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Coronaregels

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.

Bericht van Patrick Verhoef - Directeur van De Binnenbaan
Beste Binnenbaners,
2021 was een roerig jaar. Nog langer bezig met corona, dus vooral zorgen voor elkaar. Dat hebben we samen goed
gedaan en dankjewel dat jij je ook aan die (soms vervelende) regels houdt. Het belangrijkste in het leven blijft toch
voor iedereen om gezond en gelukkig te zijn!
In ons eerste jaar als Binnenbaners is er veel veranderd, maar ook nog best veel hetzelfde als voorheen. Ik heb heel
veel respect voor jullie en de werkleiders. Dag in dag uit klaren jullie de klus toch maar. Petje af!
Ik vind het fijn om jullie soms een handje te helpen. In het groen ben ik dit jaar 2x geweest, maar wil eigenlijk ook
graag op de andere werkplekken m’n handen uit de mouwen steken. Als jullie een goed idee hebben, laat het even
weten.
Tot slot: werken gun ik iedereen, dus 2022 zie ik als een prachtige kans om nog meer
mensen aan een baan te helpen. Dank voor dit jaar en vergeet niet:
SAMEN MAKEN WE VAN DE BINNENBAAN EEN SUCCES!
Hartelijke groet,
Patrick
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Meer nieuws op de volgende pagina

Nieuws uit de ondernemingsraad
Op 30 september werd de nieuwe ondernemingsraad gekozen. Deze bestaat uit 7 leden:
•
•
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6 vertegenwoordigers van de doelgroep: Sonny, Hans, Sandra, Djavad, Rudy en Gerard (de plaatsvervangend
voorzitter)
1 vertegenwoordiger van het kader: Harry (de voorzitter)

Inmiddels is de ondernemingsraad twee keer bij elkaar geweest en is er één overlegvergadering met de bestuurder
geweest.
Via de nieuwsbrief houden we je maandelijks op de hoogte van wat er tijdens de OR vergaderingen is besproken.
Heb je een vraag over de bespreekpunten van de OR? Stel deze dan aan je leidinggevende. Natuurlijk mag je ook
contact opnemen met de OR: ondernemingsraad@debinnenbaan.nl.
De OR heeft akkoord gegeven op:
•
De benoeming van de preventiemedewerkers binnen het bedrijf;
•
De opleidingsregeling cao Wsw;
•
De opleidingsregeling cao Aan de slag (Ads);
•
De richtlijn reiskosten opleiding cao SGO, Wsw en Ads;
•
Het rookbeleid van De Binnenbaan;
•
De gratificatieregeling (jubilea) Wsw.
Er werd een reactie gegeven op het verzoek om in te stemmen met de mobiliteitsregeling gedetacheerden. Ook werd
met de bestuurder gesproken over de arbeidsomstandigheden aan de Kristalstraat en het houden van werkoverleg
binnen de afdeling Werk.
Het vergaderschema van de OR voor de eerste helft van 2022 is als volgt:
Vergaderingen OR

Vergaderingen OR met bestuurder

17 januari 2022
7 februari 2022
28 februari 2022
21 maart 2022
11 april 2022
2 mei 2022
23 mei 2022
13 juni 2022

10 januari 2022
21 februari 2022
4 april 2022
16 mei 2022
27 juni 2022

Chocoladeletters
Begin december zijn aan alle collega’s chocoladeletters uitgedeeld
met een mooi Sinterklaasgedicht. Het was een heel lang gedicht.
Maar omdat De Binnenbaan zoveel nieuwe collega’s heeft gekregen,
is er natuurlijk ook veel te
vertellen. We hopen dat jullie het gedicht toch leuk vonden en dat de
chocoladeletter goed heeft gesmaakt.
Kerstpakketten
Ook dit jaar worden er in december weer kerstpakketten uitgedeeld.
We zijn benieuwd naar jullie reacties, laat je ons weten wat je er van
vindt?

Jubileum Marc Lantwaard
Marc Lantwaard is 40 jaar bij ons in dienst. Dat
is natuurlijk reden voor een feestje! Gefeliciteerd
Marc!
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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

De Binnenbaan rookvrij
Vanaf januari geldt er een nieuw rookbeleid bij De Binnenbaan. Hieronder vind je de nieuwe
regels. Heb jij een vraag na het lezen van de nieuwe regels? Dan kun je deze aan je
leidinggevende stellen. Wil jij hulp om te stoppen met roken? Ook dan kun je terecht bij je
leidinggevende.
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Wat?
Vanaf 1 januari 2022 is het niet meer toegestaan om op het terrein van De Binnenbaan te roken. Met roken bedoelen
we het roken van sigaretten, sigaren, alle andere vormen van tabak, het roken van kruidenproducten, de e-sigaret
met en zonder nicotine en alle andere dampwaren.
Waarom?
Bij De Binnenbaan staat gezond werken voorop en daarom is er besloten dat vanaf 1 januari niet meer gerookt mag
worden op het terrein van De Binnenbaan.
Waar mag je wel roken?
Roken mag op de openbare weg. Zoek wel een veilige plek op, zoals bijvoorbeeld de stoep. Natuurlijk moet je wel
zelf de sigarettenpeuken en ander afval weggooien.
Wanneer mag je roken?
• Voor- en na werktijd;
• Tijdens de koffiepauzes en de lunchpauze.
Werk jij op een externe locatie? Dan gelden de regels van de werkgever waar je werkt.
Wil je het volledige rookbeleid van De Binnenbaan lezen? Vraag dit dan aan je leidinggevende.
Complimenten voor de groenploeg in Rijswijk
Afgelopen week zijn de collega’s uit de groenvoorziening in Rijswijk in het zonnetje gezet door
Cecile van Toledo. Zij is manager bij de gemeente Rijswijk. Onze collega’s uit Rijswijk hebben
het 3e kwartaal van 2021 heel goed werk afgeleverd en de samenwerking met de collega’s van
de gemeente gaat ook heel goed. Dat verdient een groot compliment en taart! We hopen dat
het allemaal goed gesmaakt heeft!

Afscheid Dick Edelenbos
Op 16 december heeft Dick Edelenbos afscheid genomen van De
Binnenbaan. We wensen Dick veel plezier toe met alles wat er op zijn
pad komt en danken hem voor zijn inzet bij DSW en
De Binnenbaan.
Contact opnemen
Neem voor meer informatie over deze
nieuwsbrief contact op met je
leidinggevende.

Overlijden Annie Lek
We hebben bericht gekregen dat onze oud-collega
Annie Lek op 9 december 2021 is overleden.
We wensen haar nabestaanden veel sterkte toe.

Jouw bericht in de nieuwsbrief
Wat ga jij doen met kerst? en hoe vier jij dit jaar oud en nieuw? Stuur
ons jouw foto en verhaal en wie weet lezen we jouw bericht in de
volgende nieuwsbrief!
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