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Yvonne

Voorwoord
Lieve collega’s,

Omdat Bernhard even een stapje terug doet  in verband met zijn 
gezondheid schrijf ik dit keer het voorwoord van de Ferme Taal.

Door het coronavirus is en blijft het ook nog even een rare tijd.  
Dit heeft voor ons allemaal gevolgen. Er wordt door de 
medewerkers die dat kunnen zoveel mogelijk thuis gewerkt en 
we worden steeds meer geconfronteerd met coronabesmettingen 
in onze naaste omgeving. Dat kan zijn bij familie en vrienden of 
bij collega’s. Belangrijk is dat iedereen zijn leidinggevende op de 
hoogte brengt als je positief getest bent en thuis moet blijven of 
als je in quarantaine moet omdat je bij iemand in de buurt bent 
geweest die positief getest is.

We horen en zien overal dat het aantal coronabesmettingen hoog 
is. Ook bij Ferm Werk zijn er collega’s positief getest. Ik wens 
deze collega’s van harte beterschap en hoop dat zij niet heel 
ernstig ziek zijn of worden en snel weer opknappen. Als wij horen 
dat een collega positief getest is bellen wij altijd de GGD. Van de 
GGD horen we dan wat we bij Ferm Werk moeten doen. 

Tot nog toe hebben we geen 
aanvullende maatregelen hoeven 
nemen, want de GGD vindt dat we 
het allemaal goed geregeld hebben. 
Belangrijk blijft 1,5 meter afstand 
houden, goed je handen wassen en 
niezen en hoesten in je elleboog. 
Dat kunnen we niet vaak genoeg 
benadrukken

Corona heeft ook gevolgen voor festiviteiten die gepland waren. 
Zo is de jaarlijkse bingo niet doorgegaan, maar daar hebben we 
de leuke kraskaartenactie voor in de plaats gekregen. Verderop 
zien jullie de uitslag. Ook kunnen we de komende tijd de 
jubilea van diverse medewerkers niet vieren, omdat het nu niet 
verstandig is om met een groep bij elkaar te komen als het voor 
het werk niet noodzakelijk is. 

Wel krijgen alle jubilarissen een cadeau en besteden we tijdens 
de uitzendingen van radio Fem aandacht aan de jubilarissen.  
We geven iedereen ook de mogelijkheid om later nog een feestje 
te vieren als het wel weer kan.

 

Blijf niet met elkaar 
praten op de gang

Was je handen  
regelmatig

Schud geen 
handen

Luister  
mee met 
Radio FEM
Iedere woensdag en 
zaterdag om 10.30 uur via 
Facebook (Thuis met Fem) 
of via de website  
www.thuismetfem.nl.
Wil je een verzoeknummer 
aanvragen? Dat kan via 
een mailtje naar  
fem@fermwerk.nl of via 
de verzoekkaartjes in de 
hallen. Luisteren jullie mee?

Constantine & Jan

Nieuws Ondernemingsraad
Onze eerste OR-trainingsdag zit er inmiddels op. Deze werd georganiseerd op  
donderdag 15 oktober jl. bij Boerderij Buitenland te Nieuwerbrug a/d Rijn, waar wij  
gastvrij ontvangen werden met koffie, thee en een lekker mini-appeltaartje.

Onze trainer heette Bart Scholten van Pitin en heeft ons deze dag begeleid met diverse 
opdrachten en hij heeft diverse wetenswaardigheden verteld over de Ondernemingsraad.  
Deze trainingsdag (en de volgende op dinsdag 3 november) is bedoeld om een goede  
basis te leggen zodat wij succesvol aan de slag kunnen als OR. 

In de training krijgen wij informatie over het ‘reilen en zeilen’ van de OR, het speelveld van 
de OR en praktische tips voor het werk in de OR. Ook wordt er uitgebreid stil gestaan bij de 
kwaliteiten van de leden en wat er van een ieder verwacht wordt. Nadat wij in de ochtend 
diverse opdrachten hadden gedaan om elkaar beter te leren kennen gingen wij na een lekkere 
lunch weer verder met opdrachten over de Wet op de ondernemingsraad.  

We kunnen terugkijken op een leerzame en gezellige dag! Jacqueline Fincken
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Deze nieuwsbrief is een 
uitgave van Ferm Werk Desinfecteer je handen 

bij binnenkomst

Hoest en nies 
in je elleboog

 

Houd 1,5 meter 
afstand

Getrouwd!

6 oktober 2020
Marcia en Maurice 
Betting 
(consulent re-integratie)

De kraskaartenactie van de evenementencommissie was een groot succes! 
Tot het laatste moment bleef het spannend wie er met een prijs vandoor 
ging. Iedereen had een troostprijs en veel collega’s hebben wij verrast met 
een hoofdprijs of een 1e prijs (niet alle winnaars staan op de foto). 

Carin en Mark, van harte gefeliciteerd met jullie hoofdprijs (dinerbon).
Eet smakelijk (als buiten de deur eten weer mag)  en leuk als je een foto 
maakt als je in het restaurant bent.

 Hoofdprijzen
Carin van Rossem (detacheringen)
Mark Mulder (test en training)

1e prijzen
Shadi Girgis (test & training)
Robert Stoof (detacheringen)
Adri Roodt (schoonmaak)
Bas Koene (groepsdetacheringen)
Sandra Muller (hal 1)
Loes Oenema (PAR)
Ivonne Uittenbogaart (restaurant)
Mieke Wijnen (W&P)
Mike Kooijman (hal 1)
Bep Muller (hal 1)
Cees Oudwater (CAB)
Hans v.d. Meer (intern)
Ron Schuiling (DIV)

Prijswinnaars kraskaartenactie

Wanneer testen en in quarantaine?

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/quarantaine 

of bel 0800-1351 

1 oktober 2020

Wanneer testen en in quarantaine?

JA NEE 

Heb je naast milde corona -
klachten ook last van koorts of 
benauwdheid? 

•    Blijf thuis en laat je testen. 
•    Alle huisgenoten blijven 

thuis (ook kinderen).

     Klachten die passen bij corona: 
• verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn); 
• hoesten; 
• benauwdheid; 
• verhoging of koorts; 
• plotseling verlies van reuk en/of smaak 

(zonder neusverstopping). 

•    Blijf thuis en laat je 
testen. 

•    Huisgenoten zonder 
klachten mogen wel naar 
buiten. 

•    Kinderen van 0 t/m 4 en 
basisschoolleerlingen die 
alleen verkouden zijn 
mogen naar school en 
opvang. Ze hoeven niet 
getest te worden.

Je hoeft niet 
getest te worden. 

Je mag weer naar 
buiten. 

•    Ga thuis in isolatie.   
•    Huisgenoten en nauwe contacten gaan 10 

dagen in quarantaine. Ze laten zich testen bij 
klachten. 

•    De GGD belt jou op om samen het bron- en 
contactonderzoek te starten.  

•    Gebruik je de CoronaMelder-app? Dan kun je 
met hulp van de GGD een anonieme melding 
versturen om anderen te waarschuwen. 

•    Ga 10 dagen in quarantaine (ook kinderen). 
•    Kinderen t/m 12 mogen wel naar school, sport en opvang 

als  ze geen klachten hebben. 
•    Laat je testen zodra je klachten krijgt. 

Blijf in quarantaine tot de 10 
dagen voorbij zijn. Je kunt 
namelijk nog corona ontwikkelen. 

Ben je een nauw contact 
van iemand met 
corona? (langer dan 15 
minuten op minder dan  
1,5 meter afstand) 

JA NEE 

JA NEE 

NEE 

JA NEE 

JA NEE 

Heb je klachten? 

Kom je uit buitenlands risico-
gebied vanwege corona?  
(oranje reisadvies) 

Is de uitslag van de test 
positief? (je hebt corona)

Is de uitslag van de test 
positief? (je hebt corona)

Testen op corona? 
rijksoverheid.nl/coronatest 

of bel 0800-1202 

JA 

Welkom!

Sjoerd Hendriks 
Ploegleider hal 3 en 4 

Rory van Gulik
Ploegleider hal 1

Bron: Rijksoverheid


