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Extra nieuwsbrief
Beste collega’s,
De afgelopen weken waren gekke weken. De wereld staat op zijn kop.
Op straat is het stil, feestjes worden afgezegd en iedereen blijft zoveel
mogelijk thuis.
Ook bij DSW is alles anders. Een aantal werklocaties is dicht en op
andere werklocaties is het soms extra druk. Er zijn collega’s die niet
kunnen werken. En bij de collega’s die nog wèl werken, mag je dan
weer niet te dicht in de buurt komen. Best ingewikkeld allemaal.
Ik had gehoopt dat we na 6 april weer op de vertrouwde manier
zouden kunnen werken. Maar het lijkt er op dat dit niet lukt. Niemand
weet hoe lang het gaat duren, maar met z’n allen vinden we een
manier om hier mee om te gaan! Want dat is de afgelopen periode wel
gebleken: wij van DSW vinden altijd een creatieve oplossing!
Natuurlijk houden we bij DSW het nieuws in de gaten. En zullen jou
blijven informeren over wat we wel en wat we niet doen. Een veilige
werkplek is voor iedereen het belangrijkste.
Tot slot:
Ik ben ontzettend trots op jullie. Of je nu thuis zit of dat je aan het werk
bent. Ik wil jullie vragen om goed voor elkaar te zorgen en op elkaar te
letten. Wees lief voor elkaar, hou contact met elkaar en help elkaar
waar je kan. Dan komen we hier samen goed uit!

‘Wat ben ik trots op alle
medewerkers van DSW!’
Patrick Verhoef

De volgende nieuwsbrief
ontvang je op 1 april
(En nee, dat is geen grap!)

Contact opnemen
Neem voor meer informatie over deze nieuwsbrief contact op met je
leidinggevende.

Sociaal Werkbedrijf DSW
Edelgasstraat 250
2718 TC Zoetermeer

Je kan ook terecht bij onze vertrouwenspersoon:
Anita Hellemons
vertrouwenspersoon@dswrijswijk.nl

079-3633400

Ook hebben wij een ondernemingsraad:
Harry van der Toorn, voorzitter
ondernemingsraad@dswrijswijk.nl

Bezoek onze website op:
www.dswrijswijk.nl
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