
Voorwoord
Beste collega’s, 

Deze extra nieuwsbrief sturen wij je omdat dit een gekke tijd  
is door het Coronavirus. Veel medewerkers kunnen niet 
werken omdat wij iedereen willen beschermen tegen dit virus. 
Wij willen wel graag contact met je blijven houden en gaan 
wat vaker een nieuwsbrief versturen. Dit is de eerste in de 
reeks.

Hartelijke groet,

Het managementteam van Ferm Werk

Wist je dat?
•  Je binnen moet blijven als je neusverkouden bent,  

keelpijn hebt of koorts hebt. Dit zijn milde klachten.  
Bel een begeleider, familielid, je leidinggevende of  
iemand die je goed kent voor advies en hulp.

•   Je wel naar de supermarkt mag. Maar alleen als je geen 
verkoudheidsklachten, keelpijn of koorts hebt. Houdt wel 
ruim afstand van andere mensen en betaal, als het kan, 
met een bankpas.

•  Je het virus krijgt van iemand die in jouw buurt hoest of 
niest? Die kan je inademen.

•  Je druppeltjes op je handen kan krijgen door iemand  
een hand te geven. Geef voorlopig dus geen hand.

•  Je het virus niet krijgt van post of postpakketten. Het  
virus kan buiten het lichaam niet goed overleven.

•  De meeste mensen weinig klachten krijgen. Ze zijn dan 
binnen een paar dagen weer beter.

•  Je niet alle berichten op social media en andere kanalen 
moet geloven. Er is veel nep-nieuws. Alleen het NOS 
journaal en de site van de RIVM zijn echt betrouwbaar.

•  De kans heel klein is om besmet te raken door het 
aanraken van oppervlakten, zoals bijvoorbeeld 
deurklinken, pinautomaat, leuning, geld, etc. Was wel 
regelmatig je handen.

•  Nu je thuis bent je geen verlofuren hiervoor hoeft in te 
leveren. 

•  Dat je gewoon je salaris doorbetaald krijgt.

•  Je leidinggevende bij Ferm Werk gewoon telefonisch 
bereikbaar is? Hij of zij is gewoon aan het werk en houdt 
zoveel mogelijk contact met je. Als je vragen hebt dan  
kan je altijd bellen!

Als je vragen wil mailen dan kan je die sturen naar  
vragen@fermwerk.nl 
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          Wat moet je wel doen:

•  Was je handen vaak met zeep. Maak ze droog met een 
papieren handdoekje. Gooi dit weg.

• Nies en hoest in je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes.
•  Hou 1,5 meter afstand van anderen als je buiten bent. Je 

kunt dus gewoon de hond uitlaten, boodschappen doen of 
fietsen.

•  Als je wel klachten hebt, ga dan niet naar de huisarts maar 
bel de huisarts eerst. De huisarts vertelt je wat je moet doen.

          Wat moet je niet doen:

• Je kan nu niet afspreken met vrienden om samen te komen.
•  Je kan nu niet naar plekken toe gaan waar veel mensen bij 

elkaar zijn.
• Geef anderen geen hand, geen boks of high five.
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Tips om je thuis te kunnen vermaken

1 Zet een lekker  
muziekje op!  

Zolang je buren (als je die 
hebt) en je huisgenoten  
(als je die hebt) er maar 
geen last van hebben.

6 Bel eens een familielid 
of vriend die je in tijden 

niet gesproken hebt

2 Kom uit je luie stoel 
en kom in beweging.

Ga naar buiten en maak 
een wandeling of ga fietsen. 
Zorg ervoor dat je voldoende 
lichaamsbeweging krijgt. 
Binnen kun je cardio,  
pilates of yoga proberen.

7 Vermaak jezelf in 
de keuken. Als je 

van koken houdt, kook 
dan een lekkere maaltijd. 
De verleiding is groot 
om ongezonde snacks 
te nemen. Doe dat 
niet. Bedenk gezonde 
tussendoortjes zoals fruit, 
een cracker of yoghurt.

3 Zing karaoke.  
Je kunt gerust uit volle  

borst meezingen als je  
daar behoefte aan hebt.

8 Zorg dat je al je 
taken in en rondom 

het huis afmaakt. Ruim 
bijvoorbeeld je eigen kamer 
op, was de auto of je fiets ga 
boodschappen doen of laat 
de hond uit. Het afgerond 
hebben van al je taken zal 
je aan het einde van de dag 
een goed gevoel geven. 

4 Lees iets nieuws.  
Pak een boek dat je 

altijd al hebt willen lezen. 
Of lees een stripboek die  
je leuk vindt!

9 Stel je behulpzaam 
op. Bedenk wat je 

kunt doen rondom het 
huis, en verras je familie 
of huisgenoten met je 
behulpzaamheid. Veeg de 
gang, vouw de was op, 
maak de kattenbak schoon, 
ruim al het speelgoed op,  
of deel je kledingkast 
opnieuw in.

5 Ga knutselen. 
Maak iets moois voor 

je familieleden. Doe online 
inspiratie op en maak 
gebruik van dingen die  
al in huis aanwezig zijn.

10 Kijk een film die 
je in tijden niet 

hebt gezien, of speel een 
spelletje op je telefoon.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Ferm Werk

Nieuws van de Ondernemingsraad

Verkiezingen 2 april uitgesteld 
De afgelopen weken konden medewerkers zich kandidaat 
stellen voor de OR verkiezingen. In totaal zijn er  
14 collega’s die zich kandidaat hebben gesteld. Dat is een 
mooi resultaat waar de Ondernemingsraad blij mee is! 

Dit zijn de collega’s die verkiesbaar zijn:

Bianca de la Rie  
John Aantjes   
Robert ter Veen 
Dons de Kruijf    
Joukje Woelders  

Marcel Rietveld 
Wilma Moorlag
Jacqueline Fincken  
Murtadha Awad

Rob Sangers
Ellen Mastenbroek
Juan Nieto Solis 
Tim Baelde
Ellen Vereecke  

Vanwege de maatregelen die Ferm Werk genomen heeft, 
hebben we moeten besluiten om de aangekondigde 
verkiezingen voor de nieuwe OR leden uit te stellen tot  
een later moment. Wij informeren jullie hierover zodra er 
meer bekend is. Dit betekent dat de huidige OR aanblijft  
tot aan de nieuwe verkiezingsdatum.


