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

Corona update
Helaas neemt het aantal coronabesmettingen in Nederland toe. Dinsdag was er een persconferentie waarin strengere
maatregelen zijn aangekondigd. Op pagina 3 van deze nieuwsbrief vind je een samenvatting met plaatjes over de
nieuwe regels die vanaf 6 november gelden.
Bij De Binnenbaan gaan ook weer strengere regels gelden: De mondkapjes zijn weer verplicht en we houden weer
1,5 meter afstand tot elkaar. Hieronder vind je alle regels die vanaf 6 november bij De Binnenbaan gelden:
Mondkapjes
• Als je in een gebouw van De Binnenbaan loopt dan draag je een mondkapje.
• Als je op je werkplek zit dan mag je mondkapje af.
• Als je op je werkplek zit en geen 1,5 meter afstand kunt houden tot collega’s, draag je wel een mondkapje.
• In het vervoer is het dragen van een mondkapje verplicht. Denk bijvoorbeeld aan het groepsvervoer, de bussen
en auto’s van De Binnenbaan of het openbaar vervoer.
• Mondkapjes zijn gratis verkrijgbaar bij je leidinggevende.
Basisregels
De basisregels blijven gelden bij De Binnenbaan:
• Houd 1,5 meter afstand tot elkaar.
• Was en/of desinfecteer je handen vaak en goed.
• Blijf thuis bij klachten en laat je testen.
• Zorg voor voldoende frisse lucht.
• Nies en hoest in je elleboog.
• Schud geen handen.
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Meer nieuws op de volgende pagina

Koffieproject
Op 25 oktober is een aantal collega’s gestart met het koffieproject
bij de gemeente Zoetermeer. Zij mogen in het stadhuis de koffie
verzorgen bij de vergaderzalen. Om dit te vieren stonden zij vorige
week met een kraampje bij de gemeente. Zo konden de
medewerkers van de gemeente kennismaken met onze collega’s.
We wensen onze collega’s veel plezier!
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OR-Verkiezing
Op 30 september zijn er verkiezingen geweest voor de ondernemingsraad van De Binnenbaan.
De volgende collega’s zijn door jullie gekozen:
1. Djavad Raoufi
2. Sonny van der Heijden
3. Gerard Reijman
4. Hans van Zonneveld
5. Sandra van Els-Jehee
6. Rudy Bron
Tijdens de eerste vergadering van deze nieuwe ondernemingsraad zijn de voorzitter (Harry van der Toorn) en vice-voorzitter (Gerard Reijman) gekozen.
Wij wensen de OR-leden veel plezier en succes!

Niels Maas
Niels Maas werkt bij Designstar en heeft een berichtje met een paar mooie foto’s
gestuurd. Op 18 april heeft hij namelijk een ongeluk gehad waardoor zijn knie op
3 plekken was gebroken. Inmiddels gaat het een stuk beter met hem en kan hij alweer
fietsen. Gelukkig heeft hij ook weer tijd voor zijn hobby’s.
We zijn blij dat het weer zo goed gaat met je Niels! en bedankt voor het delen van je foto’s
en jouw verhaal.

Jubileum Coby Kortekaas
Op 3 november was er een feestje voor Coby
Kortekaas. Coby is 40 jaar in dienst bij DSW en
nu De Binnenbaan. Gefeliciteerd Coby!

Contact opnemen
Neem voor meer informatie over deze
nieuwsbrief contact op met je
leidinggevende.
Vertrouwenspersoon:
Anita Hellemons
vertrouwenspersoon@debinnenbaan.nl

Jubileum Peter en Angelique
Op 4 november was er een feestje voor
Peter en Angelique Rexwinkel. Peter is al
40 jaar in dienst en Angelique is 25 jaar in
dienst. Bij elkaar is dat dus 65 jaar!
Gefeliciteerd Peter en Angelique!

pagina 2

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
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Coronaregels
Basisregels
Was je handen

Schud geen handen

Klachten? Blijf thuis
en laat je testen

Zorg voor voldoende
frisse lucht

Werk minstens de helft
van de tijd thuis

Bezoek aan
bijv. kapper

Mbo, hbo en
universiteit

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Mondkapje
verplicht

Openbaar vervoer,
op stations en luchthavens

Winkels

Publieke locaties
binnen

Bezoek aan bijvoorbeeld kapper

Alle horeca (binnen)
van 6.00 - 00.00 uur

Alle horeca (buiten)
van 6.00 - 00.00 uur

Sporten op sportlocaties
(vanaf 18 jaar)

Zwembad
(vanaf 18 jaar)

Publiek bij
sportwedstrijden

Museum

Concert en festival

Bioscoop en theater

Kermis

Casino

Parken en natuur

Winkels

Bibliotheek

Bezoek aan bijv.
fysiotherapeut

Dierentuin
en pretpark

Coronatoegangsbewijs nodig

Zonder coronatoegangsbewijs

Bezoek aan bijvoorbeeld fysiotherapeut

Reizen

Reis buiten de spits

Coronatoegangsbewijs
vanaf 13 jaar
Volledige vaccinatie

Vakantie?
Check wijsopreis.nl

Check of een coronabewijs nodig is

Bij thuiskomst:
doe een (zelf)test

Negatieve test
binnen 24 uur

In afgelopen 6 maanden
corona gehad

Download de
CoronaCheck-app

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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alleen samen krijgen we corona onder controle

