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Bernhard

Voorwoord
Lieve collega’s! 

Voor jullie ligt alweer de zevende nieuwsbrief.  
En voorlopig blijven we daarmee doorgaan,  
want het einde van de situatie is nog niet in  
zicht. Helaas! Want nogmaals, ik heb het in 
eerdere brieven geschreven, dat ik jullie en 
de energie en de samenwerking enorm mis. 

Iedere dag kijken we in ons team, dat bij ons bezig is met maatregelen 
rond corona, of we de maatregelen kunnen versoepelen. We kijken 
met elkaar vanuit het perspectief van de gezondheid en veiligheid van 
iedereen. Als we bedacht hebben hoe en op welk moment mensen weer 
aan het werk kunnen, al is het maar deels, dan horen jullie het van mij. 

Ik hoop dat het jullie ondertussen goed gaat en dat jullie hebben kunnen 
genieten van bijvoorbeeld Koningsdag. En geniet ondertussen van de 
muzikale ontspanning en andere leuke dingen die jullie wordt aangereikt 
via Thuis met Fem. Het team dat dit allemaal voor jullie regelt, doet 
topwerk. Fantastisch!! 

Ik tref jullie hopelijk snel weer in levende lijve. Tot die tijd doen we het  
via vlogs en via nieuwsbrieven. Blijf gezond en zorg voor elkaar. En  
dat betekent dat je je houdt aan de veiligheidsvoorschriften van de 
regering/RIVM. 

Ook deze week weer iets 
leuks van de Werkgroep 
Thuis met Fem, succes met 
puzzelen!

Je hoeft je niet  
te vervelen (

Oplossing logi-kwis 
vorige week
Stel Leeftijd

Koen & Annemiek 23

John & Sandra 24

Egbert & Naomi 22

5 mei 2020
Bevrijdingsdag – dinsdag  
5 mei 2020 – is een officiële 
feestdag dit jaar. Ferm Werk 
is deze dag gesloten.

Tot 1 mei a.s. krijgen alle medewerkers 
die thuis zijn in verband met corona en 
medewerkers die thuis werken de  
bestaande reiskostenvergoeding uitbetaald.

Een reiskostenvergoeding is bedoeld als 
vergoeding van gemaakte kosten voor 
het reizen tussen je woning en je werk. 
Velen van ons werken nu thuis of zijn 
thuis en maken dus geen reiskosten. 
Daarom hebben we besloten om per 1 mei 
geen reiskosten meer uit te betalen aan 
medewerkers die thuis zijn of thuis werken.

Medewerkers die deelnemen aan het 
georganiseerd vervoer betalen daarvoor 
een vergoeding aan Ferm Werk. Besloten 
is dat de vergoeding die zij betalen met 
terugwerkende kracht vanaf 16 maart niet 
meer ingehouden wordt op het salaris. 
Zolang er geen gebruik gemaakt wordt 
van het georganiseerd vervoer wordt de 
vergoeding niet ingehouden.

Vanaf 1 mei kunnen medewerkers die wel 
regelmatig op het werk zijn hun reiskosten 
declareren via Workforce en medewerkers 
die een doorlopend Openbaar Vervoer 
abonnement hebben en deze niet tijdelijk 
kunnen stopzetten, krijgen het volledige 
bedrag van het abonnement ook vanaf  
1 mei vergoed.

Heb je vragen? Neem dan even contact op 
met je leidinggevende.

Vergoeding 
reiskosten
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Deze nieuwsbrief is een 
uitgave van Ferm Werk

Op 2 april zouden er verkiezingen plaatsvinden voor de 
nieuwe ondernemingsraad van Ferm Werk. Door de corona
maatregelen konden de verkiezingen niet doorgaan. Ferm 
Werk is ook de komende weken voor een groot deel gesloten. 
Daarom hebben we voorgesteld om alle 13 kandidaten 
te benoemen tot lid van de ondernemingsraad, zonder 
verkiezingen te houden. De kandidaten zijn werkzaam op 
verschillende afdelingen van ons bedrijf en wij denken dat de 
ondernemingsraad daarmee een goede vertegenwoordiging  
is van het personeel. Het bericht over de verkiezingen heeft  
de OR afgelopen dinsdag ook naar privé mailadressen  
van medewerkers gestuurd.  

Nieuws van de ondernemingsraad

Wilma Moorlag
Afdeling:  

Bedrijfsbureau

Robert ter Veen
Afdeling: Hal 1

Inmiddels is onze website online en ook de  
Facebookpagina wordt goed gevuld met content.  
Toch merken we dat het moeilijker wordt om leuke berichten 
te delen en vernieuwend te blijven. Graag doen we een 
beroep op jou! 

Heb jij:
• Een lekker recept?
• Een leuke knutselactiviteit?
• Een sportactiviteit die je thuis kan doen?
• Een leuk spel?
• Een leuke quiz, om thuis te spelen?
• Een leuk filmpje, over hoe jij deze periode door komt?
• Een (gekke) hobby?
• Andere ideeën?

Dan horen wij graag van jou. Het lijkt ons ontzettend leuk 
om meer input vanuit jullie te krijgen, zodat onze pagina en 
website divers blijven. 

Alvast bedankt voor de leuke reacties die we tot nu toe van 
jullie hebben mogen ontvangen. Wij vinden het onwijs leuk en 
zijn ook zeker trots op wat we al neer hebben kunnen zetten.

Groetjes,
Margreet, Wilma, Constantine, Harold en Karlijn!

Ik wil in de OR. Ik vind het  belangrijk en fijn om mee te denken met de organisatie en voel ik mij vrij om met de juiste kennis een mening te formuleren  die bijdraagt aan oplossingen  
en/of besluitvorming. 

Woensdag 1 april jl. ben ik 
begonnen als manager Werk & 
Participatie Bij Ferm Werk. Dit is 
natuurlijk een hele rare tijd om te 
starten in een nieuwe organisatie. 
De eerste week heb ik vanuit huis 
gewerkt. De afgelopen weken was ik drie dagen op kantoor. 
Het liefst zou ik met jullie allemaal even persoonlijk kennis 
maken of jullie aan het werk zien in de hallen. Helaas is dat 
niet mogelijk, maar we gaan elkaar vast een keer treffen. 
Om op die ontmoeting vooruit te lopen, in het kort wie ik ben:

Ik ben 44 jaar geleden geboren in Venray. Ik ben getrouwd 
met Zina. We hebben een dochter die in de zomer 17 
wordt. We wonen nu acht jaar in Badhoevedorp. Daarvoor 
woonden we ongeveer negen jaar in Amsterdam. 
Amsterdam is de gemeente waar ik ongeveer 16 jaar 
heb gewerkt, voordat ik startte bij Ferm Werk. Ik hou van 
sporten en gezond en lekker eten. Ik heb Maatschappelijk 
werk & Dienstverlening gestudeerd en daarna nog Cultuur, 
Organisatie & Management aan de VU in Amsterdam. 

Hou je goed, zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

Bram Terwijn

Maak kennis 
met Bram

Nieuws van Fem

Ik stel mij kandidaat voor  

de OR, omdat ik graag mee wil denken  

met Ferm Werk en een schakel wil zijn tussen 

werkgever en werknemer. Graag wil ik jullie 

belangen behartigen en samen met jullie mij 

sterk maken voor een krachtig en sociaal 

Ferm Werk. Ik heb er zin in.

Wij hebben deze adressen gekregen van Personeelszaken en 
bij hoge uitzondering gebruikt om tijdens de meivakantie toch 
iedereen te kunnen bereiken. Als je het niet eens bent met het 
voorstel, stuur dan uiterlijk 5 mei een mail naar OR@fermwerk.nl. 
Je kunt ook bellen naar Ellen Mastenbroek (voorzitter)  
0348  49 70 08 of Wilma Moorlag (secretaris) 0348  49 70 57. 
Als er meer dan 25 collega’s bezwaar maken, dan organiseren  
wij alsnog verkiezingen.

Deze week weer twee collega’s die zich kandidaat hebben 
gesteld voor de ORverkiezingen:


