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In deze nieuwsbrief

Via deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de gevolgen van het
Corona voor DSW. Het kabinet heeft aangekondigd dat de maatregelen
worden verlengd. Dit betekent dat we bij DSW blijven werken zoals we nu
doen. In de afgelopen weken hebben we bij DSW namelijk laten zien dat we
op een veilige en creatieve manier omgaan met de maatregelen.

1.
2.
3.
4.
5.

1. Koningsdag (27 april)
Maandag 27 april werken alleen de toppers van de WOL
locatie van Royal Lemkes. Alle andere locaties van DSW
zijn gesloten.
2. 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. Ben je geen kwetsbare medewerker en wil je graag werken?
Bespreek dat dan met je leidinggevende! We zijn op zoek naar
me dewerkers voor de productielocatie aan de Edelgasstraat in
Zoetermeer en in de groenvoorziening. Natuurlijk blijven we volgens de
regels van het RIVM werken, waarbij er altijd minimaal 1,5 meter afstand
tussen de collega’s is.
3. Wil jij leren?
Ben je al begonnen met 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. 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.
4. 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 ook zelf je leidinggevende
bellen.
5. Wat doe jij?
In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie gevraagd om foto’s te sturen van
waar jullie mee bezig zijn en om leuke verhalen over DSW te delen met
ons. We hebben al een aantal mooie reacties ontvangen!
Maandag 27 april is het Koningsdag. Omdat iedereen thuis moet
blijven noemen we het daarom dit jaar ‘Woningsdag’. Laat ons weten wat
jij maandag doet en stuur je foto of verhaal naar info@dswrijswijk.nl. Wie
weet zien we jouw inzending terug in de volgende nieuwsbrief!
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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

De kaarten op foto 1 heb ik gemaakt nu ik thuis ben. Ik heb
er al 10 gemaakt en ik word er rustig van. Ik geef ze weg
als opkikker.
Peter is lekker de krant aan het lezen met bakkie koffie en
de kat op schoot heeft het ook naar zijn zin.
gr Carola en Peter

Ik ben Els Zijp en werk al een tijd bij de DSW. Nu
zitten we al een poosje thuis vanwege het virus.
Ik heb een hobby dat is kaarten maken. Ik maak
onder andere diamond painting kaarten. Dat vind
ik erg leuk om te doen. Ik heb ook nog 2 honden
Ashley en Ramses. Ashley is 1.
Wat een mooie kaarten Els en wat een
gezelligheid met de honden!

Wat een mooie kaarten Carola! En zo te zien genieten
Peter en de kat ook!

TROTS OP MIJN HELDEN!
Op de afdeling van Designstar zijn wij inmiddels weer volop aan het werk. Vanaf dinsdag 21
april zelfs alweer met 9 man. En er is nog voldoende ruimte voor nog een aantal
medewerkers. Wij hebben de afdeling aangepast en de werkplekken anders ingericht om
aan de RIVM regels te kunnen voldoen en nu heeft iedereen ruim 1.5 meter ruimte om zich
heen. Ik merkte tijdens de wekelijkse contactmomenten met medewerkers, dat sommigen
echt heel graag weer wilden beginnen, en dat die mogelijkheid vanuit DSW geboden werd,
is door een aantal medewerkers als heel prettig ervaren. Er zijn uiteraard ook een aantal
medewerkers die de hele corona situatie maar eng en onprettig vinden en daar hebben wij
ook alle begrip voor. Het was dus ook heel fijn dat DSW heeft aangegeven dat het voorlopig op vrijwillige basis is. Wie
wil en mag, kan komen werken. Wie het niet mag omdat hij of zij in de risicogroep zit of het gewoon nog niet aandurft
hoeft nog niet te komen.Vanwege het aanhoudende warme weer groeien de planten de kassen uit en is de vraag naar
planten kaartjes van Designstar vanuit de vele kwekers in binnen en buitenland ook weer enorm toegenomen. Designstar
is dan ook heel blij dat zoveel medewerkers weer wilden beginnen. We zitten dan ook bepaald niet stil.
Groetjes Arnold de Gans
Wat fijn om te lezen dat je zo begaan bent met jouw team Arnold!

Bedankt Carola, Peter, Els en Arnold!
Heb jij ook een leuk verhaal of een leuke foto? Stuur deze dan naar info@dswrijswijk.nl en wie weet zien
we jouw inzending in de volgende nieuwsbrief. We zijn benieuwd!
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