EEN BIJZONDER GEWOON BEDRIJF
Nieuwsbrief Sociaal Werkbedrijf DSW

Maart 2020

DSW nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is een handige manier om op de hoogte te blijven
van wat er speelt. Heb je na het lezen van de nieuwsbrief nog vragen? Stel deze dan aan je leidinggevende.

Laatste ontwikkelingen
1. Afgelopen december hebben wij informatiemarkten voor jullie en
je achterban gehouden. Dank voor je komst!
2. Begin deze maand is gemeente Zoetermeer definitief akkoord
gegaan met het Organisatie-InrichtingsPlan (OIP), dus DSW
wordt samen met een deel van de gemeente Zoetermeer een
nieuw bedrijf per 1 januari 2021.
3. Omdat de nieuwe naam nog niet is gekozen, noemen we het
voorlopig “Werkbedrijf”.

“Mede dankzij jullie komst kijken we terug op geslaagde
informatiemarkten”

- Patrick Verhoef

4. In de volgende nieuwsbrief horen jullie hoe het nieuwe bedrijf echt
gaat heten.
5. Patrick Verhoef is benoemd als kwartiermaker. Dit betekent dat hij
er met een team van mensen voor gaat zorgen dat het nieuwe
Werkbedrijf goed kan starten.
6. Sinds januari huurt DSW samen met Teamwerk Zorg en Gemiva
SVG de Stadsboerderij De Weidemolen. In februari bestaat De
Weidemolen alweer 10 jaar. Op zondag 8 maart van 13.00 tot
16.00 uur vieren zij het Winterfeest met leuke activiteiten voor
jong en oud. Toegang tot de boerderij is gratis. Om spelletjes te
kunnen doen, heb je een spelletjeskaart nodig. Deze kost 3 euro
en is gratis met een Zoetermeerpas.
Adres Weidemolen: Burgemeester Middelberglaan 2, 2721 DX
Zoetermeer.

In deze nieuwsbrief
1. Laatste ontwikkelingen
2. Vrije dagen 2020
3. Vraag en antwoord
4. Neem contact op

Kom ook werken
in ‘t groen!

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:

6. Er zijn werkplekken in het groen beschikbaar. Lijkt dat jou wat?
Praat erover met je leidinggevende.
7. Weet je dat je nog steeds op al onze locaties een snuffelstage kan
doen? Je leidinggevende kan je hier meer over vertellen.

Vrije dagen 2020
Feestdagen
• 13 april (tweede paasdag)
• 27 april (koningsdag)
• 5 mei (bevrijdingsdag)

ondernemingsraad@dswrijswijk.nl

Sociaal Werkbedrijf DSW
Edelgasstraat 250
2718 TC Zoetermeer
079-3633400

•
•
•

21 mei (hemelvaartsdag)
1 juni (tweede pinksterdag)
25 december (eerste kerstdag)

Verplichte vrije dagen
•

Dupack/Designstar en Populierendreef
4 mei en 22 mei

•

Groen en Milieu
30 december en 31 december

•

Detacheringen en Wol
Geen collectief aangewezen dagen. Volgen de opdrachtgevers.

Vraag en antwoord
Vraag:
Wat verandert voor mij na 1-1-2021?
Antwoord: Voor de meeste mensen verandert er niks.
Vraag:
Heb ik nog werk na 2021?
Antwoord: Ja, je hebt dan nog werk.
Vraag:
Komt er dit jaar nog een BBQ?
Antwoord: Ja, op 10 september komt er weer een gezellige BBQ
mèt playbackshow en BINGO!
Sociaal Werkbedrijf DSW een bijzonder gewoon bedrijf

Volgende verschijning
Voor de zomer.

Harry van der Toorn, voorzitter

info@dswrijswijk.nl
Bezoek onze website op
www.dswrijswijk.nl

