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Bernhard

Voorwoord
Lieve collega’s,

In de afgelopen weken zijn we stap voor stap weer aan het 
werk gegaan. Onze collega’s die normaal op kantoor werken, 
deden dat nu vooral thuis. En dat blijft nog even zo. Dat zegt 
het RIVM ook. Dat werken zoveel mogelijk thuis moet. Onze 
collega’s, die buiten de muren van Ferm Werk werken, zijn 
vanaf 11 mei jl. weer aan de slag gegaan. En dan natuurlijk 
alleen als dat veilig kon. Werken kon alleen als de werkplek 
veilig was en als je zelf geen klachten hebt. Sommige 
opdrachtgevers hebben helaas zo’n terugval in werkaanbod, 
dat werkhervatting om die reden niet kon. We hopen dat dit in 
de komende tijd verandert. 
Sinds maandag 25 mei jl. hebben we ook de deuren voor de 
collega’s die binnen werken, weer geopend. Er is werkelijk 
door vele collega’s bikkelhard gewerkt om het gebouw zo in 
te richten dat werken voor iedereen veilig kan. Zo hebben 
we gaandeweg voor alle collega’s een veilige werksituatie 
kunnen creëren. En jullie weten: dit kan alleen maar zo blijven 
als we op elkaar letten en zorgen dat het veilig blijft. Volg alle 
voorschriften op. 

Dan nog wat anders. Jullie weten waarschijnlijk wel dat de 
regering enige tijd geleden geld beschikbaar heeft gesteld om 
ondernemers te helpen. Een deel van die hulpmaatregelen 

Deze week de logo-kwis  
en kunnen jullie alle 
verschillen vinden?

Je hoeft je niet  
te vervelen (

voert Ferm Werk overigens uit. Door 
collega’s wordt daar dag in dag uit, 
veelal zeven dagen per week, aan 
gewerkt. Voor deze collega’s doen we 
de hoed af. Complimenten!

Een ander deel van de hulp
maatregelen van de regering wordt 
uitgevoerd door het UWV. Ferm Werk wil een beroep doen 
op de maatregel die NOW heet. Dat doen we omdat we door 
de coronacrisis wekenlang dicht zijn geweest en daardoor 
niet hebben kunnen werken. Met het werk dat iedereen 
verzet, verdienen we omzet. Die omzet missen we dus. De 
hulpmaatregelen van de regering zijn er juist voor bedoeld om 
in deze situatie te helpen. Vandaar dat we een aanvraag doen 
voor steun om onze verloren omzet op te vangen. 

Dat we een beroep doen op die hulpmaatregelen, wil niet 
zeggen dat we ons ongerust moeten maken over Ferm 
Werk. Ferm Werk is een sterk bedrijf en voert voor de vier 
gemeenten in ons prachtige Groene Hart, wettelijke regelingen 
uit. Die regelingen moeten uitgevoerd worden. Ik heb daarom 
vertrouwen in onze toekomst. 

Hallo iedereen, ik ben Romy Overvest en ik ben 18 jaar. Ik ben 
een nieuwe stagiair bij Ferm Werk en loop stage tot 26 juni a.s. 
Mijn stagedagen zijn: dinsdag, woensdag en donderdag bij de 
PAR. Het is een korte periode, maar ik hoop de meesten van 
jullie te kunnen ontmoeten, of het nu in het echt is of via een 
andere weg. Houd vol, blijf positief en zorg goed voor jezelf en 
je omgeving!

ROmy

 Houd 1,5 meter afstand

Schud geen handen

Blijf niet met elkaar praten op de gang

Was je handen  
regelmatig

Wissel niet van werkplek

 

Kennen jullie Romy al…?
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Deze nieuwsbrief is een 
uitgave van Ferm Werk

Aisa Amier
PAR

Hoe was het thuis?
Ik vind het fijn om een vast ritme te hebben. Dat was ik helemaal kwijt. 
Ging me zelfs vervelen. De eerste weken was ik niet zo lekker. Toen ik 
me weer fit voelde ben ik mijn huis gaan opruimen. Dat was na een paar 
dagen klaar. Wat nu? Om niet teveel kilo’s te groeien ben ik gaan sporten 
met YouTube: fitness en Zumba. Ook ging ik buiten wandelen. Ik merkte 
dat ik steeds later naar bed ging, ik bleef films kijken en ik keek zelfs weer 
naar Goede Tijden, Slechte Tijden. Toen ik hoorde dat ik 25 mei mocht 
komen werken, heb ik mijn slaapritme gelijk aangepast. Nu ga ik weer op 
tijd naar bed.

Wat heb je heel erg gemist?
Lekker naar de stad, met iemand afspreken en de bezoekjes aan mijn 
vader.

Ben je blij dat je weer mag werken?
Ja, ik ben heel blij dat ik nu weer onder de mensen mag komen.
 

Hoe was het thuis?
De afgelopen 2 maanden heb ik thuis gewerkt. De maand 
maart was zeer hectisch, vanwege het onderwijs op afstand 
wat allemaal van de grond moest komen. Niemand had daar 
ervaring mee, dus veel improviseren. Sommige kinderen 
hebben bijvoorbeeld geen tablet, pc of chromebook. Maar ik 
vind dat onderwijsland het ontzettend goed heeft opgepakt. 
En het beeldbellen is nu ook wel een algemeen goed 
geworden, dat zal niet meer weggaan. Iedereen heeft daar 
nu een beetje ervaring in.

Hoe zie jij de toekomst?
Corona is nog lang niet de wereld uit. Let maar op: gaan ze 
nu de regels versoepelen. Begrijp ik dus echt niet. Aantal 
doden en ICopnames mag nu wel 2 weken gedaald zijn, 
maar als je de weekenden ziet, allemaal de trein in naar 
Zandvoort, allemaal in het park, allemaal weer winkelen. 

Renaldo  
van Werkhooven
Schoonmaak 

Hoe was het thuis?
De eerste 3 weken ging het wel goed. Ik heb 
in de achtertuin gewerkt. Maar na 3 weken 
verveelde ik me kapot.

Wat heb je heel erg gemist?
Ik heb het werk gemist en mijn zusjes Miranda 
en Saskia. Zij wonen niet meer thuis en door de 
corona mochten wij niet bij ze op bezoek. Ook 
mochten ze niet in het weekend naar ons thuis. 
Wij praten nu met elkaar via Skype.

Ben je blij dat je weer mag werken?
Heel erg blij! Ik ben vorige week al begonnen 
met de schoonmaak. Ik maak de toiletten 
schoon, stofzuig en dweil de gangen. Nu mag 
ik elke dinsdag weer naar Kasteel De Haar in 
Haarzuilens, daar maak ik schoon en veeg ik.

Blijf niet bij elkaar 
staan en werk niet in 

grote groepen
Welkom 

terug!

Welkom terug!

Welkom terug!

Dit is vragen om een 2e coronagolf. Maar ja, de economie 
moet draaiend gehouden worden, want economie stil kost 
miljarden euro’s. Maar ja: je eigen gezondheid is tevens 
ook een groot goed. Veel mensen begrijpen dat niet en zijn 
laconiek met de situatie. Mijn vrouw en ik blijven zoveel 
mogelijk thuis of gaan naar onze caravan op de Veluwe.

Ben je blij dat je weer mag werken?
Ja daar ben ik erg blij mee, ik ben vorige week weer op de 
scholen begonnen (en aan het overvolle bureau te zien is er 
genoeg te doen ☺).

Rob van Loenen
Administratief medewerker en ICT coördinator OBS De Achtsprong,  
OBS De Horizon, Rembrandt van Rijnschool en Andersenschool

Raak je gezicht zo  
min mogelijk aan

Desinfecteer je handen 
bij binnenkomst Hoest en nies in 

je elleboog

Niezen, hoesten, koorts? Ga naar huis!


