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NIEUWS

Bernhard

Een nieuwe 
collega bij 
Personeelszaken

Voorwoord
Lieve collega’s,
 
Ik zou tegen alle thuisblijvers, thuiswerkers  
en kantoorwerkers willen zeggen dat ik 
bewondering heb hoe we ons door deze 
bijzondere tijd heen slaan. Ik zie dat er hard 
wordt gewerkt om anderen te helpen, zoals 
inwoners die een uitkering hebben en  
ondernemers die in nood zijn gekomen door het Coronavirus. Zowel op 
kantoor als thuis wordt hard gewerkt. We houden ons aan de regels en dat 
blijven we doen. Want het allerbelangrijkst is dat we niet ziek worden en 
anderen niet ziek maken.

Ik realiseer me heel goed dat thuiswerken soms lastig is en overlast 
voor jezelf en je medebewoners oplevert. Het combineren van werk en 
privé is enorm moeilijk, zo blijkt wel in deze periode. Mijn advies is om 
rustig te blijven en rekening met elkaar te blijven houden. Ik heb respect 
voor iedereen die werk en privé, lesgeven en koken en werken en 
schoonmaken door elkaar combineert.

Voor collega’s op kantoor is het ook niet alleen maar leuk. Het is stil zonder 
de thuiswerkers. We houden met elkaar contact op een andere manier dan 
we deden. Voor iedereen is dat moeilijk. Laten we hopen dat, met inzet 
van ons allen door ons aan de regels te houden, deze tijd snel kan worden 
afgesloten en dat we elkaar weer zien.

Dag collega’s,

Ik ben Merel en sinds 
6 april werkzaam als 
Personeelsconsulent.  
Op mijn eerste werkdag 
heb ik met enkele 
collega’s kennis kunnen 
maken. Het was erg 
rustig op kantoor  
(i.v.m. de maatregelen  
voor het coronavirus), daarom stel ik me 
graag via deze weg voor! Ik ben 27 jaar en 
enkele jaren geleden afgestudeerd met de 
master beleid, communicatie en organisatie 
aan de VU. Daarna heb ik bij verschillende 
werkgevers gewerkt op de HR afdeling. Eerst 
administratieve functies en in mijn laatste 
functie lag de focus op functioneel beheer 
van het personeelsinformatiesysteem en het 
automatiseren van HR processen. Nu word ik 
aanspreekpunt voor verschillende afdelingen 
en hier heb ik enorm veel zin in!

Verder woon ik samen met mijn vriend in het 
altijd gezellige Utrecht. Ik vind het leuk om 
met mijn handen bezig te zijn; tweedehands 
meubels in een nieuw jasje steken en ik 
schilder ook graag. Verder spring ik op een 
zonnige dag graag op de racefiets.

Ik hoop jullie binnenkort beter te leren kennen.

Merel van Westrhenen

Vakantie
Indien je in deze periode een vakantie hebt gepland en je wil deze 
verzetten naar later in het jaar adviseren wij je contact op te nemen met 
je leidinggevende. Je leidinggevende gaat beoordelen of het in verband 

met de bezetting op de afdeling mogelijk is om je 
vakantie te verzetten (zoals altijd al gedaan werd). 
Definitief vastleggen kan dus pas na toestemming 
van je leidinggevende.

De bijgevoegde logokwis 
en puzzel wordt jullie 
aangeboden door de 
Werkgroep Thuis met Fem.

Je hoeft je niet  
te vervelen (
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van Ferm Werk

Deze week weer twee collega’s die zich kandidaat hebben 
gesteld voor de OR-verkiezingen:

Nieuws van de  
ondernemingsraad

Ellen Vereecke
Afdeling: Magazijn

Juan Nieto Solis 
Afdeling: Werk en Participatie

Er zijn nog veel mensen bij Ferm Werk die volop aan 
het werk zijn om alle inwoners én bedrijven binnen de 
gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Oudewater en 
Montfoort te kunnen blijven helpen. Ook voor jullie wordt hard 
gewerkt. We proberen zoveel mogelijk contact met iedereen 
te houden! Om dit allemaal te kunnen doen moeten we vaak 
overleggen. Vanwege het virus mag dit niet meer op kantoor 
in één ruimte met elkaar. Dit doen we nu door middel van 
videobellen. Het is super mooi dat dit kan en we kunnen op 
deze manier samen veel bespreken.

Ook de vergaderingen met het managementteam, het 
Kernteam, de bestuurs-
vergaderingen én de 
vergaderingen met de 
Raad van Commissarissen 
vinden op deze manier 
plaats. 

Bellen jullie nu ook 
vrienden en familie via 
Whats-app videobellen? 
Dat is ook heel leuk  
om te doen!

Marloes

Ik wil in de OR omdat ik  goed kan luisteren. Luisteren is de  eerste voorwaarde voor een goed gesprek.  Uit een goed gesprek kunnen positieve resultaten worden geboekt, en daar gaat  het om bij de OR: ons werkplezier  en werkomstandigheden  te optimaliseren.

Hoi allemaal!

Momenteel zijn we, naast het beheren van de Facebook 
groep, druk bezig met het opzetten van de website 
thuismetfem.nl. De afgelopen dagen heb ik regelmatig 
contact met Hannah, Alex en Roel van Loyals, zij bouwen 
de website. Uiteraard doen we dit op afstand middels 
videobellen. In ons eerste gesprek hebben Alex en ik ‘Thuis 
met Fem’ en Fem bedacht. Zijn vriendin heeft vervolgens de 
radio jingles ingesproken! Dit was de eerste keer ooit dat ze 
dat deed! De keer erop zijn we, met zijn allen, heel lang in 
gesprek geweest over hoe de site eruit moet komen te zien 
en welke functionaliteiten deze moet hebben.

En afgelopen vrijdag hebben we het gehad over het plannen 
van de filmpjes, muziek, spelletjes en alles wat er nog 
meer op de website komt te staan. Tussendoor moet ik ook 
alles nog bespreken met mijn ‘Thuis met Fem’ teamleden, 
sommige dagen zijn dan ook wel heel erg druk. Het is 
wat anders dan wat ik normaal doe als ploegleider, maar 
het is superleuk, interessant en 
gaaf om mee te mogen doen! Ik 
hoop dat iedereen geniet van de 
Facebookgroep en de website!

Harold

Nieuws van 
FEM

Met elkaar praten via 
het beeldscherm

Ik wil in de OR omdat ik een  

goed draaiende ondernemersraad 

belangrijk vind. Deze draagt bij aan  

het personeel en bedrijfsbelang.  

De betrokkenheid met het bedrijf  

en de mensen die er werken is mijn 

grootste motivatie.


