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1. Gedragsregels

Bij De Binnenbaan hebben we afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Deze afspraken staan in de
gedragsregels. Alle medewerkers van De Binnenbaan moeten zich aan deze 10 regels houden. De regels vind je op
posters die op de locaties van De Binnenbaan hangen. In de bijlage van deze nieuwsbrief vind je een folder met uitleg
over de gedragsregels. Heb je een vraag over de gedragsregels? Stel deze dan aan je leidinggevende.

2. Personeelsfeest

In nieuwsbrief 3 kon je lezen dat er een personeelsfeest aankomt! Het personeelsfeest is op
donderdag 1 september. Schrijf deze datum alvast in je agenda! Wat we precies gaan doen
blijft nog even een verrassing.

3. Kledingadvies bij De Binnenbaan
Het is bijna zomer: De temperatuur stijgt en de zomerkleding kan weer uit de kast. Bij De Binnenbaan
werken medewerkers van verschillende achtergronden. We vinden het belangrijk dat iedereen zich
prettig voelt op het werk. Daarom houden we ook rekening met onze kledingkeuze. Zo zorgen we er voor dat iedereen zich prettig voelt en op een veilige manier kan werken. Ons advies is dan ook:
•
•
•
•
•
•

Draag een rok of broek tot aan de knie of tot over de knie
Draag een broek die altijd je ondergoed of bilspleet bedekt. Ook wanneer je bukt
Draag een shirt zonder diep decolleté
Draag een shirt dat je buik en rug bedekt. Ook wanneer je bukt
Draag shirts/jurken die je schouders bedekken
Draag geen open schoenen of slippers

Heb jij een vraag over gepaste kleding bij De Binnenbaan? Ga dan in gesprek met je leidinggevende.
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4. Nieuwsbrief special - geldzaken

Vorige week heb je een nieuwsbrief special ontvangen over geldzaken. Hierin kon je lezen wat je kunt doen als jij
geldzorgen hebt. Heb je geldzorgen en wil je graag hulp? Stuur dan een e-mail naar:
geldzaken@debinnenbaan.nl. Wil je dit liever anoniem doen? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van
De Binnenbaan: Anita Hellemons via vertrouwenspersoon@debinnenbaan.nl

5. Cursus Sterk op het werk

In de afgelopen weken hebben collega’s de cursus: ‘Sterk op het
werk’ gevolgd. In 9 bijeenkomsten hebben ze veel geleerd. Met
elkaar hebben ze nagedacht over vragen zoals:
•

Hoe werk je samen?

•

Hoe stel je vragen?

•

Hoe geef je op een nette en vriendelijke manier je mening?

•

Hoe ga je om met kritiek?

•

Hoe kan je een ander helpen?

Iedereen heeft veel geleerd en een certificaat ontvangen.We zijn
natuurlijk heel trots op de deelnemers. Gefeliciteerd allemaal!
Wil je meer weten over de cursus ‘Sterk op het werk’? Neem dan
contact op met Anita Hellemons. Je kunt een e-mail sturen naar:
a.hellemons@debinnenbaan.nl.

6. Pensioen John Arendonk

Donderdag 18 mei was de laatste werkdag
van John Arendonk. Na 20 jaar gewerkt te
hebben bij DSW en De Binnenbaan is hij nu
met pensioen.

7. Oproep - geef je e-mailadres door!
De nieuwsbrieven van De Binnenbaan sturen we per e-mail. Als
we geen e-mailadres van je hebben dan sturen we de nieuwsbrief
per post. Ontvang jij de nieuwsbrief per post, maar heb je ook een
e-mailadres? Geef dan je e-mailadres door aan je leidinggevende.
Dan ontvang jij de nieuwsbrief in het vervolg via e-mail.

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

8. Deel je verhaal!

We vinden het altijd leuk om berichten van jullie te ontvangen en te
delen in de nieuwsbrief. Heb je bijvoorbeeld een hobby waar je iets
over wilt vertellen? Of heb je leuke plannen deze zomer? Stuur een
bericht met foto naar info@debinnenbaan.nl en wij zorgen dat je
bericht in de nieuwsbrief terecht komt.
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