In deze directiemededeling lees je meer over de aangescherpte maatregelen, bouw wordt
als voorbeeldbranche genoemd die door moet gaan, vervoer van en naar de bouwplaats
en het jaarverslag.
Minister Grapperhaus van Justitie heeft gisteren aangekondigd dat in Nederland extra
maatregelen worden getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alle
samenkomsten tot 1 juni zijn verboden, burgemeesters mogen strenger handhaven met
onder andere boetes en mensen met koorts en hun gezinsleden moeten thuis blijven.
Groepen mensen (meer dan drie) mogen op straat niet meer samenscholen. Je mag je
huis verlaten om naar je werk, de winkel, medische afspraak te gaan en voor het halen
van een frisse neus. Nogmaals is door onze regering (streng) opgeroepen om ons aan de
gezondheidsvoorschriften te houden. Deze verregaande extra maatregelen zijn nodig om
de zorg te ontlasten en de verspreiding van het virus tegen te gaan.
Grapperhaus benoemt specifiek bouw als voorbeeld die door moet gaan
Minister Grapperhaus heeft specifiek de bouw als voorbeeld genoemd van een branche
die gewoon door moet blijven produceren. De bouwplaats geldt niet als samenkomst, dus
het werk bij Van Gelder gaat onverminderd door. Er moet echter wel volgens strikte
maatregelen gewerkt worden. Extra aandacht wordt gevraagd voor de maatregel om echt
minimaal 1.5 meter afstand te houden. De maatregel die wij als directie hebben
genomen om ons personeel dat thuis kán werken, 50% thuis en 50% op kantoor te laten
werken, blijft gehandhaafd. Als dit op jou van toepassing is, dan hoor je dit van je
leidinggevende.
Lunch of koffie in de keet
We kunnen niet vaak genoeg benadrukken dat de 1.5 meter afstand van elkaar houden
en niet samenscholen op het project, in de kantoren of in de keet van groot belang zijn
om samen de verspreiding van dit virus tegen te gaan. Er bereiken ons geluiden, ook van
omwonenden van onze projecten, dat maatregelen niet altijd nageleefd worden en/of
collega’s zelfs worden uitgelachen als ze de juiste keus maken om apart te lunchen of
koffie te drinken. Dit gedrag is niet acceptabel. We blijven er op aandringen in shifts te
eten en drinken en daarbij altijd 1.5 meter afstand te houden. Het gaat om de zorg voor
elkaar, maar ook om het beeld dat wij als bedrijf meegeven aan de omgeving waarin wij
werken.
Vervoer van en naar de bouwplaats?
Er is ons een aantal vragen gesteld over het samen rijden van en naar de bouwplaats.
Indien je in het vervoersmiddel de 1.5 meter afstand kunt houden, dan mag jij samen
rijden. Denk aan grotere bussen, dubbele cabines, voor- en achterin het voertuig
plaatsnemen. Annuleer het samen rijden als je medereiziger keelpijn, koorts of een
loopneus heeft of hoest. Houd ook de binnenkant van het vervoersmiddel goed schoon.

Denk aan handgrepen, stuurwiel, radio, richtingaanwijzers en spiegels. Indien 1.5 meter
afstand houden in het voertuig niet mogelijk is, meld dit dan bij jouw leidinggevende.
Jouw leidinggevende zal dan, gezamenlijk met Ron Leusink van wagenparkbeheer,
zoeken naar een oplossing op maat.
Neem je verantwoordelijkheid
Als directie vinden we het echt ontzettend belangrijk dat iedere Van Gelder medewerker
serieus omgaat met de maatregelen. Jullie gezondheid is voor ons topprioriteit. Wij
proberen daarin de juiste keuzes te maken en deze periode, daar waar het kan, zonder
ingrijpende beslissingen tot een goed einde te brengen. Daarbij verwachten we dat
iedere medewerker zijn verantwoordelijkheid neemt. Voor zijn eigen werk, het elkaar
steunen en het naleven van maatregelen. Het coronavirus verspreidt zich snel en
onzichtbaar. Daarom nogmaals: neem de gezondheidsmaatregelen serieus en houd je
daaraan.
We herhalen graag nog een keer de standaard en preventieve
voorzorgsmaatregelen rondom het coronavirus:













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 afstand van elkaar;
Beperk meerdere mensen in één ruimte en houd 1.5 meter afstand (ook tijdens
de koffie of lunch);
Maak regelmatig lichtknopjes, kranen, deurklinken, je muis en toetsenborden
schoon;
Groepen met meer dan drie personen, buitenshuis, zijn verboden. Een bouwplaats
geldt niet als samenscholing, maar de 1.5 meter regel geldt daar wel. Dus ga niet
bij elkaar staan op een projectlocatie maar doe dit verspreid;
Bij klachten, of bij koorts van éen van je gezinsleden, neem contact op met je
leidinggevende en afdeling P&O;
Ben je ziek, dan meld jij dit bij je leidinggevende en de afdeling P&O.

Aanvullende maatregelen en (werk)instructies


Bekijk hier de werkinstructie; contactloos monteren volgens richtlijnen RIVM.

We proberen daar waar mogelijk het werk zoveel mogelijk ‘gewoon’ door te laten gaan
bij Van Gelder. Vandaag zijn daarom ook zoals gepland onze jaarcijfers over 2019
gedeponeerd. Vanmiddag wordt een artikel daarover gepubliceerd op onze website en
deze week ontvang jij thuis het jaarverslag.
Zodra er nieuwe berichtgeving is omtrent het coronavirus, brengen wij je op de hoogte.
Kijk voor de laatste updates op vangelder.com/coronavirus. Heb je aanvullende vragen?
Stel deze dan via corona@vangelder.com.
Met vriendelijke groet,
Directie Van Gelder Groep

