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Via deze nieuwsbrief willen we je informeren over wat de Coronamaatregelen
betekenen voor DSW. Afgelopen woensdag heeft het kabinet een versoepeling in
de maatregelen aangekondigd. Meer ruimte betekent tegelijkertijd meer
verantwoordelijkheid. We moeten er allemaal, juist bij DSW, op toezien dat we ons
aan de maatregelen houden. Want alleen samen krijgen we Corona onder
controle!
1. Werken bij DSW
We zien dat steeds meer medewerkers aan het werk zijn bij DSW. Ook zien
we dat steeds meer opdrachtgevers weer open gaan. In de afgelopen weken
is er hard gewerkt en ook in de komende weken werken we hard om er voor te
zorgen dat we bij DSW een veilige werkomgeving hebben. Zowel voor
kwetsbare– als niet kwetsbare medewerkers. We passen dan ook de regels
binnen DSW aan:
Waar het veilig en gezond kán, werken we alweer of gaan we weer aan
het werk.
Dit betekent dat zoveel mogelijk medewerkers in de komende weken weer aan
de slag gaan. Wat dit voor jou persoonlijk betekent hoor je van je
leidinggevende. Het kan zijn dat je op een andere werkplek gaat werken dan
je gewend bent. Natuurlijk zorgen we altijd voor een veilige werkomgeving. Zo
gaan we bij DSW op een creatieve maar bovenal veilige manier om met de
maatregelen.
2. Wil jij leren?
Ben jij al begonnen met leren? Op de website www.oefenen.nl kun je gratis
oefenen met taal, rekenen, computer en internet. Op de website kun je je
aanmelden en registreren. Wil je hulp? Bel of mail met Anita Hellemons:
06-81285918 of a.hellemons@dswrijswijk.nl.
3. Hou contact met je collega’s en leidinggevende van DSW
Zolang je thuis bent, is het belangrijk om contact te houden met DSW. Kijk
voor nieuws elke dag in je e-mail en op de website: www.dswrijswijk.nl. Je
leidinggevende neemt 1x per week contact met je op. Als je eerder vragen
hebt dan mag je ook zelf je leidinggevende bellen.
4. Verrassingslunch
Afgelopen donderdag zijn de medewerkers aan
de Edelgasstraat verrast: Louise Hoekstra en
Deka Meulens van de Broedplaats hebben de
medewerkers van DSW verwend met een
heerlijke lunch. Namens ons allemaal: Hartelijk
dank en dit wordt vervolgd!
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Wil je op een eenvoudige manier
uitleg krijgen over het Coronavirus?
kijk dan op de website:
https://corona.steffie.nl/nl

Coronamaatregelen bij DSW

Contact opnemen

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).

2

Gebruik papieren zakdoekjes en
gooi deze na gebruik weg.

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

3
Nies en hoest in je elleboog.

4
Geen handen schudden.

5

Hou minimaal anderhalve meter afstand van elkaar.
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