
Voorwoord
Lieve collega’s!

Jullie zullen ongetwijfeld de persconferentie van 
onze minister-president afgelopen dinsdagavond 
gezien hebben. Hierin is aangekondigd dat de 
maatregelen aangaande het coronavirus  
verlengd worden tot en met 28 april a.s.   
En ook Ferm Werk zal zich aan deze maatregelen  
houden. Daarom laat ik jullie weten dat wij besloten hebben dat onze deuren 
gesloten blijven. Wij houden ons hieraan omdat de gezondheid van ons 
allemaal het allerbelangrijkste is. Met deze maatregel dragen wij ons steentje 
bij aan het voorkomen dat mensen het virus verspreiden, zelf ziek worden 
of anderen ziek maken. Heb je vragen over deze verlenging? Neem dan 
contact op met je leidinggevende.

Ik realiseer mij dat deze verlenging voor velen van jullie erg moeilijk is. 
Corona heeft ons dagelijks leven erg veranderd. Heel veel dingen die zo 
gewoon leken, kunnen nu niet meer. Daar hoort naar het werk gaan ook 
bij, het dagelijkse contact met je collega’s, de gezelligheid op het werk. 
Gelukkig gebeuren er ook mooie dingen zodat we ons wat meer verbonden 
voelen. Hebben jullie al kennis gemaakt met onze nieuwe collega FEM? 
En hebben jullie al een kijkje genomen op de website Thuismetfem of de 
facebookpagina (Thuis met Fem). Er worden leuke dingen met elkaar 
gedeeld. Filmpjes en overheerlijke recepten van Harold en van chef-kok 
Marco. Ik raad jullie aan allemaal te kijken. Zelf geniet ik elke dag weer 
van het half uurtje radio Fem. Je kunt de radio-uitzending beluisteren via 
de facebookpagina of Youtube. Dagelijks verschijnt er om ca. 12.00 uur 
een nieuwe uitzending van Constantine en haar man Jan. Zij draaien hele 
gezellige muziek. Ook jij kunt een verzoeknummer indienen via fem@
fermwerk.nl. Je mag natuurlijk ook altijd je leidinggevende bellen als je dat 
makkelijker vindt, die er vervolgens voor zorgt dat jouw verzoeknummer bij 
Constantine en Jan terecht komt. En dan kan ik tot slot nog vertellen dat 
de werkgroep voor jullie een thuis-werkboek heeft gemaakt. Een heel leuk 
initiatief. Het Werkboek ontvangen jullie gelijktijdig met deze nieuwsbrief. 

Wat nog zeker gezegd moet worden is dat ik ongelooflijk trots ben op alle 
medewerkers die nu hun beste beentje voorzetten. Er wordt ongelooflijk 
hard gewerkt. Een dikke pluim! En tegen iedereen die nu nog thuis is wil ik 
zeggen, hou vol! Als dit allemaal voorbij is, dan zien we elkaar weer en gaan 
we weer aan de slag! Denk om je gezondheid en om elkaar!

Ik hoop jullie snel weer te spreken!

Radio Fem is momenteel op 2 manieren te 
beluisteren: in onze facebookgroep (word 
lid!) en via YouTube. De uitzendingen worden 
iedere werkdag om 12.00 uur online gezet.
Op facebook kan je ons vinden door te zoeken 
op ‘Thuis met Fem’ en op YouTube vind je ons 
via ‘Radio Fem’.

Aanvragen verzoekplaatje
Heb jij een verzoeknummer om aan te vragen, 
dat kan! Op facebook kan je gewoon reageren 
onder de video van de uitzending. Luister 
je via YouTube, dan kun je jouw verzoekjes 
mailen naar fem@fermwerk.nl. Vind je dit 
allemaal wat lastig? Neem dan contact op met 
je leidinggevende en geef je verzoeknummer 
door. Dan komt het ook in orde!

Website Thuismetfem
In de vorige nieuwsbrief kondigden wij de 
website Thuismetfem aan. Wij hadden gehoopt 
dat de website afgelopen weekend in de 
lucht ging. Helaas dat is niet gelukt. Er wordt 
achter de schermen hard gewerkt om het zo 
snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Nog even 
geduld …

Facebookpagina
We kunnen elkaar wel  “ontmoeten” op 
de facebookpagina Thuismetfem. De 
facebookgroep is openbaar, iedereen is 
welkom. We delen heel veel gezellige 
berichtjes waarop jij vervolgens kunt reageren. 
Zo is er dagelijks de rebus van Willem (van 
Muijen). Los jij hem op?

We hopen je snel te “zien”!
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van Ferm Werk

Vind je het soms best lastig tijdens deze coronaperiode? 
Word je geconfronteerd met angsten om ziek te worden, 
vind je het moeilijk nu je geen regelmaat en ritme meer hebt 
of zijn er oplopende spanningen thuis? Wij zijn er om je 
hierbij een helpende hand te bieden. Wij hebben een drietal 
coaches die jou graag willen steunen. Schroom niet, neem 
gerust contact op. Je kunt je aanmelden voor telefonische 
coaching via fem@fermwerk. Natuurlijk mag je dit ook vragen 
via je leidinggevende. Een van de onderstaande coaches zal 
vervolgens telefonisch contact met je opnemen. Dit zijn de 
coaches:

Jullie weten allemaal dat we de OR verkiezingen hebben uitgesteld. 
Wij denken er over na of we de verkiezingen op een andere 
manier kunnen organiseren. Ook denkt de ondernemingsraad er 
over na hoe het OR-werk in deze periode kan doorgaan. Via deze 
nieuwsbrief stellen we alvast de kandidaat OR leden aan jullie voor.
Deze week: Bianca de la Rie en Joukje Woelders

Heb je hulp nodig?

Nieuws van de ondernemingsraad

Annelies Elsing Wilma Kasius Margreet Weinans

Bianca de la Rie
Afdeling: Inkomen en 

Re-integratie
Joukje Woelders
Afdeling: Werk en Participatie

Thuiswerkboek  
van Fem
Vorige week hebben jullie al kennis gemaakt  
met onze nieuwe collega FEM. Zij is op dit moment  
druk bezig om op internet van alles te organiseren om 
collega’s te informeren en in contact te brengen met elkaar. 
FEM vindt het ook belangrijk om iets te organiseren voor de 
mensen die niet zo goed met computers zijn of zelf geen 
computer hebben. Daarom is FEM deze week druk geweest 
met het maken van een Werkboek. Er staan allerlei leuke 
dingen in om te doen en uitdagingen waar je goed bij na  
moet denken. Ontvang je deze nieuwsbrief digitaal? Dan  
kun je het Werkboek binnenkort ook downloaden op de 
website www.thuismetfem.nl of via facebook. Lukt dit niet?  
Stuur dan een mail naar je leidinggevende, neem telefonisch 
contact op met je leidinggevende όf stuur een mail naar 
fem@fermwerk.nl.
Dan zorgt FEM ervoor dat jij hem ook thuis krijgt. 

Groetjes van de werkgroep Thuis Entertainment 

Ik wil in de OR omdat ik  

graag voor ons allemaal het 

gesprek wil aangaan en mijn 

kennis uit de GO ook voor  

de OR wil gebruiken.
Ik wil in de OR omdat ik het  belangrijk vind om namens alle collega’s  mee te praten over wat er binnen Ferm Werk gebeurt. Graag neem ik deze rol als vertegenwoordiger op mij en laat  ik jullie stem horen!


