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Bernhard

Voorwoord
Het is al de 9e editie van onze nieuwsbrief. Dat betekent 
dat deze onwennige situatie al een week of negen duurt. 
Maar…. zoals jullie weten zijn de maatregelen van Ferm Werk 
versoepeld. We gaan in verschillende stappen weer aan het 
werk. Op het moment dat deze brief verschijnt  zijn al diverse 
collega’s aan het werk gegaan. Dat doen we stapsgewijs 
omdat we werken belangrijk vinden, maar VEILIG werken nog 
veel belangrijker vinden. En daarvoor heb ik jullie allemaal 
hard nodig. Bedenk goed dat als je weer aan het werk gaat, 
dat het gevaar nog niet geweken is. We zorgen voor een 
veilige werkomgeving, maar die blijft alleen maar veilig als 
iedereen zich aan de regels houdt die we hebben. Let daar op 
bij jezelf en bij anderen. Durf elkaar aan te spreken als je ziet 
dat je collega wat te lichtzinnig omgaat met de regels. Het niet 
houden aan de voorschriften en regels kan leiden tot meer 
risico voor ieders gezondheid. En dat wil ik niet en dat willen 
jullie ook niet. Jullie horen hier de komende tijd nog meer over. 

Wat belangrijk is nu al te vertellen is dat we vanaf 25 mei a.s. 
géén rookruimtes en rookpauzes meer hebben. Er kan dus 
bij Ferm Werk niet meer gerookt worden. Dat is omdat bij het 
roken mensen dicht bij elkaar staan. Dat is riskant. Dus dat 
doen we niet. Het rookverbod geldt voor iedereen en is tijdelijk. 

De volgende keer weer een 
bijdrage van Thuis met Fem. 
Deze week mogen jullie 
iets moois vouwen voor de 
wensboom.

Je hoeft je niet  
te vervelen (

Wensboom

Wanneer dat versoepeld wordt, weet 
ik nu nog niet. Ook de gebedsruimte 
blijft dicht. Ik wil zo weinig mogelijk 
mensen die in het gebouw heen en 
weer lopen. Dat heen en weer lopen 
verhoogt namelijk het risico voor 
ieders gezondheid. Dat voorkomen 
we door de gebedsruimte, maar ook  
het restaurant voorlopig dicht te houden. We drinken thee en 
koffie op de afdeling. 

JP is overigens met zijn collega’s enorm hard bezig om 
het restaurant een nieuwe look te geen. Het wordt mooi en 
sfeervol. Ik kan me voorstellen dat iedereen benieuwd is naar 
het resultaat. Misschien dat ik de komende tijd een vlogje maak 
in het restaurant met make-over. JP maakt overigens een 
wensboom. Lees daarover meer in deze nieuwsbrief. 

Nu we weer opstarten gaan we kijken hoe we verder kunnen 
de komende tijd met Thuis met Fem. De collega’s  
doen er alles aan om jullie nog te vermaken.

Wat een gekke tijd is het toch! Ik hoop dat jullie allemaal nog 
gezond zijn. In de afgelopen weken zijn wij in het restaurant 
druk bezig geweest om de boel een beetje op te fleuren en 
gezellig te maken. Zo hebben de muren een andere kleur 
gekregen, het is heel mooi geworden.

Om het nόg gezelliger te maken wil ik jullie vragen mij 
te helpen. Ik ben nu druk met het bouwen van een grote 
wensboom. Deze komt middenin het restaurant. In deze 
wensboom hangen wij allemaal gekleurde hangers met 
wensen, van, voor en door jullie. Mijn vraag is of jullie allemaal 
iets leuks willen vouwen om in de wensboom te hangen. Dit 
kan met de gekleurde vouwblaadjes die je bij deze nieuwsbrief 

ontvangt. Vouw iets moois, het 
mag van alles zijn! Heb je inspiratie 
nodig, dan kun je op YouTube kijken 
naar origami filmpjes. Of je gebruikt 
de voorbeelden in deze nieuwsbrief.

Ik hoop dat er heel veel mooie 
vouwwerkjes worden ingeleverd, 
want dan hangt de boom lekker vol! 
Ik zou zeggen: ‘zet ‘m op en doe je 
best!’
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Deze nieuwsbrief is een 
uitgave van Ferm Werk

Nieuws van de ondernemingsraad

Graag wil ik mij voorstellen als nieuwe  
bedrijfsarts voor Ferm Werk. Mijn naam is  
Andries de Kock. Ik woon in Utrecht, ik ben 
getrouwd met Liseth en samen hebben we  
3 kinderen en 3 kleinkinderen.

Ik werk 4 dagen per week, want elke vrijdag ben ik oppas-opa. Ik heb mijn 
artsenbul verkregen in Utrecht en heb daarna een vervolgopleiding gedaan 
van 4 jaar om specialist arbeid en bedrijfsgeneeskunde te worden. 

Hiervoor heb ik als bedrijfsarts gewerkt bij de Hogeschool van Utrecht, 
het Antonius Ziekenhuis en de Provincie Overijssel. In 2018 heb ik ervoor 
gekozen om zo veel mogelijk te werken voor de Sociale Werkvoorziening. 
Ik vind de mensen in de SW spontaan en duidelijk. Nu ben ik ook 
bedrijfsarts bij UW in Utrecht en bij Amfors in Amersfoort. Ik ben 1 keer per 
week in Woerden om spreekuur te doen, samen met Jacqueline van der 
Jagt, de bedrijfsverpleegkundige.

U kunt me binnenkort tegenkomen op één van de afdelingen. Ik verheug 
me op een goede samenwerking.

Onze nieuwe  
bedrijfsarts

Hoe lever ik mijn 
hanger in voor de 
wensboom?

De bedrijfsarts is iedere woensdagmiddag bij Ferm Werk. Zodra het 
weer kan en mag worden de spreekuren gehouden in de dokterskamer 
(achter de receptiebalie). Dit kan nu helaas nog niet. Voorlopig zullen alle 
spreekuren telefonisch plaatsvinden.

Andries de Kock

Wij zijn blij jullie te kunnen melden 
dat wij geen bezwaren hebben 
gekregen tegen ons voorstel om 
alle kandidaten op te nemen in de 
nieuwe ondernemingsraad. Ook van 
de vakbonden hebben we groen licht 
gekregen! Op dinsdag 12 mei jl.  
heeft Bernhard Drost de nieuwe 
ondernemingsraad geïnstalleerd. Dit is 
gebeurd in een video vergadering via 
Zoom zoals je op de foto kunt zien.

Alle leden uit de vorige ondernemings-
raad zitten ook in de nieuwe OR, 
op één na: Rob Sangers heeft 
besloten om te stoppen als lid van de 
ondernemingsraad. Wij willen Rob 
hartelijk bedanken voor zijn bijdrage in 
het afgelopen jaar!

Heb je iets moois geknutseld en je wens op de 
hanger geschreven? Dan zijn er verschillende 
manieren om ervoor te zorgen dat JP jouw 
knutselwerk ontvangt:
•  Inleveren in het restaurant zodra je weer aan 

het werk gaat
•  Maak een wandeling of fietstocht en stop je 

knutselwerk in onze brievenbus. De brievenbus 
vind je bij de hoofdingang

•  Verstuur je knutselwerk per post. Gebruik ons 
antwoordnummer, dan hoef je geen postzegel 
te plakken. Het adres is:  
Ferm Werk  
Antwoordnummer 2101  
3440 VB  Woerden
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