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ROSCOM NIEUWS
F E B R U A R I 2 0 2 1

Roscall

Veld

Komt hij je bekend voor, 
deze ideeënbus? Heb je 
hem al eens zien hangen 
bij Roscall of in het Kick-
off Center?

Bij Roscom hechten we veel 
waarde aan de mening van onze medewerkers. Met deze 
ideeënbussen bieden we je de mogelijkheid om je ideeën, tips 
of opmerkingen met ons te delen. Kleine of grootse dingen, 
anoniem of met je naam erbij, wat jij wilt!
Zo hebben we o.a. al de mogelijkheden wat betreft het nog 
meer scheiden van afval onderzocht, hebben we een klok op-
gehangen in het Kick-off Center en hebben we rond de kerst-
dagen voor wat flesjes bubbels bij Roscall gezorgd.

Heb jij ook een goede tip? Vul een kaartje in, en stop hem 
in de bus!

Een mooie 7,5 is het gemiddelde cijfer wat er in de happy 
meter van januari ’21 aan ons werkplezier gegeven werd.

Een lichte daling ten opzichte van december, maar door alles 
wat er om ons heen gebeurt is dat ook niet verwonderlijk. 
De lockdown heeft hoe dan ook invloed op het werk wat we 
doen en hoe we ons voelen.
Dat lezen we ook terug in de antwoorden op de laatste vraag. 
Corona heeft invloed op hoe we ons voelen, privé en op het 
werk. Het vraagt flexibiliteit en veranderingen in het werk 
frustreren dan soms extra. Toch lezen we ook veel positieve 
berichtjes over hoe jullie met deze periode omgaan en sprin-
gen woorden als ‘dankbaar’ ‘plezier’ ‘goede sfeer’ en ‘leuke 
collega’s’ eruit. Dat is goed om te lezen, want voor elke uit-
daging is een positieve oplossing! #hoedanwel

Het is goed om te weten dat 
de uitslag per team met de 
teamleiders besproken wordt. 
Wil je iets persoonlijk met hen 
bespreken? Geef het aan, daar is zeker de ruimte voor, het 
wordt gewaardeerd en dat is altijd de meest directe manier 
om je feedback te geven.

Ongeveer de helft van alle medewerkers heeft de happy me-
ter deze keer ingevuld. Aan de ándere helft zouden we willen 
vragen: vul jij hem de volgende keer ook in?

Jouw mening telt. En hoe 
méér medewerkers hem 
invullen, hoe waardevol-
ler de informatie is die we 
eruit kunnen halen.

IDEEËNBUS

HAPPY METER
              U I T S L A G

SAVE THE DATE 
Zomer BBQ

4 juli 2021

CIJFERS 
& FEITEN
V A N  D E  A F G E L O P E N  M A A N D
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1. Wie ben je en welke rol 
heb jij binnen Roscom?

Delana Lammers – HR advi-
seur

2. Hoe verzorg jij je haar?

Ik was mijn haar 1 x in de 
week. Dit ritueel kost mij 2 á 
3 uur. Ik start met een sham-
poo en conditioner/masker. 
Elke week gebruik ik ver-
schillende producten en pro-
ductlijnen met verschillende 

ingrediënten. Wat ik wanneer gebruik is afhankelijk aan waar 
mijn haar op dat moment behoefte aan heeft. Leuk om te weten 
is dat ik elke maand nieuwe producten kan uittesten vanwege 
een abonnement op haarproducten dat ik heb. Na het wassen 
en verzorgen gebruik ik leave-in en gel/mousse op handdoek 
droog haar. Als deze producten in mijn haar zitten dan draag 
ik een T-shirt over mijn haar om het haar te drogen. Hierdoor 
krijgen mijn krullen een betere vorm. Dit heet ploppen. Nadat ik 
anderhalf uur het T-shirt heb gedragen ga ik mijn haar föhnen, 
dit duurt 10 minuten. Oftewel, dit allemaal is voor mij een was-
dag! Tot dat ik weer mijn haar ga wassen slaap ik in de nacht 
met een Bonnet.

3. Wat zou voor 1 dag je 
droombaan zijn?

Ik zou wel graag als floorma-
nager bij Stage Entertainment 
Nederland willen werken. Als 
floormanager ben je het aan-
spreekpunt voor en achter de 
schermen. Ik heb de studie Me-
dia & Entertainment Manage-
ment afgerond en ik ben ooit de 
studie gestart vanwege boven-
staande reden. Als stage kon ik 
hier helaas niet aan de slag maar ik heb mijn stage wel voor een 
theater gedaan; Theaters Diligentia & PePijn. Hier was ik actief 
op de marketingafdeling en mocht ik alle artiesten ontvangen 
voor de voorstellingen.

4. Hoe ziet jouw toekomst eruit bij Roscom?

Ik ben deze maand aan de opleiding Arbeidsrecht begonnen. 
Door middel van deze opleiding wil ik graag meer uit mijn func-
tie halen. Ik wil graag leren en zo de kwaliteit van mijn werk ver-
beteren. Ik ben nog lang niet uitgeleerd en zie er naar uit om dit 
te gaan toepassen in de praktijk bij Roscom!

INTERVIEW
D E L A N A  L A M M E R S

Delana met haar bonnet

PROJECTEN
Voor het Gloria project zijn we nu nog druk bezig met 
regio Zutphen! Binnenkort starten we ook in Rijswijk 
en Eindhoven stad. Een heel tof project waar we met 
z’n allen voor gaan!
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De eerste editie van Roscom Nieuws! 

Wij willen je graag maandelijks op de hoogte houden over de 

ontwikkelingen binnen Roscom. We laten collega’s aan het 

woord, delen cijfers, feitjes en successen, brengen je nieuws 

over huidige projecten en geven de uitslagen door van de Happy 

Meter en/of Betrokkenheid meting. Natuurlijk komt er in elke 

editie weer wat nieuws dus laat je verrassen!


