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Verkort de weg naar werk

In deze nieuwsbrief:
1. Personeelsfeest
2. Nathan in de bediening
3. Geldzorgen? liever niet!

1. Personeelsfeest 1 september
Op 1 september was het dan eindelijk zo ver….. Het langverwachte feest voor medewerkers van De Binnenbaan
vond plaats. Het was een groot en gezellig feest op een mooie locatie. Wat waren er veel collega's en wat zag
iedereen er prachtig uit!
Iedereen genoot van het heerlijke buffet met vlees, vis, rijst, frietjes, stokbrood en salades. Beppy Bijsient zong
prachtige liedjes en organiseerde een bingo met mooie prijzen. Heb jij een dagje uit gewonnen? Dan hopen we
natuurlijk dat je een foto maakt en naar ons toestuurt. Wij plaatsen jouw foto dan in de volgende nieuwsbrief.
Er werden mooie ballonfiguren gemaakt en aan tafel kwam een goochelaar langs. Iedereen kon foto’s maken in een
fotobusje. De avond sloten we af met een heerlijk ijsje met vers fruit. Wij kijken met veel plezier terug op het feest en
hopen dat jullie een geweldige avond hebben gehad.
Gelukkig hebben we nog de foto’s die door de fotograaf zijn gemaakt. Klik op de link:
https://www.dropbox.com/sh/5jchy5adsm8ot21/AAC_kg467mQ7nQq9wfabCVjma?dl=0 om de foto's te zien.
Heb jij geen toegang tot internet of de dropbox? Vraag dan iemand uit je achterban of je leidinggevende om hulp.
Hieronder vind je alvast een paar leuke foto's.

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

2. Nathan in de bediening
Op 25 augustus was er een bijeenkomst voor
ondernemers uit Zoetermeer. Onze ‘eigen’
Nathan bracht hapjes en drankjes rond. Wat
heb je dat supergoed gedaan Nathan!

Werkbedrijf De Binnenbaan
Einsteinlaan 10
2719 EP Zoetermeer
079-3633400
info@debinnenbaan.nl
www.debinnenbaan.nl

Geldzorgen?
Liever niet!
Heb jij vragen of zorgen over:
• Hoge energierekening
• Dure boodschappen
• Andere geldzaken

De Binnenbaan is er voor jou!
Wat kun je doen?
• Neem contact op met je werkregisseur of stuur een
e-mail naar: geldzaken@debinnenbaan.nl
• Liever anoniem?
Neem contact op met de vertrouwenspersoon Anita Hellemons via: 06-81 28 59 18
of stuur een e-mail naar vertrouwenspersoon@debinnenbaan.nl

Alle gesprekken en e-mails zijn
vertrouwelijk. Samen gaan we
op zoek naar een oplossing voor
jouw vraag of probleem.

Verkort de weg naar werk!

