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Preventiemedewerkers bij De Binnenbaan
Veilig en gezond werken staat bij De Binnenbaan voorop. Daarom zijn er bij De Binnenbaan preventiemedewerkers. 
De preventiemedewerkers letten er op dat de De Binnenbaan een veilige werkplek is. Ook kan iedere medewerker 
altijd vragen stellen aan de preventiemedewerkers over veiligheid. Deze collega’s zijn preventiemedewerkers bij  
De Binnenbaan:

• Marleen Brand (werkleider groen)
• Arthur van Hees (werkleider groen)
• John Haak (productieleider groen)
• Ibetihal Azzabi (medewerker HR)
• Danny van Deursen (arbo coördinator)

 
Heb jij een vraag over veiligheid of over de arbeidsomstandigheden? Dan kan je die stellen aan een  
preventiemedewerker.

Patrick aan de slag in Rijswijk
Patrick Verhoef heeft een ochtend meegewerkt met onze kanjers in Rijswijk. Patrick mocht 
mee met vroege vogel Coby Kortekaas. Coby werkt al jaren voor de gemeente Rijswijk en 
houdt met zijn veegmachine de straten schoon en daarmee ook veilig! 

Daarna is Patrick een paar uur mee geweest met Rob Mourik en zijn ploeg in de  
groenvoorziening. Terwijl de handen uit de mouwen werden gestoken konden de mannen 
gelijk even bijpraten. Aan de foto’s te zien hebben ze het goed naar hun zin gehad!

Collega’s in het Groen op zaagcursus
14 mensen uit de groenvoorziening hebben de cursus werken met de kettingzaag gevolgd.  
In de groep waren medewerkers van De Binnenbaan, medewerkers van groenaannemers en 
medewerkers van de gemeente Rijswijk. Iedereen deed goed zijn best en daarom zijn wij  
trots op alle deelnemers!

Jouw bericht in de nieuwsbrief
Wil jij iets delen met je collega’s? Stuur ons jouw foto en verhaal en wie weet lezen we jouw bericht in de volgende 
nieuwsbrief!
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KOM JIJ OOK BIJ ONS VOLLEYBALLEN? 
Volleybalvereniging Zovoc uit Zoetermeer wil dat iedereen kan volleyballen. Daarom komt er bij 
Zovoc een G-team.  

Het G-team is een team voor mannen en vrouwen, van 18 jaar en ouder. Voor mensen met een licht 
verstandelijke beperking, leerproblemen of andere beperkingen waarvoor volleyballen in een 
standaard team niet gaat.  

Op zondag 3 april van 9.30 tot 12.00 willen wij kennismaken met de sporters. Je kunt dan mee doen 
met een volleybal clinic. Een clinic is een oefen training. 

Na de zomervakantie willen we met de echte trainingen gaan starten. 

Ben jij of ken jij iemand die in ons G-team zou willen spelen? Stuur dan een email naar pr@zovoc.nl 

Zet in het mailtje je naam, leeftijd, adres, welke sporten je eerder gedaan hebt, contactpersoon die 
jou helpt met mailen of naar de sport toe gaan. 

Je mag ook een begeleiding of familielid meenemen naar de clinic. 
 

Hopelijk tot snel! 

Eef Kroon, Annemieke Vlijm en Ilja Cederhout 

Meer informatie over Zovoc in het algemeen lees je op www.zovoc.nl. Hier staat nog geen 
specifieke informatie op over het G-volleybal maar geeft een beeld van de vereniging. Wij zijn ook 
te vinden op social media (Facebook en Instagram). 

Oproep: Kom volleyballen!

Complimentendag 
 
Op 1 maart was het complimentendag. Op zo’n dag kun je zeggen wat je leuk vindt aan 
iemand of waarom je blij bent met iemand. Een compliment krijgen vindt iedereen leuk. 
Bij De Binnenbaan kon je op 1 maart een een kaart schrijven voor een collega. Na-
tuurlijk hoef je dit niet alleen op 1 maart te doen. Je kunt iemand altijd een compliment 
geven. De kaartjes blijven dan ook bij De Binnenbaan. Ben je blij met je collega? Geef 
hem of haar dan een kaart en schrijf er iets leuks op.

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

Vertrouwenspersoon:
Anita Hellemons 
vertrouwenspersoon@debinnenbaan.nl

Ondernemingsraad:
Harry van der Toorn - voorzitter 
ondernemingsraad@debinnenbaan.nl

Werkbedrijf De Binnenbaan 
Einsteinlaan 10 
2719 EP Zoetermeer
079-3633400
info@debinnenbaan.nl
www.debinnenbaan.nl


