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Opstarten werkzaamheden 
 

Onlangs hebben we een voorzichtige start gemaakt met 

het opstarten van werkzaamheden aan de Peizerweg. 

Misschien ben je wel een van de eersten die is weer 

begonnen of wacht je nog thuis tot je een telefoontje 

van je leidinggevende krijgt dat ook jij weer kunt 

beginnen. Langzaamaan starten we op steeds meer 

locaties en afdelingen op. Echter, we zijn met meer 

collega’s dan we corona proof kunnen inzetten. 

Daarom kijken we de komende weken naar hoe we het 

werk zo kunnen organiseren dat iedereen straks weer 

aan het werk kan. Hierbij kun je denken aan roulatie 

schema’s, wisselende diensten, maar misschien ook 

wel andere werktijden dan je nu gewend bent. Boven 

alles is veiligheid het belangrijkste, maar we vinden 

het ook belangrijk dat we straks weer met zo veel 

mogelijk mensen het werk kunnen oppakken. 

Uiteraard wordt je hierover tijdig door je 

leidinggevende geïnformeerd. 

Voor de collega’s die gedetacheerd zijn, kan het net 

even anders werken. Misschien werk je wel op een 

plek dat gewoon door heeft gedraaid of zijn de 

omstandigheden anders. Ook hierbij geldt dat 

veiligheid voorop staat. In dat kader is er vanuit het 

afdelingshoofd Kees Vissers ook een brief naar alle 

inleners verstuurd met het verzoek zorg te dragen voor 

veilige omstandigheden.  

FAQ 

De afkorting staat voor Frequently Asked Questions, 

vertaald naar het Nederlands is dat regelmatig gestelde 

vragen. We zijn bezig om een zogenoemd FAQ op te 

stellen waar je antwoord kunt vinden op vragen die je 

mogelijk hebt in deze corona tijd. Vragen die kunnen 

gaan over je werk, over reiskosten, etcetera.  

Natuurlijk kun je die vragen altijd aan je 

leidinggevende stellen, maar je kunt ook altijd even 

een kijkje nemen op mijniederz. Daar wordt de FAQ 

gepubliceerd. 

Personeelszaken 

Heb je nu dringende vragen over bijvoorbeeld je 

salarisstrookje of heb je andere vragen waarvoor je 

anders even langs de balie van Personeelszaken zou 

lopen, dan kun je altijd telefonisch contact opnemen 

met Personeelszaken. Dit kan via het algemene 

telefoonnummer: 050 529 4222, je wordt dan 

doorverbonden met de afdeling Personeelszaken. 

Nieuwe OR iederz 

Op 11 en 12 maart hebben jullie je stem uit kunnen 

brengen voor de nieuwe OR. Er zijn veel stemmen 

binnen gekomen die na een strenge telling tot het 

volgende resultaat hebben geleid.  

De nieuwe OR bestaat uit de volgende medewerkers: 

 

Leo Hazekamp   (FNV)  voorzitter 

Martin Woldringh  (FNV)   2e Voorzitter 

Arnold Konig   (FNV)   secretaris 

Chris Voornhout  (FNV)   algemeen adjunct 

Nancy Elzer   (FNV) 

Ria Thoma   (FNV)  

Christa v.d. Berg-Bolt   (FNV) 

Peter Schaefer    (FNV) 

Boudewijn Gibcus  (FNV) 

Itske Elzinga    (FNV) 

Tjidde Bos    (Dolfijn) 

Willie Kiezenbrink    (Dolfijn) 
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Adresgegevens medewerker 



Jan Jonkman    (Dolfijn) 

Henk Wijnsema   (Dolfijn) 

Diana Bouland    (Dolfijn) 

 

Tevens is er een ambtelijk secretaris toegevoegd aan 

de OR, dat is dhr. Ries Arentze. 

 

Door de corona crisis heeft de OR iederz nog maar 

twee keer kunnen vergaderen. De komende tijd zal dat 

wel vaker worden. Tevens wil de OR iederz met de 

directie bespreken hoe zij in contact kunnen komen 

met de medewerkers van iederz. Zodra dit duidelijk is, 

zal de OR alle collega’s hierover informeren. 

 

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog 

vragen hebben of zijn er andere zaken die je wilt 

bespreken, neem dan gerust contact op met je 

leidinggevende. Wacht niet tot hij of zij jou belt als je 

graag contact wilt, maar neem zelf dat initiatief. 

 

Voor nu, blijf gezond en kop d’r veur! 

 

Directie iederz 

 

 

 

 
 


