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In deze nieuwsbrief

Via deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de gevolgen van het Coronavirus voor DSW.
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1. 4 en 5 mei
Op maandag 4 mei werken onze toppers bij Royal Lemkes, Nedcargo en de
groenvoorziening. Ook werken er een aantal toppers van deta. De andere
medewerkers hebben die dag een verplichte vrije dag. Als je verplicht vrij bent,
moet je verlof opnemen.
Dinsdag 5 mei is het Bevrijdingsdag, dan werken alleen de toppers bij Royal
Lemkes.
2. Werken bij DSW
Gelukkig gaan steeds meer medewerkers aan het werk bij DSW. Ook zien we
dat steeds meer opdrachtgevers opstarten en dat we daar weer kunnen werken.
Wil jij ook weer werken? Bespreek dit dan met je leidinggevende. Natuurlijk staat
veiligheid voorop en 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?
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
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.
5. Wat doe jij?
In de vorige nieuwsbrieven 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!
Zoals jullie weten gaat DSW volgend jaar over in een nieuw werkbedrijf. We zijn
heel benieuwd of jullie een mooi verhaal kunnen schrijven over de toekomst van
DSW. Wil jij jouw verhaal met ons delen? Stuur dit dan naar info@dswrijswijk.nl
en wie weet zien we jouw bijdrage in de volgende nieuwsbrief. Natuurlijk mag
je ook andere berichten of foto’s met ons blijven delen.

4 en 5 mei
Werken bij DSW
Leren
Hou contact met collega’s
Wat doe jij?

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

Albert Verlaan heeft zijn collega’s
getrakteerd op heerlijke chocola! Albert
vindt zijn collega’s allemaal kanjers! Op
de foto zien we een dolblije Sabine en
Marije.
Wat een mooi gebaar, Albert! Ook jij
bent een kanjer!

Beste collega`s,
Op Koningsdag ben ik, Jan van
Deventer, met mijn hond Krijsje
en mijn vrouw buiten geweest.
We zijn gaan wandelen richting
Leidscheveen tot deze brug.
De volgende keer wandel ik
verder.
Ik kook en bak ook graag en
mijn vrouw maakt kaartjes 3d
voor verkoop.
groetjes Jan en Birgitta
Wat ziet dat er lekker uit, Jan! Bij ons loopt het water in de
mond! En wat maakt Birgitta mooie kaarten!

Ik ben Yvonne Muyselaar en op 7
april ben ik weer begonnen met
werken bij Designstar. Ik had al
een paar keer aan mijn voorman
Arnold gevraagd wanneer ik weer
mocht werken, omdat ik het zo
mis.
Ik werk nu bij de grote
elastiekmachine. Ik mis de groep
van de “elastiekers” wel hoor. Met
hen erbij is het altijd extra gezellig
op de afdeling.
Inmiddels zijn wij alweer met 11 medewerkers aan het
werk en dat gaat heel goed. Er is nu door DSW een
nieuwe werkplek verdeling gemaakt waardoor iedereen
ruim 1,5m ruimte om zich heen heeft. Het is een heel
gezellig clubje om zo met elkaar samen te werken onder
zulke bijzondere omstandigheden.
Tijdens het werk en in de pauze moeten wij 1.5m
afstand houden en dat was zeker in het begin erg
wennen maar dat gaat nu steeds beter. De DSW heeft
veel dingen veranderd en ze zijn soms best streng, maar
wij moeten er natuurlijk zelf ook goed op letten.
Of ik het eng vind om weer te werken? Ja en nee: Ik
denk dat je nu overal goed moet oppassen. Of je nu
boodschappen doet of werkt. Maar door weer te werken
voel ik mij wel veel beter en heb ik het ook weer veel
meer naar mijn zin.
We zijn ook blij dat jij weer aan het werk bent, Yvonne!

Ik ben Niels en werk bij Designstar. Toen ik op 16 maart te horen kreeg dat we voorlopig naar huis toe
moesten was dat niet leuk. Diezelfde week heb ik aan Arnold gevraagd of ik toch mocht gaan helpen omdat
Designstar wel gewoon open bleef. Helaas mocht dat toen nog niet. Ik vond het dus heel fijn dat we een
paar weken later weer mochten beginnen.
Ik ben direct begonnen met het boren van een order en daarna ging ik vellen tellen en inpakken. Het was
druk maar ook gezellig. Het was wel een beetje raar dat alleen Yvonne en ik van DSW op de afdeling
werkten, maar er waren in het begin ook medewerkers van Designstar. De week erna kwamen er meer
collega’s van DSW. Het was fijn om weer bekende gezichten te zien.
De afgelopen weken is er veel veranderd. De afdeling is aangepast, er staan
nu minder stoelen bij de tafels en we mogen niet meer recht tegenover elkaar zitten. Dat is ook goed. De
kantine is ook aangepast met meer ruimte om de tafels heen en maar een paar stoelen per tafel. Zelfs de
koffiemachines zijn anders neergezet zodat iedereen 1.5m afstand kan houden. Je merkt aan de medewerkers dat ze er zelf steeds meer rekening mee houden. Als je tegenwoordig binnenkomt staat er een
flesje waarmee je je handen moet ontsmetten. Dat is echt goed geregeld.
Waarom ik werk? Omdat ik dat gewoon erg graag wilde. Je moet gewoon goed oppassen tegenwoordig
en het is fijn om te merken dat DSW en de medewerkers ook heel bewust zijn van de nieuwe regels. Je
kan jezelf niet opsluiten want daar word je niet vrolijk van.
Het is fijn om je weer aan het werk te zien bij Designstar, Niels!

Bedankt Albert, Jan, Birgitta, Yvonne en Niels!
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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