In deze directiemededeling lees je meer over het protocol Samen Veilig Doorwerken,
gedragsregels, handhaving en forse boetes en (ziekteverschijnselen van) corona.
Nederland blijft in de ban van het coronavirus (COVID-19). Onze hoogste prioriteit is de
gezondheid van jou en je collega’s. Tegelijkertijd is het onze verantwoordelijkheid om
gedurende deze periode de continuïteit van ons bedrijf te borgen.
Protocol Samen Veilig Doorwerken
Afgelopen vrijdag is door het Rijk en de bouw- en technieksector het protocol Samen
Veilig Doorwerken vastgesteld. Doel is om er samen voor te zorgen dat werknemers
veilig kunnen werken en het werk in de bouw niet stil komt te liggen. Het protocol volgt
de richtlijnen van het RIVM en wordt ondersteund door de vakbonden,
brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties. Het protocol biedt een
handreiking voor werkgevers en werknemers over hoe er op een veilige manier
doorgewerkt kan worden, binnen- en buitenshuis. Dit protocol zorgt voor continuïteit in
de bouwproductie en behoud van werkgelegenheid.
Extra gedragsregels
Het is goed om te constateren dat de gedragsregels die door Van Gelder al eerder waren
genomen, bijna geheel overeenkomen met dit protocol. De verschillen zijn:






Op ieder project wordt een corona verantwoordelijke aangewezen. Uiteraard is op
de eerste plaats iedereen zelf verantwoordelijk om de regels en instructies na te
leven. Indien deze regels en instructies onverhoopt toch worden overtreden, zal
deze corona verantwoordelijke de betreffende personen hierop aanspreken. Dit zal
op korte termijn door Van Gelder ingeregeld worden;
Indien 1.5 meter afstand praktisch onhaalbaar is, moet in vaste kleine teams
worden gewerkt. Houd het werk zo kort mogelijk en neem de hygiëne
maatregelen strikt in acht.
Krijg jij geen aanvullend bericht over een andere werkwijze; dan word jij gewoon
als normaal verwacht op je werklocatie.

Klik hier voor het protocol Samen Veilig Doorwerken
Klik hier voor het downloaden van de posters
Volg de instructies op
Alle andere maatregelen, zoals wij die al eerder hebben gecommuniceerd, blijven
onverminderd van kracht. De gedragsregels zijn van groot belang om de verdere
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om de bouwproductie te continueren.
Het is belangrijk dat iedereen zich tijdens woon-werkverkeer en op onze bouwplaatsen
strikt aan de gedragsregels houdt. De overheid gaat controles uitvoeren op het naleven

van de opgelegde richtlijnen, waarbij mogelijk ook onze bouwplaatsen worden
gecontroleerd. Ontvang deze handhavers vriendelijk, volg hun aanwijzingen en verwijs ze
naar je leidinggevende. Indien overtredingen van de gezondheidsinstructies worden
geconstateerd, kan de overheid forse boetes opleggen van € 400,--/persoon en € 4000,-/bedrijf. Mocht een boete worden opgelegd, dan zal deze worden verhaald op de
veroorzaker.
Spreek elkaar aan
Constateer je dat de voorgeschreven RIVM-richtlijnen worden overtreden, spreek deze
collega’s hier dan op aan. Alleen op deze manier helpen we elkaar en zal het coranovirus
zich minder snel kunnen verspreiden. We verwijzen jullie nogmaals naar de door ons
verspreide visualisatie die voldoet aan het protocol Samen Veilig Doorwerken. Indien er
vragen zijn over bijvoorbeeld de richtlijnen of over het op een andere manier uitvoeren
van werkzaamheden, dan kun je deze stellen via corona@vangelder.com.
Herstellende medewerkers met (ziekteverschijnselen van) corona
Er bereiken ons vragen van medewerkers die weer aan het werk willen na ziek te zijn
geweest en (verschijnselen van) corona hebben gehad. Wij volgen hierin de richtlijnen
van het RIVM, dat betekent dat de medewerker minimaal 24 uur klachtenvrij moet zijn.
Indien er vragen, onduidelijkheden of twijfels zijn rond een ‘beter melding’ van een
medewerker, neem dan contact op met de eigen P&O adviseur. Deze P&O adviseur kan
dan eventueel een telefonisch consult opzetten met onze eigen bedrijfsarts.
Nog één keer onze richtlijnen bij (ziekteverschijnselen van) corona:





Heeft één van je gezinsleden koorts of verkoudheidsklachten? Dan meld je dit bij
je leidinggevende en P&O;
Heb je (milde) verkoudheidsklachten? Niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of
een verhoging tot 38 graden, dan meld je dit bij je leidinggevende en P&O;
Kun je thuis werken? Dan ga je dit doen;
Kun je niet thuis werken? Dan meld je je ziek via de P&O adviseur:

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

BEDANKT!
Weet dat we als geen ander beseffen dat het een moeilijke tijd is. We willen jou daarom
bedanken. Ondanks dat de omstandigheden niet altijd makkelijk zijn, constateren we dat
jij en veel van je collega’s de afgekondigde maatregelen opvolgen en zich inzetten om de
productie op gang te houden. Vanaf deze plaats willen wij onze waardering hiervoor
uitspreken. Samen zullen we ons door deze verwarrende tijd heen slaan en hier sterker
uitkomen.
Met vriendelijke groet,
Directie Van Gelder Groep

