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Bernhard

Voorwoord
Dag lieve collega’s,

Voor jullie ligt al weer de 13e nieuwsbrief van Ferm Werk. 
We hebben nogal wat nieuwsbrieven gemaakt de afgelopen 
tijd. Daarvoor was ook alle reden, omdat we elkaar niet meer 
elke dag konden ontmoeten voor een praatje en een lolletje 
of gewoon om lekker aan het werk te zijn met elkaar. Hierdoor 
is er een nieuwe gewoonte ontstaan. We houden jullie via 
allerlei manieren op de hoogte van wat er met en bij Ferm Werk 
gebeurt. Dat doen we met nieuwsbrieven en dat doen/deden 
we met Thuis met FEM. Nu de meeste collega’s weer aan de 
slag zijn, is er minder tijd om met Thuis met FEM door te gaan. 
Maar toch wil ik graag dat er iets overblijft van dit fantastische 
initiatief. Vele collega’s hebben zich hiervoor ingezet en nog 
meer collega’s hebben hier zoveel plezier en steun uitgehaald. 

Deze week een mengel
moes van puzzeltjes …

Je hoeft je niet  
te vervelen (

Dat wil ik graag voortzetten voor een 
tijdje. Dat wil ik graag omdat nog niet 
iedereen aan het werk is. Dus voor wie 
nog vooral thuis zit, is Thuis met Fem 
een hele fijne afwisseling. Maar ook 
voor alle andere collega’s geldt dat. 
Ik ben met collega’s op een idee aan 
het broeden om met Thuis met Fem, 
in welke vorm dan ook, door te gaan. 
Jullie horen daarover nog. 

De zomerperiode ligt kort voor ons. In deze zomerperiode 
ontvangen jullie niet elke 2 weken een nieuwsbrief. 
Sowieso wens ik iedereen een fijne en gezonde zomer. Of je nu 
wel of niet op vakantie gaat, maak er een mooie tijd van. 

Mary van den Hengel
Inkomen

Hoe doe jij dat, thuiswerken?
Allereerst gezellig maken, want 
een fijne werkplek is belangrijk. 
Beetje discipline en een rustige 
werkomgeving, dan schiet het aardig 
op. Om het compleet te maken zet ik 
een muziekje aan en met een lekkere  
kop cappuccino erbij gaat het lukken. De dag is begonnen....
Ik ben Mary van den Hengel en werkzaam als inkomens
consulent en houd me bezig met de minimaregelingen. 
Beoordeel aanvragen bijzondere bijstand, te denken valt 
aan kosten voor woninginrichting, woonkostentoeslag, 
kinderopvang, bewindvoering etc. Er is veel contact met cliënten, 
bewindvoerders, schuldhulpverlening, maatschappelijk werk  
etc. Het is heel breed, divers en daardoor afwisselend. 

Loopt alles in deze tijden nog op rolletjes?
Toch wel. Nu we thuis zitten kunnen we niet even snel 
overleggen. Dit moet dan ook gepland worden. Veel gaat via 
de email, maar ook zeker telefonisch. Een keer in de maand 

Thuiswerken bij … 

Was je handen  
regelmatig

spreken we af bij Ferm Werk. Inmiddels 
zijn we heel veel weken verder en het 
thuiswerken bevalt mij prima. Reistijd is er 
niet en ik kan daardoor elke dag om 06.30 
uur beginnen. Ik vind het heerlijk om zo 
vroeg te beginnen en op tijd klaar te zijn. 
Er is weinig of geen afleiding bij mij thuis. 
Of toch wel, de koolmeesjes die heb ik dit 
keer wel zien uitvliegen. Het was geweldig 
om te zien. Een van mijn hobby’s is 
fotografie en ben met het uitvliegen van de koolmeesjes zachtjes 
naar buiten geglipt om ze stiekem te fotograferen.

Moeten we deze situatie maar zo houden dan?
Nu beleven we het uiterste van maanden achter elkaar volledig 
thuiswerken in plaats van op kantoor. Dat maakt het leven in mijn 
geval rustig en ontspannen en dat is best fijn. Maar op den duur 
wordt dat ook een beetje saai en mis ik zeker mijn collega’s om 
me heen. Als straks alles weer normaal gaat, zou het mooi zijn 
als ik een of twee dagen in de week thuis zou kunnen werken. Als 
er minder gereisd wordt dan is dat goed voor het milieu, veiliger, 
schoner, gezonder en effectiever zo is inmiddels wel gebleken. 

In haar eigen tuin heeft Mary 
deze mooie foto gemaakt.

Schud geen 
handen
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Deze nieuwsbrief is een 
uitgave van Ferm Werk

Vanaf zaterdag 11 juli a.s. is Radio Fem weer te beluisteren op woensdag en 
zaterdag om 10.30 uur! Een uurtje gezelligheid met een diversiteit aan muziek 
van smartlap tot hardrock!
 
We hebben een paar nieuwe items in het programma waar je verzoekjes  
voor kunt aanvragen:
• De kermisplaat
• Eendagsvlieg
• De vakantieherinnering die je nóóit zult vergeten
 
Heb je een lekker koffierecept? Dan willen we dat graag delen met de 
luisteraars op zaterdagochtend. En ook je favoriete gezonde lunch (broodje) 
horen we graag van je, dat delen we dan op woensdag. Heb je een verzoekje 
voor je collega of de hele afdeling, wil je iemand in het zonnetje zetten, een 
jarige verrassen of je eigen favoriete nummer horen? Laat het weten via  
fem@fermwerk.nl, Harold verzamelt de verzoekjes en lanceert de uitzending.
 
Luister je ook mee?
 
https://www.facebook.com/groups/ThuismetFem/
https://thuismetfem.nl/

Salaris
Per 1 juli 2020 is het wettelijk minimumloon verhoogd met 1,6%. Uit het 
caoakkoord volgt dat de lonen voor iedereen per 1 juli 2020 met 1,6% 
stijgen. Met de aanpassing van de lonen worden ook het bedrag van eigen 
bijdrage collectief vervoer en het bedrag van 2010 verhoogd met 1,6%. 

Na een paar fantastisch zonnige 
maanden, waarin we lekker vaak van 
het zonnetje konden genieten, was er 
dan ineens een omslag in het weer. Fijn 
voor de plantjes natuurlijk, die het zwaar 
hadden in de droge periode. Alleen was het niet 
zo fijn voor de afvoersystemen waarop ons pand 
is aangesloten. Het had op 17 juni jl. ’s avonds zό 
hard geregend dat de afvoer het niet meer aankon. 
Toen ik de volgende ochtend aankwam, zag ik 
het water al in de lange gang en alle toiletblokken 
staan. In hal 1 viel het nog mee hoever het water 
was gekomen, maar in de nieuw ingerichte lokalen 
van Test & Training (hal 2) stond het water tot 
bovenaan de plinten. Ook de trainingslokalen en de 
afdeling assemblage, die nu helemaal achterin de 
gang zitten, waren ondergelopen.

De aanwezige leiding heeft snel de keuze 
gemaakt dat er die dag in de hallen niet 
“gewoon” gewerkt kon worden. Een 
aantal van jullie ging deze dag terug naar 
huis. Ook is er direct een professioneel 
bedrijf ingeschakeld die gelukkig meteen 
kwam om de meest vervuilde plekken 
schoon te gaan maken. 

Naast het professionele bedrijf 
zijn er ook collega’s (verschillende 
leidinggevenden en een aantal medewerkers 
van extern/schoonmaak) die geweldig de 
schouders eronder hebben gezet! Met dweilen, 
schrobmachines en waterstofzuigers zijn ze aan 
de slag gegaan en ‘s middags was gelukkig al het 
water weer weg. Wat een toppers!

Het was extreem weer. Dat gaan we in de toekomst 
vaker meemaken. Er wordt gekeken met welke 
aanpassingen zo’n overstroming in de toekomst 
voorkomen kan worden. Langs deze weg wil ik 
iedereen die zo super hard heeft meegeholpen  
met het opruimen bedanken voor alle inzet!

Desinfecteer je handen 
bij binnenkomst

Hoest en nies 
in je elleboog

Radio FEM

Help, een  
overstroming!

Juli
Vrijdag 24 juli 2020 
(i.p.v. 28 juli)

Augustus
Dinsdag 25 augustus 
2020
(i.p.v. 26 augustus)

Wijziging betaaldata salaris

Bernhard

 

Houd 1,5 meter 
afstand

Vakantie in het buitenland
Als eerste wensen wij je een fijne zomerperiode, of je nu wel of niet op 
vakantie gaat!  Mocht je vakantieplannen hebben voor het buitenland 
dan adviseren wij je het reisadvies te lezen op www.rijksoverheid.nl.  
Je kunt op deze site per land zien wat de risico’s zijn en welke code te 
hanteren voor een land. Wees ervan bewust dat wanneer je naar een 
land gaat waar de code geel, oranje of rood geldt, dat je hier op eigen 
risico heen reist. Dat betekent dat wanneer je een land niet uit kan, dat 
je je verlofdagen moet gebruiken voor de dagen dat je extra in het land 
moet blijven. Heb je niet voldoende verlofdagen meer, dan krijg je over 
deze periode geen salaris uitbetaald. 

Dit kan gebeuren wanneer er ineens een coronauitbraak is en het land 
of een deel daarvan weer op slot gaat. Wanneer je naar een land met 
de code oranje gaat moet je bij thuiskomst 2 weken in thuisquarantaine 
blijven. Houd hier rekening mee. Voor deze thuisquarantaine kun je je 
niet ziek melden. Ook hier geldt dat je je vakantiedagen hiervoor kan 
gebruiken. Mocht je deze niet meer hebben, dan krijg je over deze 
dagen geen salaris uitbetaald. Ook waar vakantiereizen weer mogelijk 
worden, blijven er risico’s. Bij een opleving van het coronavirus kunnen 
landen strengere maatregelen nemen of opnieuw invoeren. De situatie 
kan snel veranderen. Houd hier rekening mee bij het plannen van je reis.


