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Inmiddels is er een maand voorbij sinds de eerste maatregelen vanwege het
Coronavirus zijn genomen. Langzaam wennen we aan de nieuwe 1,5 meter
maatschappij. Thuis, maar ook bij DSW vindt iedereen zijn weg. We nemen de
regels serieus en gaan hier op een veilige maar ook op een creatieve manier mee om.
1.

Wil jij vrijwillig werken?
De eerste medewerkers zijn gestart met werken aan de Edelgasstraat in
Zoetermeer en ook in de Groenvoorziening melden meer mensen zich om te
werken. Wat is dat fijn om te zien! Val jij niet onder de kwetsbare groep
medewerkers (met diabetes, hart– of longklachten) en wil jij graag weer werken?
Neem dan contact op met je leidinggevende.

2. Patricks tour langs de DSW-locaties
Deze week heeft Patrick de collega’s in de groenvoorziening in Rijswijk en
Leidschendam-Voorburg een hart onder de riem gestoken. Hij heeft Paashazen
en koeken uitgedeeld en heeft een mooie speech gehouden. Deze speech is
natuurlijk voor alle medewerkers van DSW, ook voor de medewerkers die op
andere locaties werken. Op de volgende bladzijde kun je zijn speech lezen.
3. Positieve reacties op de paasverrassing
De chocolade paashazen zijn inmiddels met veel enthousiasme door alle collega’s
ontvangen, bedankt voor jullie positieve reacties! Geniet ervan, maar eet niet te
veel tegelijk!
4. Wat doe jij thuis? Deel het met ons!
DSW is voor veel van ons meer dan alleen een werkplek. Het is een plek waar we
samen zijn en waar we verhalen en ervaringen met elkaar delen. We missen nu
sommige collega’s en daarom horen we graag van jullie. Nu iedereen veel tijd
thuis doorbrengt, zouden we het leuk vinden om te zien wat jullie thuis doen.
Schrijf een mooi verhaal over DSW, of over de toekomst van DSW. Of maak een
foto van je kookkunsten, je zelfgemaakte kaarten of tekeningen. Wij willen ze
graag zien en lezen! Je kunt ze sturen naar: info@dswrijswijk.nl en wie weet
lezen of zien we jouw inzending in een volgende nieuwsbrief.

Tot slot
Wees lief voor elkaar en help elkaar waar je kan. Dan komen we hier samen goed uit!

Heb je de persoonlijke boodschap van Patrick al gezien op de
website van DSW? Klik hier voor het filmpje:
https://www.dswrijswijk.nl/media/filmpje-voor-medewerkers-van-dsw/

‘Ik ben trots op hoe goed jullie 1,5
meter afstand tot elkaar houden
- Patrick Verhoef -
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5. Speech van Patrick
Beste collega’s,
Hoe gaat het met jullie?
We leven en werken in een bizarre tijd: de 1,5 meter maatschappij. Ik ben
niet vergeten dat jullie aan het werk zijn. Dat is niet vanzelfsprekend en
daarom ben ik hier om mijn waardering persoonlijk over te brengen.
Waardering omdat jullie werken, omdat jullie je zo goed aangepast hebben
en omdat jullie in kleinere groepen het werk dat er is ‘gewoon’ voor elkaar
krijgen. Ik zie ook de waardering van onze opdrachtgevers en gemeenten.
Omdat jullie in de stad het noodzakelijk onderhoud gewoon doen en dat
jullie helpen om de buurt schoon, veilig en mooi te houden!
Veilig en gezond werken is onze norm en staat altijd centraal. Jullie zijn daar
inmiddels expert in. Heb je ideeën, zorgen, of klachten? Deel die dan met je
voorman of voorvrouw. Alleen met elkaars wijsheid kunnen we veilig blijven
werken.
Vergeet je collega’s niet die verplicht thuis zitten. Gedwongen thuis zijn
omdat je tot de kwetsbare doelgroep behoort (de collega’s met diabetes,
hart- of longproblemen) is geen pretje. Laat hen op jouw manier blijken dat
we ze niet vergeten. Bellen, appen, langsrijden alles kan. Zolang je dit in
hun belang wel op een veilige afstand van 1,5 meter doet.
Ik verwacht dat we de komende maanden nog wel op een aangepaste
manier zullen werken. Voor onze eigen gezondheid maar juist ook voor de
gezondheid van onze naasten en kwetsbare medemens. Als DSW
hebben we al bewezen hier onze weg in te vinden. Jullie zijn creatief en
vinden oplossingen om te kunnen blijven werken. Ook hierin is DSW een
gewoon bijzonder bedrijf!
Blijf gezond, zorg voor je medemens, hou je hoofd koel en je hart warm!
Patrick Verhoef

Sociaal Werkbedrijf DSW een bijzonder gewoon bedrijf

Uitleg Coronavirus
Wil je op een eenvoudige manier
uitleg krijgen over het Coronavirus?
kijk dan op de website:
https://corona.steffie.nl/nl

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

