EEN BIJZONDER GEWOON BEDRIJF
Nieuwsbrief Sociaal Werkbedrijf DSW

20 mei 2020

Nieuwsbrief nummer 14
Via deze nieuwsbrief willen we je informeren over het nieuws van DSW.

1. Coronanieuws: Werken bij DSW
Bij DSW geldt de volgende regel:
Waar het veilig en gezond kán, werken we alweer of gaan we weer aan het werk.
Het blijft het belangrijk dat we scherp zijn op de naleving van de regels. Onder werktijd,
maar bijvoorbeeld ook tijdens de pauze. We zijn allemaal verantwoordelijk voor een veilige
en gezonde werkplek. Help elkaar en spreek elkaar op een vriendelijke manier aan wan
neer 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. Hemelvaart
Aankomende donderdag is het hemelvaartsdag en dus een feestdag voor alle
medewerkers. Vrijdag 22 mei is een verplichte vrije dag voor de medewerkers van Dupack,
Designstar en de Populierendreef. De medewerkers uit van Groen & Milieu werken wel.
Gedetacheerde medewerkers en WOL volgen de vrije dagen van de opdrachtgevers.

3. BBQ 2020
De jaarlijkse BBQ in september 2020 kan door de coronacrisis helaas niet doorgaan. Er
mogen ook dan nog maar een beperkt aantal mensen bij elkaar komen. We organiseren
wel voor elke afdeling een leuke activiteit. Wat er voor jouw afdeling wordt georganiseerd,
hoor je later. Als het mag van de overheid, organiseren we in plaats van de BBQ in
december een groter evenement. Zodat we kunnen vieren dat we naar het nieuwe
Werkbedrijf gaan.

4. Wist je dat….
Een aantal collega’s de Edelgasstraat wat gezelliger probeert te maken? Zo staan er
inmiddels bij de ingang mooie bloemen, want daar wordt iedereen vrolijk van!
Onze collega’s van DCB/Voor elkaar ook weer hard aan het werk zijn in Delfgauw? Wat fijn
om jullie allemaal weer te zien!
Suzanne Granneman weer aan het werk is bij Designstar? Ze vond het in het begin best
spannend, maar nu is ze weer blij om aan de slag te zijn en haar collega’s te zien. Ook wij
zijn heel blij om jou weer aan het werk te zien Suzanne!
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Coronamaatregelen bij DSW

Contact opnemen

Bij DSW doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat we een veilige
werkplek hebben voor alle medewerkers. Het is dan ook belangrijk dat we
ons aan een aantal regels houden:

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).

2

Gebruik papieren zakdoekjes en
gooi deze na gebruik weg.

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

3
Nies en hoest in je elleboog.

4
Geen handen schudden.
Handen wassen

5

Hou minimaal anderhalve meter afstand van elkaar.

Sociaal Werkbedrijf DSW een bijzonder gewoon bedrijf

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?
v=G6uBxC1yZfk

