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Chocolade paasei
Met Pasen werden alle medewerkers van De Binnenbaan verrast met een heerlijk gevuld
chocolade ei. Patrick Verhoef heeft leuke berichten van jullie mogen ontvangen. Bedankt
daarvoor! We hopen dat iedereen genoten heeft van de chocola.

Loonstrook digitaal of per post
Je ontvangt iedere maand een loonstrook van De Binnenbaan. Die ontvang je per post. Binnenkort kun je ook je
loonstrook weer digitaal bekijken. Per post heb je een brief ontvangen waarin we je vragen om een keuze te maken
hoe je de loonstrook wilt ontvangen. Wil je de loonstrook:
1.
2.

Digitaal inzien via de beveiligde website https://mijnloonstrook.adp.nl?
of
Per post ontvangen?

Het formulier met jouw keuze lever je in bij je leidinggevende.
Worden jouw financiën door iemand anders geregeld zoals een bewindvoerder? Dan heeft jouw financieel
verantwoordelijke of bewindvoerder de brief ontvangen. Hij of zij zal dan ook de keuze maken.

Pensioen Arie Stolk
Na 41 jaar in dienst bij DSW/De Binnenbaan is Arie Stolk met pensioen gegaan.
Bericht van Arie:
In 1981 ben ik bij DSW gekomen en gedetacheerd bij de Gemeente Voorschoten. Bij de
gemeente Voorschoten werkte ik als archiefmedewerker. Na 32 jaar veranderde dit werk zo,
door digitalisering, dat mijn begeleidster voorstelde om terug te keren naar de DSW. Na 10
maanden bleek dat ik beter weer gedetacheerd kon worden.
Mijn begeleidster, Henriette ter Halle, heeft er voor gezorgd dat ik bij de Kringloop Den Haag
aan de slag kon. Hier heb ik de rest van m’n werkzame leven me fantastisch kunnen ontwikkelen
tot allround kassier!
Mocht je begeleider/ster je aanraden om gedetacheerd te worden, grijp die kans met beide
handen aan en je kunt je nog beter ontwikkelen!!
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Verrassingsfeest voor John en Ron
Vrijdag 1 april waren John Haak en Ron Sintemaartensdijk allebei 25 jaar in dienst bij
De Binnenbaan/DSW. Dat werd gevierd met speeches van Patrick en Esther en optredens
van onze Martin en Dick. Ook zanger Riny Valentijn heeft een mooi optreden verzorgd. Om
het feest compleet te maken zorgde Henk Patat voor een lekker frietje. Het was een gezellige
middag en een geslaagd feestje.

Pensioen Robert Sonneveld
Na ruim 45 jaar in dienst bij DSW/De Binnenbaan is er eind maart samen met enkele
collega’s gevierd dat Robert Sonneveld met pensioen gaat.
Het was een gezellige avond waar iedereen, vooral Robert, met veel plezier op terugkijkt.
Robert was een fijne collega en een prettig persoon om mee samen te werken. We bedanken
Robert natuurlijk voor zijn jarenlange inzet voor de organisatie en wensen hem een zinvolle
en rustgevende invulling van zijn welverdiende vrije tijd toe.

Personeelsfeest
De feestcommissie van De Binnenbaan is weer bij elkaar gekomen.
Ze hebben leuke plannen voor een personeelsfeest. We hopen dat het
feest dit jaar eindelijk door kan gaan. Binnenkort ontvangen jullie meer
informatie en de uitnodiging.

Oproep
We vinden het altijd leuk om berichten van jullie te ontvangen en te
delen in de nieuwsbrief. Heb je bijvoorbeeld een hobby waar je iets over
wilt vertellen? Of heb je leuke plannen deze zomer? Stuur een bericht
met foto naar info@debinnenbaan.nl en wij zorgen dat je bericht in de
nieuwsbrief terecht komt.

Contact opnemen
Neem voor meer informatie over deze
nieuwsbrief contact op met je
leidinggevende.
Vertrouwenspersoon:
Anita Hellemons
vertrouwenspersoon@debinnenbaan.nl
Ondernemingsraad:
Harry van der Toorn - voorzitter
ondernemingsraad@debinnenbaan.nl
Werkbedrijf De Binnenbaan
Einsteinlaan 10
2719 EP Zoetermeer
079-3633400
info@debinnenbaan.nl
www.debinnenbaan.nl
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