In deze directiemededeling lees je meer over mogelijke extra maatregelen en jouw
verantwoordelijkheid over je gezondheid en veiligheid.
Gisteren is massaal gehoor gegeven aan het #applausvoordezorg. Wat is het fijn om ook
op een andere manier deze coronaperiode samen te beleven. Saamhorigheid is hierbij
van groot belang.
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving sluit onze Minister President Rutte een
zogenoemde lock down in ons land niet langer uit. Dit betekent dat er mogelijk extra
maatregelen genomen gaan worden door onze regering. Sommige Europese landen
hanteren al een lock down en daarvan weten we dat al het openbare leven tot stilstand
komt. Inwoners van deze landen mogen alleen de straat op voor medische hulp, bezoek
aan supermarkt of om naar het werk te gaan. Op dit moment is hier in Nederland geen
sprake van.
Inzet (eigen) medewerkers en beheersing kosten
Wij hebben ervoor gekozen onze eigen Van Gelder medewerkers zolang mogelijk aan het
werk te houden. Als de werkzaamheden onverhoopt afnemen, zullen we eerst afscheid
nemen van (een gedeelte van) onze flexibele schil. Indien de werkzaamheden binnen een
deel van ons bedrijf afnemen, is het niet uit te sluiten dat Van Gelder werknemers bij een
ander bedrijfsonderdeel aan het werk worden gesteld. Hierbij is het niet geheel uit te
sluiten dat er sprake zal zijn van discontinuïteit. Uiteraard zullen we trachten deze
discontinuïteit tot een minimum te beperken, maar in voorkomend geval zal Van Gelder
gebruik maken van de DO&R/spaarurenregeling. Dit geldt voor alle medewerkers die
werken volgens de CAO. Eveneens geldt dat het in de huidige tijd belangrijk is om kosten
zoveel als mogelijk te reduceren. Investeringen die niet direct noodzakelijk zijn, zullen
we dan ook uitstellen.
Zelf corona (gehad) of iemand in je omgeving besmet?
We hebben al een aantal vragen gekregen over wanneer een medewerker die zelf corona
heeft gehad weer aan het werk mag en hoe te handelen wanneer een medewerker in
zijn/haar directe omgeving iemand kent die vermoedelijk corona heeft of positief getest
is op corona. Hiervoor hanteren we de volgende richtlijnen:




Als een medewerker corona heeft gehad mag hij pas een werklocatie van Van
Gelder betreden 48 uur nadat deze medewerker door een arts of de GGD genezen
is verklaard. Uiteraard altijd na overleg met de leidinggevende en P&O.
Betreffende medewerker kan natuurlijk wel al eerder vanuit huis werkzaamheden
verrichten.
Heb je iemand in je directe omgeving die (vermoedens van) corona heeft? Dan
zijn er twee mogelijkheden:

1) Indien de behandelend arts of GGD bewegingsbeperking (quarantaine) oplegt
volg je deze instructie op en werk zoveel als mogelijk vanuit huis
2) Indien er geen bewegingsbeperking is opgelegd door de behandelend arts of
GGD en zijn er geen klachten dan kun jij gewoon naar je werk. Zodra zich (lichte)
ziekteverschijnselen voordoen blijf je thuis en meld je dit bij je leidinggevende,
P&O en via corona@vangelder.com.
Werk veilig volgens alle richtlijnen!
Ben je gezond en heb je geen klachten, dan werk je gewoon. Verder willen wij je
dringend verzoeken om je aan alle eerder genoemde voorzorgsmaatregelen op zowel
project- als kantoorlocaties te houden:







Beperk je sociale contacten en vermijd groepen van meer dan vijftien personen;
Houd anderhalve meter afstand tot anderen;
Lunch en koffie: Ga niet met elkaar in een groep koffie drinken in de keet, maar
eet en drink apart of in hele kleine groep. Wees daarin ook creatief: Doe dit
verspreid over de dag, maak gebruik van je auto of bus etc.;
Rijd je samen in een auto naar het werk? Dat kan gewoon, mits er geen klachten
zijn;
Op de website van het RIVM staat precies hoe je veilig kunt werken. Kijk
daarvoor hier.

Informatie website ook voor onderaannemers en opdrachtgevers
Sinds gisteren bestaat de webpagina vangelder.com/coronavirus. Deze pagina is bedoeld
om jou als medewerker te voorzien van alle laatste informatie. We gaan per dag, indien
nodig, de belangrijkste updates hierop plaatsen. Wil jij onderaannemers of
opdrachtgevers attenderen op de maatregelen en werkwijze die Van Gelder hanteert?
Verwijs hen dan ook naar deze webpagina. Ook daar kunnen zij eenvoudig via het
contactformulier een vraag stellen aan corona@vangelder.com.
Help elkaar, let op elkaar en spreek elkaar aan als onverhoopt iemand zich niet aan de
gezondheidsrichtlijnen houdt. Zodra er nieuwe berichtgeving is, brengen wij je op de
hoogte. Heb je aanvullende vragen? Stel deze dan via corona@vangelder.com.
Met vriendelijke groet,
Directie Van Gelder Groep

