Bezoekersinformatie DSW Rijswijk
Welkom bij DSW
Sociaal Werkbedrijf DSW heeft al meer dan 60 jaar ervaring. Op 8 juni 1954 werd de
gemeentelijke sociale werkplaats in Rijswijk opgericht met 8 medewerkers.
Ondertussen is DSW uitgegroeid tot een werkleerbedrijf dat binnen de arbeidsmarktregio ZuidHolland Centraal een plek biedt aan mensen waar zij werkritme, kennis en ervaring op doen. Zo
verkleinen ze hun afstand tot de arbeidsmarkt. En vergroten ze hun kans op een reguliere baan.
U bent uitgenodigd voor een bezoek aan ons hoofdkantoor. Wij heten u alvast van harte welkom.
Voorafgaand aan uw bezoek willen we u graag informeren over enkele belangrijke punten, zoals
bereikbaarheid en veiligheid.
Reizen naar DSW
Het hoofdkantoor van DSW is zowel met het openbaar vervoer als de auto goed bereikbaar.
Openbaar vervoer
Vanaf NS-station Zoetermeer gaan meerdere bussen richting bedrijventerrein Lansinghage en de
Edelgasstraat. Kijk hier voor uw optimale verbinding.
Auto
Neem de A12 richting Zoetermeer. Verlaat de A12 na ongeveer 10 kilometer via afslag 7 richting
Pijnacker/Delft (N470), de Oostweg op. Ga na ongeveer 800 meter bij de tweede stoplichten linksaf,
de Lansinghageweg op. Neem de eerste afslag rechts, de Edelgasstraat. Na ongeveer 300 meter ziet u
het hoofdkantoor van DSW aan uw linkerhand.
Parkeren
Direct rechts na de ingang van ons bedrijfsterrein zijn parkeerplaatsen gereserveerd voor bezoekers.
Als deze bezet zijn, kunt u uw auto parkeren langs de kant van de weg voor ons hoofdkantoor of op
ons parkeerterrein aan de Kryptonstraat. Op ons parkeerterrein hebben voetgangers voorrang.
Melden receptie
Onze receptie bevindt zich aan de Edelgasstraat 250. Als u zich daar meldt bij aankomst, krijgt u een
bezoekersbadge. Uw contactpersoon wordt geïnformeerd en zal u ophalen bij de receptie. Bij vertrek
wordt u weer naar de receptie terug begeleid, waar u zich kunt afmelden en uw badge kunt
inleveren.
Roken
Roken is in het hoofdkantoor van DSW niet toegestaan.
In geval van calamiteiten
Mocht zich onverhoopt een calamiteit voordoen, volgt u dan de instructies van de
bedrijfshulpverlening. In geval van nood belt u:
079 - 363 34 00 (extern) of 455 (intern).
Het hoofdkantoor van DSW e.o. bevindt zich op: Bedrijventerrein Lansinghage
Edelgasstraat 250, 2718 TC Zoetermeer | E: info@dswrijswijk.nl | I: www.dswrijswijk.nl

