Gisterenavond heeft minister-president Rutte ons nogmaals toegesproken. Zijn
boodschap was helder: houd vol en blijf de gezondheidsinstructies opvolgen om verdere
verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Tegelijkertijd gaf de ministerpresident aan dat het afbouwen van deze maatregelen zeer geleidelijk aan zal gaan.
Nederland blijft dus voorlopig nog in de ban van het coronavirus (COVID-19).
Alles is anders in deze periode. Je werk, je familiebanden, je sport en je uitgaansleven.
Ondertussen verspreidt het virus zich en komt het dichterbij in je eigen omgeving. Je
kent misschien al wel mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Of, nog
erger, die zijn overleden. Bij al die mensen en hun naasten staan we stil. Letterlijk,
omdat het moet. Figuurlijk omdat we aan jullie denken. We leven als Van Gelder mee
met iedereen die door het vreselijke coronavirus geraakt wordt.
Corona raakt ook Van Gelder
Als directie van Van Gelder beseffen we dat het een moeilijke tijd is voor ons allemaal,
voor ons land en ook voor ons bedrijf. Naast onze zorg voor de gezondheid van jou als
medewerker en voor de continuïteit van ons bedrijf, hebben wij als directie ook andere
onverwachte vraagstukken die onze aandacht vragen. Iedere dag vergaderen wij met ons
corona kernteam om alle vraagstukken te bespreken en op te lossen. Uiteraard wordt
ook Van Gelder financieel geraakt. Denk hierbij aan projecten die gedeeltelijk werden stil
gelegd of een aanzienlijk hoger ziekteverzuim dan normaal is in deze periode van het
jaar. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat Van Gelder financieel gezond is en dat wij
samen in staat zijn om de productie redelijk op peil te houden. Zo houden we de
financiële impact voor ons bedrijf zo beperkt mogelijk. Dit neemt niet weg dat ook wij
goed op onze uitgaven moeten letten. Wij vragen dan ook om alle niet direct
noodzakelijke investeringen voorlopig uit te stellen.
Deze periode geeft echter ook kansen om ons te onderscheiden. Laten we deze kansen
verzilveren, door bijvoorbeeld met opdrachtgevers mee te denken om werkzaamheden in
tijd naar voren te halen of op een andere, meer efficiënte manier, uit te voeren. Het is
onze overtuiging dat wij gezamenlijk door deze bijzondere periode heen komen en dat
we hier uiteindelijk sterker uitkomen. Uiteraard blijft de gezondheid van ons en onze
naasten op de eerste plaats staan. We realiseren ons dat het werken volgens de
richtlijnen niet altijd meevalt. Toch doen wij nogmaals een beroep op jou om je strikt aan
deze instructies te houden. Alleen op deze manier kunnen we de verspreiding van het
virus tegen gaan.
Paasweekend
Komend weekeinde is het Pasen. Pasen 2020 wordt voor ons allen anders. De oproep van
onze premier was duidelijk: blijf zoveel mogelijk thuis. Ook de komende weken blijven
alle maatregelen onverkort van kracht. Het zijn verregaande maatregelen die een

enorme impact hebben op ons sociale leven. Het is van groot belang om onze sociale
contacten te minimaliseren en zo de verspreiding van het virus tegen te gaan, onze
kwetsbare ouderen te beschermen en daardoor de gezondheidszorg in ons land te
ontlasten.
Wees er voor elkaar
Het blijft opnieuw belangrijk om juist diegenen die zorg en aandacht van ons nodig zijn,
te voorzien van ‘gepaste’ aandacht. Bel oma, neem boodschappen mee voor de oudere
buren, wandel langs het verzorgingshuis en zwaai naar de ouderen die veilig binnen
verblijven. Help daar waar kan en wat past binnen jouw mogelijkheden. Wees zorgzaam
en solidair naar elkaar.
Voor alle documentatie omtrent corona verwijzen wij nogmaals
naar vangelder.com/coronavirus. Zodra er nieuwe berichtgeving is, brengen wij je op de
hoogte. Heb je aanvullende vragen? Stel deze dan via corona@vangelder.com.
Let op elkaar, je naasten en jezelf. Hou vol! Goede paasdagen.
Met vriendelijke groet,
Directie Van Gelder Groep

