EEN BIJZONDER GEWOON BEDRIJF
Nieuwsbrief Sociaal Werkbedrijf DSW

Nieuwsbrief 22
Via deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over brieven die je per
post hebt ontvangen, over het alternatief van de achterbanbijeenkomsten
en over Corona.
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1. Brieven van P&O
2. Achterbanbijeenkomsten
3. Corona

1. Brieven van P&O
Met nog maar 5 weken tot de start van De Binnenbaan gebeurt er veel.
Ook de collega’s van P&O werken hard om alles op tijd klaar te krijgen. In
de afgelopen weken zijn er een aantal brieven naar jullie gestuurd.
Hieronder vind je een overzicht van de brieven die je per post hebt
ontvangen:
•
•
•

Een brief over de overgang naar De Binnenbaan (dat je vanaf
1 januari 2021 ambtenaar bent);
Een brief over de nieuwe functie-indeling SW;
Een brief over de registratie van de verlof– en spaaruren voor de SWcollega’s.

We hebben ons best gedaan om de brieven zo duidelijk mogelijk te
maken. Heb je toch nog vragen? Neem dan contact op met je
leidinggevende.

Achterbanbijeenkomsten
Corona heeft veel in ons leven veranderd. Zelfs het organiseren van de
jaarlijkse achterbanbijeenkomst is nu niet mogelijk. Wij kunnen ons
voorstellen dat jouw achterban toch graag even in gesprek wil met jouw
leidinggevende. Voor ieders veiligheid hebben we besloten dat dit jaar
telefonisch te doen.
Heeft jouw achterban behoefte aan een gesprek? Plan dan samen met je
leidinggevende een telefonische afspraak in op een tijdstip dat het beste
uitkomt.
Corona
Bij DSW houden we de nieuwsberichten over Corona goed in de gaten.
Als er belangrijk nieuws is vanuit DSW dan word je daar over
geïnformeerd. Ik wil jullie vragen goed op elkaar te letten en goed voor
elkaar te zorgen. Alleen samen krijgen we Corona onder
controle.
Wil jij filmpjes met uitleg over Corona bekijken? Klik dan hier

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

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

Coronamaatregelen bij DSW
Bij DSW doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat we een veilige werkplek hebben voor alle medewerkers. Het is
dan ook belangrijk dat we ons aan een aantal regels houden:

1

Was je handen regelmatig en goed. Even snel je handen
onder de kraan is niet genoeg. Was ze met zeep (ook tussen
je vingers en de bovenkant) of met desinfectiemiddel.

2

Gebruik papieren zakdoekjes en gooi
deze na gebruik weg.

Nies en hoest in je elleboog.

4

3
Schud geen handen.

Hou minimaal anderhalve meter
afstand van elkaar.

5
6
7

Draag een mondkapje.

Sociaal Werkbedrijf DSW een bijzonder gewoon bedrijf

Volg de pijlen op de vloer.

