EEN BIJZONDER GEWOON BEDRIJF
Nieuwsbrief Sociaal Werkbedrijf DSW

Nieuwsbrief nummer 18
Via deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen bij DSW.

1. Bijna iedereen weer aan het werk!
In de afgelopen maanden zijn we met elkaar hard bezig geweest om iedereen
weer aan het werk te krijgen. Inmiddels is bijna iedereen weer aan het werk en
kunnen we zeggen dat onze aanpak heeft gewerkt. We zijn trots op op jullie en dit
mooie resultaat!
2. Coronanieuws
Helaas hebben we vorige week tijdens de persconferentie gehoord dat het aantal
besmettingen in onze regio weer oploopt. Volgens de minister is de tweede golf
zelfs al begonnen. We moeten er met elkaar voor blijven zorgen dat DSW een
veilige werkplek blijft. Houd dus minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar, volg de
pijlen en loop niet tegen de richting in, hoest en nies in je elleboog, was of
desinfecteer je handen vaak en goed en blijf thuis wanneer je ziek bent. Draag
een mondkapje in het groepsvervoer, of wanneer je bij een collega in de auto
stapt. Bij DSW staat gezond en veilig werken voorop! Heb je vragen? Neem dan
contact op met je leidinggevende.
3. Verrassing van DSW (i.p.v. BBQ)
Dit jaar is het laatste jaar van DSW. Natuurlijk hadden we dit jaar dan ook graag
weer een feestelijke barbecue georganiseerd. Dit is tenslotte het feest van DSW
waar velen van ons maanden naar uitkijken. Maar helaas heeft Corona roet in het
eten gegooid en is het niet mogelijk om bij elkaar te komen.
Toch willen we het laatste jaar van DSW niet aan ons voorbij laten gaan zonder
dat we er aandacht aan besteden. Want juist dit jaar is een gek jaar. Een aantal
van ons heeft (tijdelijk) thuis gezeten en anderen hebben juist extra hard door
gewerkt. Wat er ook van je gevraagd wordt op werk en thuis: We waarderen je
enorm! Daarom ontvangen jullie volgende week een kleine verrassing. We hopen
dat jullie dit leuk vinden en ontvangen graag jullie foto’s en reacties! Deze zullen
we in de volgende nieuwsbrief met elkaar delen. Je mag dit sturen naar:
info@dswrijswijk.nl
4. Wist je dat….
René v/d Ham deze week in het zonnetje is gezet
vanwege zijn 50-jarig SW dienstverband?
Gefeliciteerd René!
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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
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
Bezoek onze website op
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.

3
Nies en hoest in je elleboog.

4
Schud geen handen.

5
Hou minimaal anderhalve meter afstand van elkaar.

6
Volg de pijlen op de vloer.
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