In deze directiemededeling lees je meer over de uitvoering van onze werkzaamheden;
online vergaderen, extra preventieve maatregelen; phishingmails en de nieuwe
website www.vangelder.com/coronavirus/.
Gisteravond heeft minister president Mark Rutte ons toegesproken en aangegeven dat de
kans bestaat dat het coronavirus langdurig in ons land blijft en mogelijk vele
besmettingen tot gevolg heeft. Daardoor kunnen we op termijn groepsimmuniteit
opbouwen en de ziekte minder makkelijk overbrengen op ouderen en zieken. Gelukkig
gaf de minister president aan dat van een totale lock down geen sprake zal zijn. Dit alles
heeft een grote impact op de maatschappij, waardoor we allemaal geraakt worden.
Status van projecten
Al onze gezamenlijke inspanningen zijn erop gericht om de productie op onze projecten
op niveau te houden. Door maatschappelijke ontwikkelingen of doordat opdrachtgevers
anders besluiten, is het niet uit te sluiten dat ondanks onze inspanningen de productie
terugloopt of, in het ergste geval, geheel stil valt. Inmiddels worden wij al
geconfronteerd met een beperkt aantal stilleggingen. Ook is het denkbaar dat de
opdrachtenstroom voor toekomstige projecten gaat verminderen.
Wat betekent dit?
Voor de continuïteit van Van Gelder, is het noodzakelijk dat wij voorbereidingen treffen
om onze kosten te verlagen, indien onze productie afneemt of stilvalt. Dit kan
bijvoorbeeld betekenen dat er een uitwisseling van collega’s vanuit andere Van Gelder
werkmaatschappijen op gang gaat komen. In deze tijd is het zaak om zo efficiënt
mogelijk te werken en elkaar te ondersteunen, daar waar je dat kunt.
Gezondheid is topprioriteit
Van Gelder volgt de richtlijnen van het RIVM op de voet. De gezondheid van jou en je
collega’s is vanzelfsprekend voor ons topprioriteit. Om risico’s te spreiden en de
continuïteit van ons bedrijf niet in gevaar te brengen, blijven we, zoals al eerder aan jou
gemeld, verscherpte maatregelen nemen.
We doen ons werk ‘als normaal’





Op projectlocaties en in de uitvoering: Werkzaamheden die je normaal (op
locatie) ook uitvoert. Hier verandert niets;
Op kantoorlocaties: Via de kantoorverantwoordelijken is een indeling gemaakt wie
er thuis kan werken en wanneer hij/zij dit doet. Wordt er van jou verwacht dat jij
thuiswerkt in week 12 of 13, dan hoor jij dit van je leidinggevende;
Krijg jij geen aanvullend bericht over een andere werkwijze; dan word jij gewoon
als normaal verwacht op je werklocatie.

Overige preventieve maatregelen







Bijeenkomsten met meer dan vijftien personen mogen niet doorgaan. Deze
maatregel geldt zowel intern als extern tot in ieder geval half april;
Werk je op een locatie waarbij je in dezelfde ruimte, met meer dan vijftien
personen koffie drinkt of luncht, verspreid deze dan over de dag in kleinere
groepen (het liefst zo klein mogelijk);
Houd minimaal in een (kantoor)ruimte 1.5 meter afstand tussen de collega’s;
Heb je een vergadering die niet fysiek door kan gaan, dan kun je dit uiteraard
online (via Google Meet) of telefonisch door laten gaan.
Beperk privé je sociale contacten.

Digitaal vergaderen via Google Meet
Volg het stappenplan.









Ga in een webbrowser naar https://meet.google.com/.
Klik op 'Een vergadering starten of deelnemen aan een vergadering'.
Geef de vergadering een naam en klik op 'doorgaan'.
Klik op 'Nu deelnemen'.
In het volgende scherm kun je collega’s toevoegen middels de optie: 'Toevoegen'.
Hier kun je collega’s toevoegen door het mailadres of meerdere mailadressen in te
vullen en klik op 'uitnodigen'.
De collega’s krijgen een mail met een linkje waarop ze kunnen klikken om deel te
nemen;
Meer informatie: Google Meet hulp.

Ziek?
Heb je (milde) verkoudheidsklachten? Niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een
verhoging tot 38 graden? Meld dit dan bij je leidinggevende. Kun je thuis werken? Dan
ga je dit doen. Kun je niet thuis werken? Dan meld je je ziek via jouw HR-functionaris:
Van Gelder Telecom (VGTEL)
Van Gelder Rail (VGRAIL)
Van Gelder Kabel,- Leiding-, Montagewerken (VGKLM)
Van Gelder Verkeerstechniek (VGVKT)
Aannemingsmaatschappij Van Gelder (VGAM)
Stafdiensten Van Gelder

Janita:
06 - 122 931 94
Sara:
06 - 227 917 13
Pieternel:
06 - 305 329 15
Annemarie: 06 - 139 889 68
Toewan:
06 - 293 255 20
Annemarie: 06 - 139 889 68

Melden





Mocht een werk stil worden gelegd door een opdrachtgever, dan moet je dit direct
melden via corona@vangelder.com;
Mocht je eigen werkvoorraad afnemen, meld dit dan ook bij je leidinggevende én
via corona@vangelder.com;
Mocht je eigen werkvoorraad erg toenemen, meld dit dan natuurlijk ook;
Dit is overigens hét moment om achterstanden met elkaar weg te werken. Dit kan
ook regio overstijgend en daar waar mogelijk digitaal.

Herhaling voorzorgsmaatregelen












Was regelmatig je handen met zeep;
Hoest/nies in de binnenkant van je elleboog;
Gebruik papieren zakdoekjes;
Geef elkaar geen hand meer;
Minimaliseer sociale contacten;
Houd minimaal 1.5 meter afstand van elkaar;
Beperk meerdere mensen in één ruimte (ook tijdens lunch/koffie in de keet);
Vermijd bijeenkomsten met meer dan 15 personen;
Maak regelmatig lichtknopjes, kranen, deurklinken en toetsenborden schoon;
Bij klachten neem contact op met je leidinggevende;
Ken je iemand die besmet is met corona? Meld dit dan
via corona@vangelder.com.

Phishing
Tenslotte nog een oproep om waakzaam te zijn op phishing. Er zijn e-mails in omloop
van criminelen die het coronavirus aangrijpen om er beter van te worden. Zij versturen
valse e-mails over bijvoorbeeld thuiswerken. Neem in geval van twijfel contact op met de
ICT-helpdesk (088 - 115 44 00).
Website
Om jou over alle ontwikkelingen omtrent corona en Van Gelder te informeren, hebben we
een website ontwikkeld, waar alle nieuwsberichten te vinden zijn. Deze website
is: www.vangelder.com/coronavirus/. Heb je aanvullende vragen? Stel deze dan
via corona@vangelder.com.
Wij gaan ervan uit je hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. We vragen
ieders medewerking, begrip en laten we elkaar helpen om deze, voor iedereen lastige,
periode zo goed mogelijk door te komen. Let een beetje op elkaar.
P.S.: Vergeet je vanavond, 17 maart, om 20.00 uur niet op je balkon of in je tuin te
applaudisseren voor onze zorghelden? #applausvoordezorg
Met vriendelijke groet,
Directie Van Gelder Groep

