De uitbraak van de corona pandemie en de daarop volgende maatregelen die het kabinet
heeft genomen, stellen de bouw- en infrasector voor enorme uitdagingen. Ook Van
Gelder, en met name VGKLM, ontkomt hier niet aan. Gezamenlijk zijn we in deze bizarre
coronaperiode druk bezig om de gezondheid van onze medewerkers en de continuïteit
van ons bedrijf te borgen.
Het is van groot belang dat we ons houden aan de gezondheidsinstructies zoals deze al
diverse keren via een directiemededeling zijn gecommuniceerd (let vooral op voldoende
afstand > 1.5 meter van elkaar). Voor de continuïteit van de werkgelegenheid bij ons
bedrijf, is het van groot belang dat de productie op gang blijft. Vanwege de onzekerheid
hoe de corona situatie zich in de (nabije) toekomst ontwikkelt, hebben we al diverse
maatregelen moeten treffen. Aan het eind van deze eerste volle crisisweek is het goed
om de balans op te maken.
De maatregel die wij als directie hebben genomen om ons personeel dat thuis kán
werken, 50% thuis en 50% op kantoor te laten werken, blijkt in de praktijk goed uit te
pakken. Zeker voor de continuïteit van onze bedrijfsvoering. Deze maatregel wordt
verlengd voor week 14. Als dit op jou van toepassing is, dan hoor je dit van je
leidinggevende.
Verschillen tussen infratechniek en civiel
We merken dat er verschillen zijn tussen de uitvoering van projecten en de hinder die
wordt ervaren als gevolg van het coronavirus. Binnen Van Gelder Infratechniek (met
name bij Van Gelder KLM) is een aantal projecten stilgelegd en mogen bepaalde
werkzaamheden niet, of moeten anders worden uitgevoerd. Binnen Van Gelder Civiel kan
er, met het in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen, tot op heden redelijk goed
worden doorgewerkt. Bijzonder, want zo wordt deze periode dus ook voor medewerkers
van hetzelfde bedrijf anders ervaren. Ook op onze kantoren wordt hard gewerkt om de
bedrijfsvoering gaande te houden. Maar met een groot gebouw en een halve bezetting,
geeft dat een bijzondere sfeer. Hopelijk zijn de maatregelen tijdelijk en kunnen wij daar
straks – net als voorheen - met elkaar vertrouwd verder.
Houd 1.5 meter afstand
De oproep van onze Minister President Mark Rutte van donderdagavond 19 maart was
duidelijk. Rutte riep nogmaals op om echt gepaste afstand tot elkaar te houden. Die 1.5
meter is ontzettend belangrijk om het virus met elkaar te beheersen. Op onze
projectlocaties is het werken met het in acht nemen van maatregelen, erg belangrijk.
Daarvoor is er een werkinstructie opgesteld. Deze vind je hier.
Buiten de projectlocaties (en dus ook in privé omstandigheden) willen we dit nog
benadrukken. Je mag een wandeling maken, even een praatje maken met de buren en

natuurlijk boodschappen doen. Maar de ziekte is echt heel erg besmettelijk. Hoe meer wij
met elkaar de voorzorgsmaatregelen als: houd 1.5 meter afstand, was regelmatig je
handen, nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schud geen handen, in acht
nemen, hoe eerder men het virus onder controle kan krijgen.
Houd je aan de maatregelen
Je merkt dat corona steeds dichterbij komt. We horen nu steeds vaker in onze directe
omgeving of in onze woonplaats van mensen die besmet zijn met het virus. Een aantal
kan thuis goed uitzieken, maar een gedeelte moet ook voor behandeling naar het
ziekenhuis. We kunnen dus ook als directie niet vaak genoeg blijven herhalen: houd je
aan de voorgeschreven en aangescherpte Van Gelder maatregelen. Alles teruglezen? Dat
kan eenvoudig via vangelder.com/coronavirus.
Wees er voor elkaar
Het weekend staat voor de deur. Normaal ga je op bezoek bij vrienden of familie. Nu zal
het weekend voor ons allen anders zijn. Veelal thuis, met je gezin in of rond je huis. Dat
vraagt veel, want je wordt min of meer verplicht om thuis door te brengen. Ga met
elkaar in gesprek, speel een spelletje of werk in de tuin. Het is ook belangrijk om juist
diegenen die zorg en aandacht van ons nodig zijn, te voorzien van ‘gepaste’ aandacht.
Stuur een kaartje, bel je oma of de oudere buurman, of degene die in jouw omgeving al
in thuisisolatie zit. Of doe boodschappen voor elkaar. Maar ook tijdens het maken van
een wandeling is het mogelijk om even langs het lokale verpleeghuis te lopen en te
zwaaien naar de bewoners. Wees zorgzaam en solidair naar elkaar. Dat maakt ons
samen sterk!
Bedankt
We willen jou als medewerker bedanken voor de afgelopen periode. We merken aan een
ieder dat er met man en macht gewerkt wordt om projecten gaande te houden of
werkzaamheden op een andere manier in te vullen. Ga zo door. Alleen samen kunnen wij
deze periode doorstaan. Let op elkaar, op je naasten en op jezelf.
Met vriendelijke groet,
Directie Van Gelder Groep

