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De allerlaatste nieuwsbrief van DSW
1.
Allerlaatste nieuwsbrief
Dit is dan echt de allerlaatste nieuwsbrief van DSW. Vanaf 1 januari gaat DSW officieel over in De
Binnenbaan en gaat het nieuwe werkbedrijf echt van start. We kijken met elkaar terug op een
bijzonder jaar: Het jaar dat in het teken stond van corona, 1,5 meter afstand, mondkapjes en
handen wassen. Het jaar zonder BBQ, bingo of playbackshow. Het jaar waarin we stilletjes afscheid
moesten nemen van DSW. Toch is 2020 ook een jaar waar we als medewerkers van DSW trots op
mogen zijn: we hebben ons de nieuwe regels snel aangeleerd en zijn op een slimme en creatieve
manier omgegaan met veilig werken bij DSW.
Het nieuwe jaar zal bij De Binnenbaan ook deels in het teken staan van corona.
Maar we hebben er alle vertrouwen in dat als we goed op onszelf en op elkaar
blijven letten, we er samen een succes van zullen maken!
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2. Website van De Binnenbaan
Bij een nieuw bedrijf hoort natuurlijk een nieuwe website. Alle informatie over De
Binnenbaan vind je op de website: www.debinnenbaan.nl. Hier kun je ook de laatste 3. Contact met De Binnenbaan
nieuwsbrieven van DSW teruglezen. Natuurlijk worden in het nieuwe jaar de
4. Vooruitblik
nieuwsbrieven van De Binnenbaan ook op deze website geplaatst. De website van
DSW zal binnenkort niet meer bereikbaar zijn.

3. Contact met De Binnenbaan
De telefoonnummers van DSW veranderen niet. Je kunt je leidinggevende nog
steeds op hetzelfde telefoonnummer bereiken en ook het algemene
telefoonnummer van DSW blijft bestaan.
De e-mailadressen veranderen wel. Alle e-mailadressen eindigen bij DSW op
@dswrijswijk.nl. Dit verandert nu in @debinnenbaan.nl. Dit geldt voor de emailadressen van bijvoorbeeld je leidinggevende, maar ook voor het algemene emailadres. Vanaf 1 januari ontvang je de nieuwsbrief van het e-mailadres:
info@debinnnenbaan.nl. Voeg dit e-mailadres dus toe aan je adressenlijst, zodat je
geen berichten mist.
4. Vooruitblik
We wensen iedereen een veilige jaarwisseling en een gelukkig maar bovenal
gezond nieuw jaar toe. We kunnen niet wachten om op 4 januari met elkaar te
starten bij De Binnenbaan!

Heb jij de nieuwe auto’s al zien rijden?
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