"Beter voorzichtig nu, dan spijt achteraf"
Gisterenavond heeft minister-president Mark Rutte ons wederom toegesproken en
aangegeven dat de aanpak om de verspreiding van het coronavirus in ons land tegen te
gaan, heel langzaam lijkt te werken. Op dit moment is er echter nog onvoldoende
voortgang geboekt om de maatregelen te versoepelen. Met andere woorden: We gaan
samen onverminderd door met de corona aanpak. Wel komt er voorzichtig meer ruimte
voor kinderen en jongeren. Voor ons als bedrijf en als werknemers betekent dit dat alle
genomen maatregelen verlengd worden tot 20 mei.
Van Gelder maatregelen ongewijzigd
Bij Van Gelder wordt op de bouwplaatsen gewerkt volgens het protocol ‘Samen werken
op de bouwplaats’ en het protocol ‘Contactloos monteren en schouwen achter de
voordeur’. Door ons te houden aan deze protocollen kunnen we redelijk goed doorwerken
en is de gezondheid van onze medewerkers zo goed mogelijk geborgd. Op onze
bouwplaatsen blijven we dus tot 20 mei op deze manier werken.
Op onze vestigingen en op onze werklocaties ligt dat iets anders. De afspraak is dat 50%
van de betreffende medewerkers op kantoor werkt en 50% vanaf huis. Ook dit blijft in
ieder geval tot 20 mei ongewijzigd. Deze maatregel is ingevoerd na de oproep van onze
minister-president om zoveel als mogelijk thuis te werken. Deze 50/50 maatregel is de
uitkomst van wat mogelijk is bij ons bedrijf. Hier spelen o.a. de volgende overwegingen
mee: onze ICT-capaciteit, de sociale cohesie in ons bedrijf (zowel tijdens als na deze
corona periode), de continuïteit van onze bedrijfsvoering, de werksfeer op de diverse
locaties etc. Het is van groot belang dat deze maatregel strikt wordt opgevolgd en we
doen dan ook een dringend beroep om hier opvolging aan te geven.
Verlof
Wij prijzen ons gelukkig dat we iedere dag gewoon ons werk kunnen uitvoeren. Hierdoor
blijven we in ons ritme en zitten we ons niet thuis te vervelen. Dit betekent echter ook
dat wij, net als in voorgaande jaren, behoefte hebben aan rust en ontspanning. Wij
vragen je dan ook om net als in voorgaande jaren regelmatig een dagje vrij te nemen.
Overigens blijven de vastgestelde vrije dagen en de vastgestelde bouwvak (week 30 t/m
32) ongewijzigd van kracht. Hiermee voorkomen we dat we na de coronaperiode een
“stuwmeer” aan vrije dagen hebben, terwijl de productie gewoon moet doorgaan en
blijven we vitaal en fris. Kortom: Wees zuinig op jezelf en plan voldoende rustmomenten
in.
Twijfel over hervatten werkzaamheden na (ziekteverschijnselen van) corona
In de afgelopen periode is een aantal collega’s ziek geweest, maar gelukkig zijn de
meeste collega’s inmiddels ook weer hersteld van (ziekteverschijnselen van) corona.

Onze hoogste prioriteit is de gezondheid van jou en je collega’s. Ben je ziek geweest, dan
mag jij volgens de richtlijnen van het RIVM weer beginnen nadat je 24 uur klachtenvrij
bent geweest. Heb jij, of je leidinggevende, daarover twijfel? Neem dan direct contact op
met de eigen P&O adviseur. Deze P&O adviseur kan dan eventueel een telefonisch
consult opzetten met onze eigen bedrijfsarts.
Vervolg communicatie
In de afgelopen periode hebben we jou veelal de dag na een persconferentie een
directiemededeling verstuurd. De hoeveelheid informatie vanuit die persconferentie is
groot en niet altijd van toepassing op Van Gelder of op jou als medewerker. Alleen als er
nieuws is waarover wij je willen informeren, zullen we dat op de gebruikelijke manier
blijven doen. We proberen daarmee de informatie die je van ons ontvangt te doseren,
maar willen jou graag op de hoogte houden zodra wij dit noodzakelijk achten.
Voor alle documentatie 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.
Met vriendelijke groet,
Directie Van Gelder Groep

