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Sinds 12 maart gelden er door het Coronavirus nieuwe regels in Nederland. Bij
DSW komt elke dag een Coronateam bij elkaar om te bekijken wat de regels
betekenen voor DSW. Via deze nieuwsbrief willen we jullie hierover informeren:
1. Bezoek van Patrick
Afgelopen vrijdag is Patrick bij een aantal werklocaties van DSW op
bezoek geweest. Hij is trots te zien hoe iedereen volgens de regels van het
RIVM werkt! De komende tijd zal Patrick nog een aantal locaties bezoeken.
2. Pasen
Komend weekend is het Paasweekend. Dit betekent dat we maandag 13
april niet werken. Vrijdag 10 april is wel een gewone werkdag.
Wist je dat er door een aantal collega’s hard is gewerkt aan een
paasverrassing? Deze komt snel jullie kant op!

‘Ik ben trots op hoe jullie werken
volgens de regels van het RIVM!’

- Patrick Verhoef -

3. Wil jij weer werken?
Kwetsbare werknemers moeten thuisblijven. Je bent een kwetsbare
medewerker wanneer je long-, of hartklachten hebt of wanneer je diabetes
hebt. Ook wanneer je verkouden bent, koorts of keelpijn hebt blijf je thuis.
Als je geen kwetsbare medewerker bent en graag wil werken dan kun je
met je leidinggevende bespreken of dat kan. We zijn op zoek naar
medewerkers voor de locatie aan de Edelgasstraat in Zoetermeer en in de
groenvoorziening. Natuurlijk blijven we volgens de regels van het RIVM
werken, waarbij er altijd minimal 1,5 meter afstand tussen de collega’s is.
4. Wil jij leren?
Of je nu thuis bent of overdag aan het werk, bij DSW vinden we het
belangrijk dat je je ontwikkelt. Op de website www.oefenen.nl kun je gratis
oefenen met taal, rekenen, computer en internet. Ook leer je omgaan met
geld, gezondheid en nog veel meer. Misschien ken je de website al omdat
je eerder een cursus bij DSW hebt gevolgd. Hieronder vind je de instructies
voor het leerprogramma:
5. Aanmelden voor het leerprogramma
Op de website www.oefenen.nl zie je dat in de rechterhoek een woord
staat: Inloggen. Als je die aanklikt kun je een eigen account aanmaken bij
het woord Registreren. Je kunt zelf een wachtwoord verzinnen en schrijf
het wachtwoord voor jezelf op. Je kunt meedoen als je internet, een
e-mailadres en een telefoon hebt. Wil je hulp? Bel of mail met:
Anita Hellemons: 06-81285918 of a.hellemons@dswrijswijk.nl
6. 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.
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De volgende nieuwsbrief
ontvang je aan het eind van deze week

Contact opnemen
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

Wil je op een eenvoudige manier uitleg krijgen over het
Coronavirus? kijk dan op de website: https://corona.steffie.nl/nl
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