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In deze nieuwsbrief: 

• Verlofoverzichten 2023
• Sterk op het Werk succesvol afgerond
• Patrick Verhoef op bezoek bij Vacuvin
• Met pensioen? Kom bij de Levensgenieters!      
• Geldzorgen? Liever niet!
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   2.  Sterk op het Werk succesvol afgerond

Twee groepen collega's hebben de training Sterk op het Werk afgerond. Iedereen heeft een 
bewijs van deelname ontvangen.
 
De deelnemers geven de cursus gemiddeld een 8. Sommige deelnemers lieten weten dat ze 
veel geleerd hebben over communicatie, omgaan met kritiek en op een betere manier nee 
zeggen. 

Met dank aan de trainers Roald Bode en Anita Hellemons. Super goed gedaan iedereen!

   1.  Verlofoverzichten 2023
 
Om ervoor te zorgen dat je weet hoeveel verlofuren je in 2023 hebt, ontvang je ieder kwartaal een 
verlofoverzicht. Je ontvangt dit van je leidinggevende en de gedetacheerde medewerkers van de 
werkregisseur op:

• 31 januari
• 1 mei
• 31 juli
• 31 oktober
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   3.  Patrick Verhoef op bezoek bij Vacuvin

Op 11 januari heeft Patrick Verhoef een bezoek gebracht aan de 
collega's van Vacuvin. Tijdens zijn bezoek heeft hij ook meegewerkt 
en de collega's aan de lopende band een handje geholpen. Het was 
een gezellig bezoek!                 

 
De Levensgenieters is een gezelligheidsclub van en voor de 
gepensioneerde doelgroepmedewerkers van de DSW en De 
Binnenbaan. Voor de medewerkers die met pensioen gaan, stopt 
het werk, maar missen zij ook de collega's. Daarom is 9 jaar 
geleden de club opgericht, zodat de gepensioneerden elkaar 
weer kunnen ontmoeten en bijpraten. Er zijn op dit moment 60 
Levensgenieters. 

Vier keer per jaar worden er bijeenkomsten georganiseerd door zes 
vrijwilligers. De bingo en het maken van kerststukjes wordt elk jaar 
georganiseerd en wordt ook goed bezocht. Maar wat we ook doen 
is: varen met de Meervaarder, bowlen in het Westerpark, zingen 
met een koor, schilderen, een Indische middag en een bezoek aan 
de Maxstudio in Hilversum. Per activiteit zijn gemiddeld 30 leden 
aanwezig. 

In coronatijd is er helaas niet veel georganiseerd. Vorig jaar is de 
bingo weer gestart. Ook hebben we Avifauna bezocht, waar we 
genoten van koffie en gebak, het park, een heerlijke lunch en een 
boottocht over het Braassemermeer. Het was een geweldige dag!

Ga jij met pensioen? Dan ben je van harte welkom bij De 
Levensgenieters. Aanmelden kan bij Henk Akkermans op            
dsw.levensgenieters@gmail.com of 06-12701699.  

   4.  Met pensioen? Kom bij de Levensgenieters!  
       door Reny ten Ham-van Deutekom

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
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Heb jij vragen of zorgen over:
• Hoge energierekening
• Dure boodschappen
• Andere geldzaken

Geldzorgen?
Liever niet!

Verkort de weg naar werk!

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.


