Als gevolg van de verdere verspreiding van het coronavirus, heeft het kabinet
gistermiddag aanvullende maatregelen genomen. Scholen, sportclubs en
horecagelegenheden gaan tot 6 april dicht.
Dit heeft een grote impact op de maatschappij, waar we allemaal door geraakt worden.
De verdere verspreiding van het virus kan worden teruggedrongen als we op iets meer
afstand van elkaar gaan leven en doen wat er van ons gevraagd wordt. De directie ziet
geen reden tot paniek, maar we moeten samen deze periode tot een zo goed mogelijk
einde brengen.
De maatregelen en richtlijnen binnen Van Gelder, zoals afgelopen vrijdag zijn
gecommuniceerd via een directiemededeling, blijven onverkort van kracht.
Aanvullend daarop hebben we voor jou nog een aantal belangrijke mededelingen.
Gezondheid
Onze hoogste prioriteit is de gezondheid van onze medewerkers. Tegelijkertijd is het
onze verantwoordelijkheid om de continuïteit van ons bedrijf te borgen. Dit betekent dat
er een groot beroep wordt gedaan op ons allemaal. Solidariteit is nu waar het om draait.
Met een gezamenlijke inspanning zal Van Gelder ook deze crisis te boven komen.
Productie gaat door
Het uitgangspunt is en blijft dat de productie van Van Gelder doorgaat. Zolang het RIVM
het toestaat dat er gewerkt wordt in de uitvoering, blijven wij onze werkzaamheden
conform afspraak, en met extra voorzorgsmaatregelen in acht nemend, uitvoeren. Mocht
een opdrachtgever vragen of wij werkzaamheden blijven uitvoeren (ook een
storingsdienst etc.) dan is het antwoord: JA!
Kinderopvang
We krijgen veel vragen over de kinderopvang. We begrijpen dat dit soms lastig te
organiseren is, maar roepen jou op om creatief te zijn. Er wordt veel hulp aangeboden
via allerlei websites en burenhulp, maar ook afwisselend werken met een partner of
opvang in een pool met andere ouders zijn daar voorbeelden van. We gaan er vanuit dat
iedereen zijn eigen opvang regelt. Indien er geen opvang mogelijk is, vraag je verlof aan.
Bespreek dit met je leidinggevende.
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;
Dit is overigens hét moment om achterstanden met elkaar weg te werken. Dit kan
ook regio overstijgend en daar waar mogelijk digitaal.

Wij gaan ervan uit je hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 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

