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In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie

WIST JE DAT?

meegedeeld dat we jullie iedere maand op
de hoogte zouden houden van
ontwikkelingen.
Augustus is traditioneel gezien een erg



Mariëlle een zoontje

rustige maand. We kunnen in ieder geval



Alexander Riegen dez

melden dat wij 79 aanvragen hebben ontvangen in deze komkommertijd.

het huwelijksbootje s


Accountmanager is

We zien momenteel een duidelijke toename van aanvragen voor Bedrijven. Als we hier

aangetrokken: Sande

verder op inzoomen dan worden er in verhouding veel Bijzonder Beheer en Food &

Eshof.

Agri profielen gevraagd. Dit kunnen we natuurlijk herleiden naar de situatie in Rusland. Dit
heeft gevolgen; niet alleen voor de Nederlandse export, maar voor de gehele EU. De huidige



boycotten kosten de EU-schatkist naar verluid € 5 miljard waarvan € 1 miljard ten koste
gaat van de Nederlandse economie.

Bij ICT een nieuwe

Onze Facebook pagin
leven! Like us!



Bij de Rabobank heeft dit natuurlijk een behoorlijke impact. Rabobank is van oudsher een

Robbert

de#IceBucketChalleng

bank die in de glas- en tuinbouw veel klandizie heeft.

ondergaan.


De teller nu op 50 co

Daarnaast gaat de AFM starten met een onderzoek binnen de vijf grote banken op het

die 18 september naa

gebied van Bijzonder Beheer. De druk op deze afdelingen zal alleen maar

medewerkersbijeenko

toenemen. Hierdoor zal er de komende periode extra capaciteit gevraagd worden binnen de



teams Food & Agri en met name Bijzonder Beheer.

In oktober een

rondetafelgesprek wo
georganiseerd.

Verder zijn er nog interessante ontwikkelingen gaande. Maar daar in de volgende
nieuwsbrief meer over!



Wil je deelnemen aan

rondetafelgesprek? M
Onderstaande afbeelding geeft een overzicht weer van de verdeling van de aanvragen:

bij Fabio!

CONTACT
TOTALITY
088 - 1320000
info@totality.nl
www.totality.nl

TERUGBLIK SUNGROOVES
Dit jaar waren wij als Totality voor het eerst
hoofdsponsor van het jaarlijks terugkerend event
Sungrooves. Sungrooves is een cultureel festival en
bestaat sinds 2004. Het festival trekt jaarlijks ca.
1100

bezoekers.

Het was een zeer geslaagde dag waar, ondanks een buitje, een zeer goede festivalsfeer
hing. Via onze succesvolle facebook actie hebben we 18 vrijkaarten mogen weggegeven.

Voor verdere sfeerimpressie, klik hier

EVEN VOORSTELLEN
DOOR MARTIJN CHANTREL, DANIEL SOUTO
MAIOR EN LARS TEN LOHUIS
Deze maand verwelkomen we drie nieuwe
collega's die zich graag even voorstellen aan
jullie!

Martijn Chantrel

Mijn naam is Martijn Chantrel. Ik ben 24 jaar
en inmiddels sinds drie weken woonachtig in

Breda. Voorheen heb ik gewerkt via Welten en een jaartje voor de Rabobank Gouwestreek.
Ik hoop via Totality een leuke nieuwe uitdaging in mijn carrière te vinden. De eerste
kennismaking bevalt al goed!

In mijn vrije tijd ben ik een gepassioneerd salsa danser (net terug van een twee weken
durende salsa vakantie in Kroatië) en mag ik graag een rondje gaan maken op mijn geliefde
Honda CB600F Hornet.

Ik kijk uit naar het leren kennen van de nieuwe collega's!

Daniel Santo Maior, 31 jaar

Ik ben gevraagd om mezelf even voor te stellen. Maar waar
begin je…

Mijn naam is Daniel, geboren in Sao Paulo, Brazilië. Op mijn
10e naar Nederland verhuist, dus ondertussen aardig
ingeburgerd.
Na 8 jaar het land te hebben verdedigd bij de Marine besloot ik
om een carrière te starten in de burgermaatschappij en via via
ben ik in de Financiële dienstverlening beland. (heel logisch
natuurlijk).

Sinds eind augustus ben ik overgestapt van Welten naar Totality, als adviseur particulieren,
waar ik graag verder wil werken aan mijn carrière.

Naast mijn werk ben ik zeer actief, zo voetbal ik graag en daarnaast sport ik regelmatig.
Ik woon in Arnhem en heb een zoontje van ruim 2,5 jaar, waar ik veel van mijn vrije tijd
aan besteed, met veel plezier natuurlijk. Verder ben ik gek
op muziek en draai ik zelf ook nog een beetje, al is dat
ondertussen wel wat minder geworden.

Dit ben ik in een notendop. Ik kijk er naar uit om kennis te
maken met mijn nieuwe collega’s op 18 september!

Lars ten Lohuis

Mijn naam is Lars ten Lohuis, ik ben 25 jaar en woon in

Heijen. Ik heb Bedrijfskunde gestudeerd bij HBO Nederland in Arnhem en sinds kort ben ik
in dienst bij Totality als adviseur particulieren.

Hiervoor heb ik ruim twee jaar bij Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen gewerkt in
dezelfde functie. Ik ga graag mountainbiken of voetbal kijken met mijn vrienden.

Samen met mijn broer hebben we een klein bootje en gaan we met mooi weer varen,
waterskiën of wakeboarden.
Tot snel,

Lars

URENACTIE NAJAAR 2014
DOOR FABIO HENDRIKS

Via de mail hebben we jullie reeds geïnformeerd over de
urenactie. Van een groot aantal van jullie hebben we inmiddels
prognoses ontvangen, waarvoor dank! Voor degene die het nog
niet hebben gedaan; we ontvangen graag uiterlijk deze week
jullie prognose. Heb je vragen over het invullen? Neem contact
op met ondergetekende.

Hieronder de highlights van de actie:

BELONING

Indien je ervoor zorgt dat je in de periode september t/m december 2014 in totaal
minimaal 590 facturabele uren gemaakt hebt, ontvang jij van Totality een extra beloning
van EUR 590,= bruto (dit komt neer op nog geen 148 gewerkte uren per maand). In de
bijlage vind je een overzicht van het aantal werkbare uren per maand.

SPELREGELS

Om het voor iedereen helder en eerlijk te laten verlopen, willen we wel een paar zaken
afspreken.

1.

De actie periode loopt van 1 september t/m 31 december 2014;

2.

Om de beloning draagvlak te geven moet het gemiddelde aantal uren van alle
Totality
medewerkers op 31 december minimaal 129 uur/mnd zijn (over deze 4 maanden);

3.

Studie uren, kort verzuim, vakantiedagen, ziekte en/of leegloop tellen uiteraard
niet mee als gewerkte uren. Kortom een gewerkt uur = facturabel uur;

4.

Voor parttimers geldt het totaal aantal gewerkte uren en beloning naar rato (obv
36 uur/wk).

5.

Je dient een reële prognose van de te maken uren in te leveren.

EUR 800,= EXTRA!

Net als bij de vorige actie belonen wij de uiteindelijke TOP 5 urenmakers met een extra
beloning. Dit keer is dat maar liefst EUR 800,= bruto per persoon!
Bij deze extra beloning geldt zelfs spelregel 2 niet!

PROGNOSE

Graag ontvang ik jouw urenprognose voor de periode september t/m december 2014 per
omgaande. Beschik je niet over het prognose formulier, meld je dan. Dan krijg je er een toe
gemaild.

Deze urenprognose is zeer belangrijk, omdat we daarmee een inschatting kunnen maken
hoe we het jaar 2014 gaan afsluiten. BVD!

OPROEP!
De nieuwsbrief is er natuurlijk om jullie op de hoogte te houden van het wel en wee binnen
Totality. Maar we willen graag jullie ook aan het woord in de nieuwsbrief. Dus heb je een

bijzondere hobby of heb je een interessante casus op de werkvloer en wil je dit graag met
je collega's delen? Geef je dan snel op!

Opgeven doe je door Jorn een mail te sturen.

VERJAARDAGSKALENDER
SEPTEMBER

Hieperdepiep Hoera!

Deze maand zijn jarig:
3-9 Nienke den Ouden
9-9 Inge van der Aalst
11-9 Michel Neervoort
13-9 Albert Boeve
16-9 Martine Gerbranda
30-9 Frank Slegers

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Totality Careers | Mgr. Zwijsenstraat 7 | 5371BS | Ravenstein

