In deze directiemededeling lees je meer over thuiswerken, kantoren en vergaderzalen
worden coronaproof gemaakt en afgelasten zomerbarbecues.
Gisteravond heeft premier Rutte aangegeven dat Nederland verder ‘van het slot’ gaat.
Onze premier gaf aan dat bepaalde regels verder versoepeld worden, zodat steeds meer
het normale leven opgepakt kan worden.
Er werden in de persconferentie geen zaken gemeld, die van invloed zijn op het werken
binnen Van Gelder. Het kantoorpersoneel blijft zoveel als mogelijk 50% thuis en 50% op
kantoor werken. Deze maatregel verlengen we tot 1 augustus. Meer op kantoor werken
mag, indien de situatie dat toelaat. Dit is naar eigen inzicht en in overleg door
leidinggevenden te bepalen.
We werken gewoon door
Voor de bouwplaats zijn geen wijzigingen. We werken gewoon door zoals afgesproken,
met inachtneming van de werkprotocollen en bouwplaats regels. Nogmaals willen we je
oproepen om je aan de gezondheidsvoorschriften te houden. Dus was je handen, hoest
en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Bij koorts of andere corona
gerelateerde klachten blijf je thuis. Vanzelfsprekend houd je te allen tijde 1,5 meter
afstand. We mogen vertrouwen hebben, maar moeten waakzaam blijven.
Werkplekken coronaproof
Van Gelder stelt alles in het werk om jou en je collega’s veilig te laten werken, daarin
nemen we geen halve maatregelen. We zijn druk bezig om in juni alle kantoren gereed te
maken om op 1,5 meter afstand van elkaar veilig te kunnen werken. Daarnaast hebben
we maatregelen getroffen voor bijvoorbeeld de ontvangsthal, toiletten, keuken en
overige onderdelen in de diverse kantoren.
Vergaderen op locatie
Vergaderingen en/of bijeenkomsten kunnen plaatsvinden op Van Gelder kantoorlocaties,
projectlocaties en in vergaderzalen intern tot maximaal 8 personen. Houd deze maximum
aantal deelnemers goed in acht en blijf altijd waakzaam op het houden van 1,5 meter
afstand. Let op: Het huren van externe vergaderruimtes is niet toegestaan.
Zomerbarbecues gaan niet door
We willen geen onnodige risico’s op besmetting nemen en hebben daarom bepaald dat de
traditionele Van Gelder zomerbarbecues niet doorgaan. Dit geldt voor alle barbecues,
groot én klein. Ook niet op eigen initiatief. Jammer, maar we willen de kans op
besmetting zo klein mogelijk houden.
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

