Nieuwsbrief 3 - 11 maart 2021
Beste collega’s,
Via deze nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte van het nieuws bij De Binnenbaan. We wensen
jullie veel leesplezier. Heb je na het lezen nog vragen? Neem dan contact op met je leidinggevende.
1.
Nieuwe Manager Werk en Teammanager Groen
Per 1 maart is onze nieuwe Manager Werk en Teammanager Groen gestart: Esther Dahlkamp.
Esther heeft hiervoor bij de DZB in Leiden gewerkt en Esther heeft ook ervaring bij grote
supermarkten. We zijn erg blij met haar komst. Esther heeft al met een aantal van jullie kennis
gemaakt. Je komt haar vast tegen bij De Binnenbaan. Welkom Esther!
2.
Verkiezingen Ondernemingsraad (OR)
De Binnenbaan heeft nu een Tijdelijke Ondernemings Raad (TOR). Eén van de taken van de TOR
is samen met de bestuurder (Patrick Verhoef) verkiezingen organiseren voor de nieuwe
ondernemingsraad van De Binnenbaan.
De ondernemingsraad bestaat uit 13 leden. Met elkaar kiezen we wie dit worden. We
denken dat deze verkiezingen in juni plaatsvinden. De verkiezingen doen we dit keer
digitaal. Dit betekent dat je kunt stemmen door een e-mail te sturen.
Het is dus belangrijk dat je jouw e-mailadres doorgeeft aan je leidinggevende. Heb je
geen emailadres? Dan kun je gewoon per brief stemmen. Hoe de verkiezingen precies
worden georganiseerd, werken we nu uit. Zodra dit bekend is, dan hoor je dat via je
leidinggevende of via de nieuwsbrief.
3.
Extreem weer
Februari was een gekke maand. Zo stonden
we het eerste weekend in de sneeuw, het
tweede weekend op het ijs en het derde
weekend in ons t-shirt in de tuin. We zijn
enorm trots op hoe iedereen onder deze
omstandigheden heeft gewerkt. Of je nu
lopend naar je werk bent gegaan vanwege
de gladheid of hebt geholpen met
sneeuwruimen, we hebben het met elkaar
gedaan. En daar mogen we trots op zijn!
Hiernaast zie je een aantal foto’s van de collega’s uit de groenvoorziening, die geholpen
hebben om alles sneeuwvrij te krijgen, wat een toppers!
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4.
Weeralarm
Op 15 februari gaf het KNMI code rood af. Dit betekent dat het niet veilig is om naar buiten
te gaan. Omdat dit vaker voor kan komen, hebben wij bij De Binnenbaan de volgende
Ondernemingsraad:
afspraak met elkaar gemaakt:
Geeft het KNMI code rood af voor onze regio:
Kun je veilig naar het werk komen? Dan ben je welkom. Zo niet dan blijf je thuis totdat
code rood wordt ingetrokken.

Harry van der Toorn—
voorzitter
ondernemingsraad@debinnenbaan.nl

Geeft het KNMI code oranje af voor onze regio:
De Binnenbaan is open. Kun je niet naar het werk komen of heb je andere vragen? Neem Werkbedrijf De Binnenbaan
Edelgasstraat 250
dan contact op met je leidinggevende.
Is er in de avond een weeralarm afgegeven? Kijk dan de volgende ochtend of het
weeralarm nog steeds geldt, soms wordt dit aangepast. Dat kan op de website van het
KNMI: KNMI - Weer - Waarschuwingen. Als je twijfelt of een vraag hebt, mag je altijd contact
opnemen met je leidinggevende.

2718 TC Zoetermeer
079-3633400
info@debinnenbaan.nl
www.debinnenbaan.nl

5.
Coronanieuws
Het vaccinatieprogramma in Nederland is gestart. Sommige collega’s van De Binnenbaan
hebben al een vaccinatie gehad. Wil je meer weten over het vaccin? Via de volgende link
krijg je extra uitleg: Steffie legt corona eenvoudig uit.
Het blijft belangrijk dat we ons aan de regels houden. Hieronder vind je alle regels nog even op een
rij:
•
was je handen goed en vaak met zeep of desinfectiemiddel;
•
draag een mondkapje;
•
hoest en nies in je elleboog;
•
gebruik papieren zakdoekjes;
•
Houd minimaal 1,5 meter afstand;
•
Blijf thuis bij ziekteverschijnselen en laat je testen.
Afgelopen maandag was er een persconferentie. In de afbeelding hieronder vind je de samenvatting
nog even in beeld:
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