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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
Er zijn steeds minder mensen besmet met het coronavirus. Daarom gelden er minder strenge regels. Hieronder vind
je de regels die bij De Binnenbaan gelden:
Mondkapjes
• 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.
• Tijdens het werk is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Als je geen 1,5 meter afstand kunt houden tot
collega’s, draag je wel een mondkapje.
• Natuurlijk mag je altijd een mondkapje dragen.
• Mondkapjes zijn gratis verkrijgbaar bij je leidinggevende.
Basisregels
De basisregels blijven gelden bij De Binnenbaan:
• 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.
Coronabewijs
Om zo veilig mogelijk met veel mensen samen te komen zijn er coronabewijzen. Wil jij meer
informatie over wat een coronabewijs is en wat je ermee kunt doen? Bekijk hier de uitleg:
https://corona.steffie.nl/nl/modules/coronabewijzen/#!/1633/stap-1.html
Natuurlijk kun je ook bij je leidinggevende terecht met vragen.
CoronaCheck-app
Met de CoronaCheck-app kun je laten zien dat je gevaccineerd bent of dat je negatief getest bent op
corona. Wil jij uitleg over hoe je de CoronaCheck-app installeert? Bekijk dan hier de uitleg:
https://corona.steffie.nl/nl/modules/coronacheck-app/#!/1768/stap-1.html
Natuurlijk kun je ook bij je leidinggevende terecht met vragen.
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Herfstborrelbox
Helaas gaan de BBQ en de playbackshow dit jaar niet door. Dit vinden we
natuurlijk ontzettend jammer. Als verrassing is er naar alle medewerkers van
De Binnenbaan een herfstborrelbox gestuurd. Een aantal boxen zijn nog
onderweg. Als je volgende week nog geen herfstborrelbox hebt ontvangen dan
kun je dit doorgeven aan je leidinggevende. Wij zorgen ervoor dat je alsnog een
herfstborrelbox ontvangt. Geniet van al het lekkers!
Zodra het weer kan en mag, organiseren we natuurlijk een feest.
OR-Verkiezing
Op donderdag 30 september mogen de medewerkers die lang genoeg in dienst zijn bij De Binnenbaan stemmen voor
de OR-verkiezing. In de OR is plek voor 6 medewerkers en 7 medewerkers hebben zich kandidaat gesteld.
Binnenkort volgt de uitslag.

Verhuizing kantoorlocatie
Zoals jullie weten staat er dit jaar bij De Binnenbaan een aantal verhuizingen
op de planning. Binnenkort verhuizen de medewerkers uit de
groenvoorziening naar de Edelgasstraat 240. Op 11 oktober verhuizen ook de
kantoormedewerkers uit Zoetermeer. Zij verhuizen naar de Einsteinlaan 10 in
Zoetermeer. Hier vind je alvast een foto van de nieuwe kantoorlocatie.

Zomer 2021
In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie gevraagd om ons te laten
weten wat jullie deze zomer hebben gedaan. Maurice Henning heeft
een mooie foto gestuurd van zijn nieuwe fret: Hagrid. Maurice vertelt
dat hij maar liefst 5 fretten heeft thuis. Wat een gezellige boel
Maurice!

Oproep
Wil jij iets delen in de volgende nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail
naar info@debinnenbaan.nl en wie weet zien we jouw foto of verhaal
terug.

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
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