Nieuwsbrief 2 - Huisvesting
22 januari 2021

Beste collega’s,

Via deze speciale uitgave van de nieuwsbrief, willen we jullie informeren over huisvesting.
Op 13 november 2020 hebben jullie een nieuwsbrief ontvangen waarin we hebben aangekondigd dat de huur van
het pand aan de Edelgasstraat is opgezegd en dat de kans groot is dat we gaan verhuizen. Inmiddels kunnen we
jullie hier meer over vertellen:
Nieuw pand
Voor de productielocatie van De Binnenbaan in Zoetermeer gaat er wat veranderen. We krijgen een heel mooi en
splinternieuw pand aan de Kristalstraat 40 in Bleiswijk. Bleiswijk klinkt ver weg, maar het ligt tegen Zoetermeer
aan en zal voor sommigen van ons juist dichter bij huis zijn dan de Edelgasstraat. Een deel van de medewerkers zal
verhuizen naar dit pand:
Pand Kristalstraat 40
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Ook blijven we aan het werk op de Edelgasstraat, maar in een ander en kleiner deel
van het pand. Op dit moment wordt dit gedeelte nog gebruikt als magazijn. Het nieuwe adres wordt Edelgasstraat 240. Natuurlijk wordt het magazijn verbouwd zodat er
geschikte werkplekken zijn en dat het voor iedereen toegankelijk is. Hierover worden
we geadviseerd door onze Arbo-specialist en de OR. Een kleine groep blijft dus aan
het werk op de Edelgasstraat. Designstar en de Springplank blijven ook aan de Edelgasstraat en breiden zelfs uit en zoeken nieuwe collega’s.
Pand Edelgasstraat 240
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Voor wie verandert er wat door deze verhuizing?
• Voor medewerkers van de locatie aan de Steenplaetsstraat in Rijswijk verandert er niets;
• Voor medewerkers van de locatie aan de Populierendreef in Voorburg verandert er niets;
• Voor medewerkers van de WOL-locaties verandert er niets;
• Voor de collega’s die zijn gedetacheerd, verandert er niets;
• Voor medewerkers van Designstar verandert er niets.
Werk je bij “Dupack”? Dan betekent dit dat je gaat verhuizen. Er zijn een aantal mogelijkheden:
• Je verhuist naar de nieuwe locatie aan de Kristalstraat in Bleiswijk;
• Je verhuist in het pand aan de Edelgasstraat naar een andere werkplek;
• Je kunt je altijd ontwikkelen naar een WOL-locatie of Deta-plek. Denk hierbij bijvoorveeld aan
“Designstar” en “de Springplank”.
Wanneer?
Het pand aan de Edelgasstraat en het pand aan de Kristalstraat worden
verbouwd, zodat beide locaties aan de eisen van een geschikte werkplek voldoen.
We weten nog niet precies wanneer de panden klaar zijn. We hopen jullie hier
eind maart meer over te kunnen vertellen.
Naar welke locatie?
De komende tijd gaan we kijken welke medewerker naar welke locatie gaat.
Natuurlijk doen we dit in goed overleg met elkaar en word je hierover door je
leidinggevende geïnformeerd. Ook zorgen we ervoor dat je op tijd weet naar welk
pand je gaat en hoe je er moet komen.
Wat zijn de eisen van de locaties?
Natuurlijk zijn de locaties van De Binnenbaan goed bereikbaar met het openbaar
vervoer en met de fiets en is er voldoende parkeergelegenheid in de omgeving. Ook
zorgen we er natuurlijk voor dat de panden beschikken over een goed en gezond
klimaat, dat er aangepaste toiletten zijn en dat de panden rolstoeltoegankelijk zijn.
Ook worden de werkplekken aangepast voordat we starten op de nieuwe locaties.
Onze Arbo-specialist en de OR adviseert ons hierin en deze adviezen nemen we
mee in de verbouwing.
Stuur een foto!
Ben jij benieuwd hoe het pand er uit ziet? Dan kun je natuurlijk even langs fietsen dit
weekend. Vergeet ons niet een foto van jezelf met het nieuwe pand te sturen!
Vragen
Heb jij nog vragen? Stel ze vooral aan je werkleider. We zullen alle vragen
verzamelen en daar zo snel mogelijk bij jullie op terug komen.
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