Nieuwsbrief 4 - 12 april 2021
Beste collega’s,
Via deze nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte van het nieuws bij De Binnenbaan. We wensen
jullie veel leesplezier. Heb je na het lezen nog vragen? Neem dan contact op met je leidinggevende.

1.

Nieuwe CAO ‘aan de slag’

Op 1 juli treedt de nieuwe CAO ‘aan de slag’ in werking. Deze CAO geldt voor mensen met een
beperking die beschut werken of gedetacheerd zijn in een garantiebaan bij een gewone
werkgever. Sinds de Participatiewet van 2015 komen er in de sociale werkvoorziening geen nieuwe
mensen bij. Onder de nieuwe CAO komen mensen die sindsdien zijn gaan werken voor onder andere sociale werkbedrijven. Val je onder de CAO SW? Dan verandert er voor jou niets.
De inhoud van de CAO is nog niet bekend.
Wat gaat De Binnenbaan doen voor jou?
•
De arbeidsvoorwaardenregeling (av-regeling) en de inhoud van de cao met elkaar vergelijken
zodra deze bekend is.
•
Als er sprake is van een verschil word je hier apart over geïnformeerd.
•
Via de nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden over de CAO ontwikkelingen.
In deze
Wil je meer weten over wat een CAO nou precies is, klik dan op de volgende link: Wat is

een cao? - Bing video

Heb je nog andere vragen, neem dan contact op met je leidinggevende.
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Contact opnemen

2.

Huisvesting

Neem voor meer informatie
over deze nieuwsbrief contact
op met je leidinggevende.

In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie verteld over het nieuwe pand aan de Kristalstraat 40. Nu kunnen we jullie melden dat we op 7 April hebben de sleutel hebben gekregen. Vanaf nu gaan we verbouwen. Via de nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte van Vertrouwenspersoon:
de verbouwing.
Anita Hellemons

vertrouwenspersoon@debinnenbaan.nl

Kristalstraat 40

Natuurlijk is het pand goed te bereiken met de fiets en het openbaar vervoer en kun je in
de buurt ook parkeren. Een aantal van jullie is al bij het nieuwe pand gaan kijken. We zijn
blij om te horen dat jullie enthousiast zijn. Binnenkort organiseren we een rondleiding in
het nieuwe pand zodat jullie er zelf een kijkje kunnen nemen!

3.

Paashazen

Vorige week hebben alle college’s van De Binnenbaan een chocolade
paashaas ontvangen. Van een collega uit Voorburg ontvingen we deze
foto. We hopen dat jullie er allemaal van genoten hebben!

Heb jij ook een leuke foto of verhaal om met je collega’s te delen? Dan kun je deze sturen
naar info@debinnenbaan.nl.
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