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1 april 2020

Nieuwsbrief nummer 6
Gisteren hebben we op het nieuws gezien dat de bestaande regels
voor Corona worden verlengd tot 28 april. Met deze nieuwsbrief
houden we je op de hoogte van wat dit betekent voor DSW:

1. Bij DSW nemen we de regels heel serieus. Iedereen kent de
afspraken en iedereen houdt zich daaraan. Dit is zeker een compliment waard: we zijn trots op jullie!
2. Hebben jullie al het filmpje van het Algemeen Bestuur gezien? Zij
zijn trots op hoe we bij DSW omgaan met de Coronacrisis. Het
filmpje staat op de website van DSW: https://www.dswrijswijk.nl/
media/boodschap-aan-alle-medewerkers-van-dsw/
3. De komende weken gaan we door zoals we nu doen. Het duurt
dus nog even voordat we met elkaar op de vertrouwde manier
kunnen werken. Bij DSW willen we wel met elkaar in contact blijven. We zijn er natuurlijk voor elkaar en we willen dat niemand zich alleen of eenzaam voelt. Wees lief voor elkaar, hou
contact met elkaar en help elkaar waar je kan. Dan komen we
hier samen goed uit!
4. DSW is een leer– en werkbedrijf. Dat betekent dat je bij DSW
kunt werken en kunt leren. We onderzoeken of we programma’s
kunnen aanbieden. Je kunt hierbij denken aan werken bij DSW of
een digitale les volgen. In de volgende nieuwsbrief hoor je hier
meer over.
5. Wil je op een eenvoudige manier uitleg krijgen over Corona, kijk
dan op de website: https://corona.steffie.nl/nl

Hou contact met je collega’s en leidinggevende van 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 zelf je
leidinggevende bellen. Ook kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van DSW: Anita Hellemons via vertrouwenspersoon@dswrijswijk.nl.

In deze nieuwsbrief
1. Coronanieuws
2. Neem contact op
3. Voorkomen is beter dan
genezen!

De volgende nieuwsbrief
ontvang je op maandag 6 april

Voorkomen is beter dan genezen!

Contact opnemen

Om ervoor te zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt, zijn
er een paar simpele tips die jullie allemaal vast al kennen. Voor de
zekerheid zetten we ze nog even op een rijtje:

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). Je hebt ze lang genoeg gewassen als je ondertussen “lang zal ze leven”
hebt gezongen.

Gebruik papieren zakdoekjes en
gooi deze na gebruik weg.

2

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

3

079-3633400

Nies en hoest in je elleboog.

info@dswrijswijk.nl
Bezoek onze website op
www.dswrijswijk.nl

4
Geen handen schudden.

5
Hou minimaal anderhalve meter
afstand van elkaar.
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