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Nieuwsbrief nummer 15
Het is alweer een aantal weken geleden dat jullie een nieuwsbrief hebben ontvangen. We
hebben signalen ontvangen dat een aantal van jullie de nieuwsbrief ook missen. Net als in
de rest van Nederland wennen we ook bij DSW steeds meer aan ‘het nieuwe normaal’. Er
zullen vanaf nu minder nieuwsbrieven verschijnen. Als er nieuws is, ontvangen jullie
natuurlijk wel een nieuwsbrief.
Ondanks dat het ‘nieuwe normaal’ steeds vertrouwder aanvoelt, moeten we scherp blijven
op de naleving van de Corona-regels. Onder werktijd, maar bijvoorbeeld ook tijdens de
pauze. Alleen met elkaar kunnen we zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Help
elkaar en spreek elkaar op een vriendelijke manier aan wanneer dit nodig is.

1. Zomer bij DSW
Nog even en de zomer gaat beginnen. De zomer van 2020 zal er anders uitzien dan andere jaren. Gelukkig zijn de maatregelen wat versoepeld en kunnen we op vakantie gaan.
Wel moeten we ons natuurlijk ook op vakantie aan de maatregelen moeten houden. Als je
op vakantie gaat is het belangrijk om de website van de overheid in de gaten te houden:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen. Hier kun je het reisadvies per land
terugvinden. Ieder land krijgt een kleur, is een land geel dan kun je er naar toe reizen,
maar gelden er risico’s. Als een land oranje is gekleurd, dan wordt het afgeraden om naar
dit land te reizen. Let op, het kan zijn dat het reisadvies verandert. Kijk daarom vlak voor je
vertrek op de website en kijk welke regels het land van je bestemming hanteert.
Je kunt ook een app downloaden op je telefoon, waarop het reisadvies per land te vinden
is?. Deze app downloaden via: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/vraag-enantwoord/reis-app-buitenlandse-zaken
Reis verstandig, hou je aan de regels van je vakantiebestemming en volg de
richtlijnen van de Nederlandse overheid.

2. BBQ 2020
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat de jaarlijkse bbq dit jaar niet doorgaat. Dit betekent dat het hele programma komt te vervallen, dus ook de playbackshow en
de bingo gaan niet door. We vinden dit uiteraard erg jammer, wel wordt er per afdeling een
leuke activiteit georganiseerd. Wat we precies gaan doen hoor je later.
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Contact opnemen
Neem voor meer informatie
over deze nieuwsbrief contact
op met je leidinggevende.
Je kan ook terecht bij onze
vertrouwenspersoon:
Anita Hellemons
vertrouwenspersoon@dswrijswijk.nl

3. DSW wordt de Binnenbaan

Ook hebben wij een
ondernemingsraad:
Harry van der Toorn, voorzitter
ondernemingsraad@dswrijswijk.nl

We hebben al vaker gehoord dat sommige medewerkers nieuwsgierig zijn naar de nieuwe
naam. Eindelijk is het zover. De nieuwe naam voor het werkbedrijf wordt: Werkbedrijf De
Binnenbaan. Vanaf 1 januari 2021 gaat DSW samen optrekken met de gemeente Zoetermeer en heten we Werkbedrijf de Binnenbaan. Ook is bekend geworden dat Patrick
Verhoef directeur blijft van De Binnenbaan. Wees gerust; voor jou verandert er behalve de
naam, niet zoveel. Behalve dan, dat het we bij de Binnenbaan nog meer gaan inzetten op
de ontwikkeling van al onze medewerkers.

Sociaal Werkbedrijf DSW
Edelgasstraat 250
2718 TC Zoetermeer
079-3633400
info@dswrijswijk.nl

Als het goed is ga je je bij de Binnenbaan net zo welkom
voelen als nu en verandert er voor jou alleen iets op je
loonstrookje. Omdat daar een andere naam van je
werkgever op komt te staan. Als je vragen hebt kan je altijd
een van de leidinggevenden om uitleg vragen.

Bezoek onze website op
www.dswrijswijk.nl

Je kan ook een klein filmpje bekijken over hoe het logo en de huisstijl er verder uit komen te zien.

4. Wist je dat…
We ondanks de Coronacrisis actief blijven bij DSW?
We hebben vorige week een film gemaakt over de werkzaamheden in LeidschendamVoorburg. Onze collega Frank heeft een mooie rol vervuld, bedankt Frank en natuurlijk ook de
andere collega’s die ons vol trots hun werk hebben laten zien! Ben je benieuwd naar het
filmpje? Je kunt het filmpje terugkijken op de website van DSW: https://www.dswrijswijk.nl

De collega’s van Royal Lemkes en DBC
ook hebben genoten van een heerlijke lunch?

Sociaal Werkbedrijf DSW een bijzonder gewoon bedrijf

