft
tegenwoordig ook een stagiair (inmiddels
niet meer in pak). Welkom Stephan! Veel
succes met het schrijven van je
afstudeerscriptie voor de opleiding
“International Business and Management
Studies”.

B.YOURSELF BY SUUS
Hartverscheurend was het persoonlijke
bericht wat Angelique ter Haar vorig jaar
op Facebook postte. Ze vertelde
uitgebreid over haar dochter Suze van 9
jaar oud, die gepest werd. Haar tekst
raakte menig ouder en werd al snel
opgepakt door de media.
Simone pikte dit verhaal op en wilde al
langer iets doen met B.Nosy voor een
mooi maatschappelijk doel. Toen ze
aansluitend hoorde dat het Suze haar
grote wens was om modeontwerpster te
worden was het een simpele optelsom.
Snel ontstond er een fijne samenwerking
waarbij “jezelf zijn” voorop moest staan.
Samen met Suze heeft B.Nosy een
collectie ontworpen met een duidelijke
boodschap. B. Yourself! Per verkocht item
heeft B.Nosy €2,- gedoneerd aan het
goede doel “Stop Pesten Nu!”. Dit heeft
ervoor gezorgd dat er een prachtig bedrag
van €10.716,- is opgehaald! Een bedrag
waar we met z’n allen trots op kunnen
zijn!
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Magazijn
Het komende seizoen zullen we 185.000
stuks meer gaan doen. Om dit te kunnen
realiseren is besloten dat de klanten met
de grotere orders te laten pre-packen in
China. Door de enorme groei in
omzet/stuks is een goede voorbereiding
essentieel. Door het pre-packen van de
grotere orders is een grote stap genomen
om e.e.a. zo goed mogelijk te
stroomlijnen. Wij wensen alle collega’s
van het magazijn heel veel succes de
komende tijd!

Evaluatie S21
We hebben als benchmark gesteld dat elk
merk 0,25% aan retour mag hebben. Als
we dit halen dan hebben we een heel
goed resultaat weten te behalen. Op 2
merken na performen alle merken onder
0,25% en dat is uitzonderlijk laag en dit
percentage is de afgelopen jaren fors
omlaag gegaan. Dit is een zeer positieve
ontwikkeling en het betekent dat het
kwaliteitsniveau van onze producten zeer

hoog is , dit is ook mede dankzij het
stabiele team dat we in China hebben.
Verkoopteam
Het Nederlandse verkoopteam is
uitgebreid; Ingrid van der Staak gaat het
team versterken. We hebben een forse groei
in Nederland weten te realiseren dus extra
support is nodig.
Nieuwe medewerkers

Paul van de Heuvel is per 17 mei in dienst
gekomen als magazijn medewerker
Bundleboon in Breda.
Omayma Minoumi is per 17 mei in dienst
gekomen als magazijn medewerker
Bundleboon in Breda.
Guido van Gils, facility medewerker,
verzorgt de kantine op dinsdagen in Made
en kan bijspringen waar nodig.
Rino de Vogel is per 5 juli gestart en
werkzaam in het magazijn in Made.

Anna
Luc
Bernald
Marjo
Ineke
Carla
Roos
Patty
Dorotha
Monique
Jacq
Sanne
Naomi
Ellen
Lena
Esther
Meauraine
Maeyke
Remco
Claudia

14 juli
21 juli
22 juli
2 aug
12 aug
12 aug
20 aug
25 aug
25 aug
26 aug
28 aug
6 sep
6 sep
7 sep
8 sep
12 sep
14 sep
15 sep
29 sep
30 sep

Wisten jullie dat:

Stefan het tegenwoordig over de Franse
boeg gooit….. hij volgt namelijk een cursus
Frans
Meauraine een cursus Finance aan het
volgen is.
Monique Nas een eigen stulpje gaat
bouwen in Berkel-Enschot.
Carina oma wordt aan het einde van het
jaar.

Jarig

Bernadette
Jeannine
Wesley
Eastman
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1 juli
1 juli
1 juli
1 juli

B.Nosy met hun team een walking dinner
heeft gepland om alle verbouwingen van
de collega’s
Team B.Nosy bij elkaar binnen gaat kijken
in alle nieuwe en verbouwde woningen?

Lena al bijna met zwangerschapsverlof
gaat…
En Sharon ook in blijde verwachting is.
We in Made superblij zijn met onze nieuwe
picknick tafel.
Onze Max goed op weg is om WERELD
KAMPIOEN te worden..!!

Een nieuw item in de nieuwsbrief is:
‘Een kijkje in het leven van….”
Sandra Oomes
Wat is je volledige naam?
Sandra Oomes-Trieling
Hoe jong ben je?
pfffff 45
Welke functie vervul je binnen Jolo en
sinds wanneer?
Merchandise Manager, sinds dat weet ik
niet meer hoor 😊 al erg lang in ieder geval
…….. 4-9-1995
In welke plaats woon je?
Waalwijk
Woon je alleen of samen met mensen (zo
ja, met wie)?
Samen met mijn man Ron en onze 2
dochters Jennifer en Melissa
Waar ga je het liefst op vakantie?
Ergens waar de zon lekker schijnt en een
heerlijk strand is
Wat wilde je vroeger als kind graag
worden?
Kapper….
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Welk talent heb je niet of nooit
ontwikkeld maar zou je wel graag willen
hebben?
Piano/Keyboard of gitaar spelen
Waarvoor mogen ze je ’s nachts wakker
maken?
Eigenlijk niets, mijn bedje is dan heerlijk
hoor.
Welke eigenschap in een mens vind je het
mooist en welke roept aversie bij je op?
Het mooist dat mensen vriendelijk zijn en
elkaar willen help. Aversie treedt op
wanneer mensen oneerlijk zijn
Waar word je gelukkig van?
Van een heerlijk avondje relaxen met
een wijntje erbij en naar de
zonsondergang kijken op het strand.
Waar word je verdrietig van?
Het geweld in de wereld en als één van
mijn dochters gekwetst is…..
Wat kijk je het liefst op tv?
detectives
Wat zijn je beste en je slechtste
eigenschap?
Jeetje m’n beste eigenschappen is lastig
hoor, ik ben heeeeel aardig en
behulpzaam 😊 maar mijn slechtste is dat
ik ’s-Avonds helaas wel eens een zak(je)
chips in 1x leeg kan eten
Wat staat er bovenaan je bucketlijst om
ooit nog eens te doen in je leven?
Een mooie reis maken met mijn gezin
Wat is er (na Walter) het leukste aan
België?
Antwerpen en Metropolis
Volgende keer:
Veronique

