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Nieuwsbrief nummer 13
Via deze nieuwsbrief willen we je informeren over het nieuws van DSW.

1. Coronanieuws: Werken bij DSW
Waar het veilig en gezond kán, werken we alweer of gaan we weer aan het werk.
Sinds vorige week is dit de nieuwe regel over werken bij DSW. Gelukkig raken we steeds
meer vertrouwd met dé nieuwe manier van werken: We houden afstand van elkaar, we
wassen onze handen en hoesten en niezen in de ellebogen. Wat doen jullie het goed!
Dat verdient zeker een compliment! Toch blijft het belangrijk dat we scherp zijn op de
naleving van de regels. We zijn allemaal verantwoordelijk voor een veilige en gezonde
werkplek. Help elkaar en spreek elkaar op een vriendelijke manier aan wanneer dit
nodig is. Alleen samen krijgen we Corona onder controle!
Ben je nog thuis en wil je weten wanneer en op welke locatie jij weer kunt werken? Neem
dan contact op met je leidinggevende.

2. Handen wassen?!
We weten allemaal dat we onze handen vaak moeten wassen. Maar wat is nou de beste
manier om je handen te wassen? Het volgende filmpje laat precies zien hoe dit moet:
https://www.youtube.com/watch?v=G6uBxC1yZfk

3. Hemelvaart
Donderdag 21 mei is het Hemelvaartsdag. Bijna alle medewerkers van DSW zijn die dag
vrij. Op vrijdag 22 mei zijn wel een aantal locaties geopend. Als de locatie waar jij werkt
gesloten is, heb je op vrijdag een verplichte vrije dag. Je leidinggevende kan je vertellen of
jij moet werken of dat je een verplichte vrije dag hebt.

4. Oproep: meld je aan voor de klankbordgroep!

Zoals jullie weten gaat DSW op 1 januari 2021 over naar een nieuw Werkbedrijf. Voor het
nieuwe Werkbedrijf moet een functiehuis worden geschreven. Hierin staat per functie
beschreven welke algemene taken er bij horen. Er wordt binnen een functiehuis
onderscheid gemaakt in het niveau. Zo is het duidelijk wat het verschil is tussen een hoger
en een lager ingeschaalde functie. Je weet dan ook welke ontwikkelingsstappen je als
medewerker kunt maken. Wij willen graag horen of jij jouw hoofdtaken herkent in de functie
beschrijvingen.

Daarom richten we twee groepen op die hierover willen meedenken. Deze groepen heten
klankbordgroepen. Het is belangrijk dat er vanuit elke afdeling SW-collega’s deelnemen aan
de klankbordgroepen. We zijn dan ook op zoek naar SW-collega’s van de volgende
afdelingen:
• Groen & Milieu
• WOL
• Deta
• Facilitair & Magazijn
• Productie Edelgasstraat
• Productie Populierendreef
• Staf
Wil jij graag meedenken? Geef je dan uiterlijk voor 21 mei op bij je leidinggevende. Geef
hierbij je emailadres en telefoonnummer door, waarop je te bereiken bent. De
bijeenkomsten vinden plaats op 25 en 26 mei aan de Edelgasstraat 250 in Zoetermeer en
duren maximaal 2 uur. Je leidinggevende kan je vertellen wanneer jij aanwezig moet zijn.

5. Verrassingslunch - deel 2
Vandaag zijn de collega’s van de Populierendreef en de groenvoorziening uit
Leidschendam-Voorburg en Rijswijk verrast met een welverdiende lunch. Ook deze
heerlijke lunch is weer bereid door Louise Hoekstra en Deka Meulens van de Broedplaats.
‘Bedankt Louise en Deka, het smaakte weer heerlijk!’
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Corona quiz
Bij DSW houden we ons goed aan de regels, veiligheid staat voorop!
We zijn benieuwd of jij deze quiz (foutloos) kan maken!
(psstttt.. kom je er niet uit? Onderaan staan de antwoorden)

1.

Als ik binnenkom bij DSW dan ga ik als eerst:
A. Mijn collega’s gedag zeggen
B. Direct aan het werk
C. Mijn handen ontsmetten

2.

Als ik hoest of nies doe ik dit:
A. In mijn handen
B. In mijn elleboog
C. Zonder mijn gezicht af te schermen

3.

Mijn handen was ik:
A. Alleen voor het eten
B. Alleen als ik naar het toilet ben geweest
C. Zo vaak mogelijk

4.

Mijn handen was ik:
A. Alleen met water
B. Met water en zeep of ontsmettingsmiddel
C. Niet

5.

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

Als mijn collega’s zich niet aan de regels houden dan:
A. Word ik boos
B. Doe ik niks
C. Spreek ik hen vriendelijk aan en help hen met de
regels

6. Als ik me niet zo lekker voel en wat verkouden ben, dan:
A. Blijf ik thuis en meld ik dat bij mijn leidinggevende
B. Ga ik toch proberen te werken, het valt vast mee
7. Als mijn collega’s mij aanspreken op de regels dan:
A. Word ik boos
B. Luister ik en probeer ik er beter op te letten
C. Doe ik er niets mee
8. Als het lunchpauze is dan:
A. Ga ik lekker dicht bij mijn collega’s zitten om bij te kletsen
B. Ga ik eerst mijn handen wassen en kijk ik waar ik kan
zitten zodat ik 1,5 meter afstand hou tot mijn collega’s
C. Ga ik direct mijn boterhammen eten, HONGER!!

Goed je handen wassen is
belangrijk. Doe jij dit al op
dé juiste manier? Bekijk
dit filmpje en je weet het:
https://www.youtube.com/watch?

9. Bij DSW houden we:
A. 1 meter afstand tot elkaar
B. 2 meter afstand tot elkaar
C. 1,5 meter afstand tot elkaar
10. Je moet je handen:
A. 20 seconden wassen
B. 10 seconden wassen
C. 40 seconden wassen
11. Als ik thuiskom na een dag werken dan:
A. Ga ik eerst mijn handen goed wassen
B. Ga ik lekker op de bank zitten, even uitrusten
C. Begin ik gelijk met koken

Sociaal Werkbedrijf DSW: een bijzonder gewoon bedrijf

Antwoorden: 1C, 2B, 3C, 4B, 5C, 6A, 7B, 8B, 9C, 10A, 11A

