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Bijna vakantie, dus tijd voor een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen.
Inmiddels lijken we steeds meer te wennen aan het ‘nieuwe normaal’ en is DSW gelukkig
nog steeds coronavrij. Dat is een compliment waard, want daaruit blijkt dat iedereen zich
goed aan de regels houdt. Ga vooral zo door, want alleen SAMEN kunnen we corona
verslaan! Het gaat niet alleen om je eigen gezondheid, maar ook om de gezondheid van
alle mensen om je heen. Of je nu op het werk bent, thuis, tijdens het sporten of in de winkel, overal gelden dezelfde regels en daar houden we ons aan.

1. Werkbedrijf de Binnenbaan opgericht
Woensdag 1 juli 2020 was een feestelijke dag. Drie wethouders en Patrick Verhoef hebben
de oprichtingsakte ondertekend. Dit betekent dat Werkbedrijf de Binnenbaan nu ècht
bestaat. De komende maanden wordt er nog hard gewerkt aan de verdere opbouw van
Werkbedrijf De Binnenbaan, zodat we op 1 januari 2021 met z’n allen met veel plezier in
dit nieuwe bedrijf kunnen gaan werken. Behalve de naam, verandert er voor jullie eigenlijk
helemaal niks. Je blijft gewoon op dezelfde plaats je eigen werk doen.
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2. Bijna vakantie
Bijna vakantie en daar heeft vast iedereen zin in. We zijn ontzettend benieuwd naar jullie
vakantieplannen. Ga je iets leuks doen? Misschien ga je wel kamperen op de Veluwe, of
zelfs naar het buitenland. We vinden het leuk als jullie ons laten weten wat je doet deze
zomer. Je kunt een berichtje sturen naar info@dswrijswijk.nl.
In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie al verteld waar je op moet letten als je met vakantie gaat. Weet je nog? Voor de zekerheid herhalen we het nog een keer:
Als je op vakantie gaat is het belangrijk om de website van de overheid in de gaten te houden: https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirusveelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland. Hier kun je het reisadvies per land
terugvinden. Ieder land krijgt een kleur, is een land geel dan kun je er naar toe reizen,
maar gelden er risico’s. Als een land oranje is gekleurd, is het erg onverstandig om naar dit
land te reizen, je bent dan zelfs niet verzekerd. Bij terugkomst in Nederland moet je dan
ook nog eens 14 dagen in thuisquarantaine. Als je niet kunt
thuiswerken, betekent dat je die 14 dagen zelf verlof zal
moeten opnemen.
Omdat het reisadvies kan veranderen, raden we je aan om
vlak voor je vertrek op de website te kijken welke regels
het land van je bestemming hanteert.
Reis verstandig, hou je aan de regels van je vakantiebestemming en volg de richtlijnen van de Nederlandse overheid.

Contact opnemen
Neem voor meer informatie
over deze nieuwsbrief contact
op met je leidinggevende.
Je kan ook terecht bij onze
vertrouwenspersoon:
Anita Hellemons
vertrouwenspersoon@dswrijswijk.nl
Ook hebben wij een
ondernemingsraad:
Harry van der Toorn, voorzitter
ondernemingsraad@dswrijswijk.nl

3. Informatiemarkt?
De informatiemarkt over de ontwikkelingen bij DSW is vorig jaar goed bezocht en was een
groot succes. Dit jaar organiseren we graag weer een informatiemarkt. Maar vanwege corona kunnen we ook dat niet meer op dezelfde manier doen zoals we gewend zijn. We
denken er over na hoe we het dit jaar het beste kunnen invullen. Het is vorig jaar goed
bevallen om het in elke gemeente te doen, dus je kunt er vanuit gaan, dat we dat in het
najaar ook weer zullen doen. Zodra er meer bekend is, worden jullie hierover geïnformeerd.

4. Wist je dat…...
We binnenkort ook bij DSW (net als bijvoorbeeld in winkels)
met pijlen op de vloer gaan aangeven hoe je moet lopen?

Sociaal Werkbedrijf DSW
Edelgasstraat 250
2718 TC Zoetermeer
079-3633400
info@dswrijswijk.nl
Bezoek onze website op
www.dswrijswijk.nl

Coronamaatregelen bij DSW
Bij DSW doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat we een veilige werkplek hebben voor alle medewerkers. Het is
dan ook belangrijk dat we ons aan een aantal regels houden:

1

Was je handen regelmatig en goed. Even snel je handen onder de kraan is niet genoeg. Was ze met zeep (ook tussen je
vingers en de
bovenkant).

Gebruik papieren zakdoekjes en gooi
deze na gebruik weg.

2

3
Nies en hoest in je elleboog.

4
Geen handen schudden.

5

Hou minimaal anderhalve meter afstand van elkaar.
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