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Bernhard

Voorwoord
Voor jullie ligt alweer de 8e nieuwsbrief. Jullie weten dat 
we in deze bijzondere periode veel vaker dan normaal een 
nieuwsbrief maken. Zo proberen we jullie over veel dingen snel 
en goed mee te nemen in de dingen die gebeuren. We zien en 
spreken elkaar niet. Daarom is het nodig om vaak, maar ook op 
een andere manier met elkaar te communiceren. Vandaar vaak 
een nieuwsbrief.

In deze aflevering speciale aandacht voor onze DJ. Wie is 
die man die dagelijks met zoveel plezier en enthousiasme die 
mooie platen voor ons draait? Wat beweegt hem? We lezen 
zijn verhaal en ik mag wel zeggen dat ik ontzettend blij ben 
met Jan (want zo heet hij). Ik vind het echt geweldig dat Jan dit 
samen met zijn partner en onze collega Constantine dagelijks 
voor hun rekening nemen. Eigenlijk zou heel Nederland van  
die bijzondere radio-uitzending moeten kunnen genieten!!
Verder lezen jullie over het vertrek van Willem van Remmerden 

Het wordt weer puzzelen 
deze week! Lukt het jullie  
om de juiste antwoorden  
te vinden?

Je hoeft je niet  
te vervelen (

Radio FEM

en zijn opvolger Joop Koch. Blij dat 
Willem er was om ons te helpen en 
ook blij dat Joop er nu is om zijn 
bijdrage te leveren. En Joop valt met 
de spreekwoordelijke neus in de 
boter. Hij begon in de week waarop 
de coronacrisis van ons vroeg 
om maatregelen te nemen. Een 
bijzondere start in een nieuwe baan!

Lieve collega’s, ik zeg het vaak en ik hoop dat het jullie niet 
verveeld, maar ik zie jullie graag zo snel mogelijk weer. Met 
jullie, wil ik niets liever dan dat we weer naar het ‘normale’ terug 
kunnen. Daar doe ik mijn best voor. Elkaar weer zien op het 
werk, met z’n allen aan het werk en de schouders eronder, dat 
zie ik graag. Dan maken we samen weer grappen en komen 
we elkaar tegen. Maar…. dat moet, zoals jullie weten, wel veilig 
kunnen. Ons aller veiligheid en gezondheid, daar gaat het om.

Vanaf 30 maart jl. maak ik met heel veel plezier Radio Fem 
voor jullie samen met Constantine, de meeste kennen haar 
wel. We willen een verbindend en bovenal gezellig radio 
programma maken voor en door medewerkers van Ferm 
Werk. We krijgen dagelijks veel verzoekjes binnen en vooral 
de reden waarom jullie die verzoekjes willen horen is bijzonder, 
daar worden wij wel eens stil van. Hoe mooi is het dat je door 
middel van een verzoeknummer je collega kan laten weten 
dat je aan haar of hem denkt, je een collega in het zonnetje 
kan zetten of een oppepper geeft. Natuurlijk kun je ook voor 
jezelf een verzoeknummer indienen, een nummer waar je 
vrolijk van wordt of wat troost biedt. Het programma wordt goed 
beluisterd en we kunnen wel van een succes spreken, mede 
door de inzet van het Thuis Entertainment team die verzoekjes 
verzamelt, Raad de Plaat en Raad het Geluid bedenken. Wat 
een prachtige samenwerking met collega’s van Ferm Werk. 

Muziek is mijn passie, al 40 jaar werk ik als DJ in de grotere 
clubs, maak wekelijks een aantal radioprogramma’s voor 

diverse radiozenders, spreek filmpjes in en heb een 
eigen bedrijfje in disco-party events. Ik ben trots dat 
ik mee kan werken aan Radio Fem, voor mij een 
nieuwe ervaring omdat de diversiteit van muziek 
heel groot is. Afgelopen week meldde ik in een 
uitzending dat de muziekkeuze van de medewerkers 
van Ferm Werk ligt tussen de smartlap van Marco 
den Hollander en de hardrock van Metallica. 
Constantine en ik gaan met Radio Fem door zolang 
het nodig is en kan jullie alvast verklappen dat 
de laatste uitzending heel bijzonder zal worden! 
Voorlopig zijn we nog elke werkdag te beluisteren 
via www.thuismetfem.nl en Facebookpagina Thuis 
met Fem en kun jij je verzoekjes indienen via  
Fem@fermwerk.nl of via de facebookpagina.  
Mijn plaatje voor jullie is Listen to the music van the 
Dooby Brothers. Deze draai ik aankomende week 
voor alle medewerkers van Ferm Werk. Ik wens  
jullie veel luisterplezier toe en blijf gezond!
 
Met muzikale groet, Jan Streefland!
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Deze nieuwsbrief is een 
uitgave van Ferm Werk

Deze week de laatste drie kandidaten:

Nieuws van de ondernemingsraad

Ellen Mastenbroek
Afdeling: Beleid

Dons de Kruijf
Afdeling: FietsSluis

Marcel Rietveld
Afdeling: Externe projecten

Afgelopen donderdag hebben we 
afscheid genomen van Willem van 
Remmerden. Willem was tijdelijk  
bij ons werkzaam als teammanager 
Re-integratie. Het stokje wordt 
overgenomen door Joop Koch.  
Joop vertelt in deze nieuwsbrief wie hij is. 

Jubilaris

Afscheid  
van Willem

Maak kennis 
met Joop

Ik wil in de OR omdat 

medezeggenschap belangrijk 

is en omdat de nieuwe 

ondernemingsraad ook ervaren 

mensen nodig heeft.

Ik wil in de OR  
omdat ik voor mijn 
collega’s opkom.

Ik wil in de OR  
omdat ik graag iets 

wil betekenen voor alle 
medewerkers van Ferm Werk. 

Dit is de reden dat ik mij 
kandidaat stel voor de  
OR van Ferm Werk.

Ik ben Joop, ben 58 jaar en geboren  
in het centrum van Utrecht. Ben ruim 
15 jaar samen met Monique en heb 
een dochter (Gwen) van 19 jaar.

Van huis uit werden wij erg gestimuleerd om te gaan sporten. 
De vooruitzichten waren gunstig en men voorspelde dat 
betaald voetbal voor mij zeker tot de mogelijkheden behoorde. 
Dit is er uiteindelijk niet van gekomen, omdat ik 2x in 1 jaar tijd 
mijn enkelbanden afscheurde en het betaald voetbal op mijn 
buik kon schrijven. Hierdoor werd ik gedwongen om op jonge 
leeftijd te gaan werken, want ik wilde niet meer naar school.  
Ik ben bij de Detam (het huidige UWV) naar binnen gegaan 
om te solliciteren (zo ging dat in die tijd). Ik werd aangenomen 
en ben daar als 17-jarig jochie begonnen en heb het daar 
19 jaar volgehouden.

Sporten bleef voor mij belangrijk: zaalvoetbal, Tae Kwon Do, 
fitness en inmiddels speel ik een aardig balletje golf. Maar 
terugkomend op het werken, dit stond voor mij lang op het 2e 
plan, tot het moment dat ik op kantoor mijn ‘liefie’ ontmoette en 
werd het hebben van huisje boompje beestje ook belangrijk. 

Na het afronden van 2 HBO-studies, van een binnendienst-
functie naar de buitendienst en uiteindelijk van account-
manager naar een leidinggevende positie, werk ik vanaf  
9 maart jl. nu bij Ferm Werk!

Joop Koch

Uitslag 
puzzel 2

Uitslag 
woord-
puzzel

Esther + Lotte groep 3

Lisanne + Femke groep 8

Melissa + Fleur groep 6

Sharina + Mia groep 5

5 mei 2020
Patricia Cornelissen
Bedrijfsrestaurant  
gemeente Woerden

12,5 JAAR


