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1. Het MTO komt eraan
Op 28 november is het zover, de start van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. De afkorting is
MTO. Een MTO is een vragenlijst met vragen over je werk. We willen graag weten hoe jij je werk vindt.
Vorige week heb je een brief of mail ontvangen over het MTO. De MTO-vragenlijst wordt zoveel
mogelijk digitaal ingevuld. Heb jij extra hulp nodig bij het invullen van het MTO, geef dit dan aan bij jouw
leidinggevende. Je kunt dan samen met een groepje collega's op beschikbare iPads de vragen invullen.

2. Foutje vorige nieuwsbrief nummer 7
Helaas is de digitale verzending van de vorige nieuwsbrief nummer 7 niet goed gegaan. Alle e-mailadressen waren
voor iedereen zichtbaar. Dit vinden wij erg vervelend. Wij willen jullie vragen om de mail van nieuwsbrief 7 te
verwijderen. Je mag een e-mailadres nooit gebruiken zonder toestemming van je collega.
De nieuwsbrief 7 is terug te vinden op de website van De Binnenbaan.
https://debinnenbaan.nl/media/filer_public/c2/69/c269ff53-d11c-4830-868b-221a31bd78c8/nieuwsbrief_de_binnenbaan_7_-_3_november_2022.pdf
We zullen er extra opletten dat de e-mailadressen de volgende keer niet meer zichtbaar zijn. Heb je vragen? Neem
dan contact op met je leidinggevende.
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3. Training Jumbo geslaagd!
Vier medewerkers die werken bij Jumbo hebben een training
gevolgd. Ze hebben geleerd om op een lepelaar, een veegmachine en boenmachine te rijden. Alle vier collega's hebben
een certificaat van Jumbo ontvangen.
Wij feliciteren Marco Bos, Yuri Rickes, Maurice Smits en Rick
Vuik met hun certificaat.

4. Koffie en cake voor Sonny!
Sonny is al een aantal jaar een vertrouwd gezicht bij Royal Lemkes. Hij doet zijn werk
goed en met veel plezier. De afgelopen tijd heeft Sonny goede stappen gezet: hij
heeft zich persoonlijk ontwikkeld, hij voert extra taken uit en werkt zelfstandig! Het is
Sonny gelukt om zijn werk nog beter te doen doordat hij zijn werk bespreekt met zijn
werkleider Koos. Sonny zegt: “wij zoeken elkaar op, bespreken het werk en kiezen
voor de beste oplossing. Zo ben ik gegroeid en doe ik mijn werk met veel plezier!”
Op vrijdag 28 oktober was er dan ook een feestelijk moment: Onder het genot van
cake en koffie kreeg Sonny een bevordering uitgereikt. Sonny was sprakeloos en
superblij! Gefeliciteerd Sonny!
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5. De OR bij De Binnenbaan
De ondernemingsraad, afgekort OR, is er voor alle medewerkers van De Binnenbaan.

De OR kan aandacht geven aan zaken die voor alle medewerkers of voor een groep medewerkers belangrijk zijn.
Daarom heeft de OR eens in de zes weken overleg met Patrick Verhoef. Dat overleg kan gaan over bijvoorbeeld het
dragen van beschermende kleding, de tijden van de pauzes, de sluiting van een vestiging of het verstrekken van een
pasje om binnen te komen.
Een aantal van jullie collega's die zitten in de OR. Heb je een vraag voor de OR dan kan je bij hen langslopen of
mailen naar ondernemingsraad@debinnenbaan.nl
Wie zitten er in de OR:

Harry van der Toorn (63 jaar)
In dienst sinds augustus 2014.
Sinds 2016 in de OR en sinds
oktober 2017 voorzitter.

Djavad Raoufi (59 jaar)
Sinds november 1997 bij
DSW/De Binnenbaan en werkt
als algemeen medewerker op
de locatie Populierendreef in
Leidschendam-Voorburg.
Hans van Zonneveld
Werkzaam op de Edelgasstraat
en houdt zich bezig met werkzaamheden voor o.a. Designstar.
In 1982 in dienst gekomen bij
de Sociale Werkvoorziening bij
Patijnenburg en in 1984 gestart
bij de DSW.

Gerard Reijman
Sinds 2003 gestart bij de DSW
en werkzaam op de afdeling
ICT. Sinds 2006 OR-lid en
sinds 2017 plaatsvervangend
voorzitter.

Claudia Serraarens
Is werkzaam als LKSwerkregisseur en sinds begin
2022 OR-lid.
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Sandra van Elst-Jehee
Vanaf 1997 werkzaam bij de
DSW/De Binnenbaan en sinds
2022 OR-lid.
Nancy de Gelder
Sinds 2021 accountmanager
WSP ZHC/De Binnenbaan in de
branches uitzenden en groen-,
glas- en tuinbouw. En daarnaast
is zij aanspreekpunt voor de
gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Vanaf 2022 OR-lid.

Rudy Bron (37 jaar)
Werkt in de groenvoorziening.
En zit in de OR om er voor zijn
collega’s te zijn.
Sonny
Werkzaam bij Royal Lemkes
en reachtruckchauffeur bij de
Leestafel. Hij is OR-lid om de
belangen te behartigen van
de medewerkers en zijn doel
is veel te bereiken voor zijn
collega’s op de werkvloer.

Contact opnemen
Neem voor meer informatie over deze nieuwsbrief contact
op met je leidinggevende.
Werkbedrijf De Binnenbaan
Einsteinlaan 10
2719 EP Zoetermeer
079-3633400
info@debinnenbaan.nl
Ondernemingsraad:
Harry van der Toorn - voorzitter
ondernemingsraad@debinnenbaan.nl

Vertrouwenspersoon:
Anita Hellemons
vertrouwenspersoon@debinnenbaan.nl

