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Beste collega’s,  

 

Iedereen is in de greep van het coronavirus. Ook 

wij bij Concern voor Werk. We volgen de 

ontwikkelingen en de maatregelen van de 

regering nauwlettend. De gezondheid van ons 

allen is immers het allerbelangrijkste! Hierdoor 

was het niet mogelijk om alle afdelingen volledig 

door te laten werken. Sommige collega’s zijn dus 

momenteel noodgedwongen thuis.   

 

Natuurlijk willen we iedereen tot die tijd zo goed 

mogelijk op de hoogte houden. Daarom sturen we 

jullie een extra informatiebulletin. Mocht het nodig 

zijn, dan doen we dit de komende weken nog een 

keer. Alle informatiebulletins zijn overigens terug 

te vinden op www.concernvoorwerk.nl/informatie.   

 

Maatregelen van het kabinet 

De maatregelen om het verspreiden van het 

coronavirus te voorkomen, zijn door het kabinet 

verlengd tot en met 28 april.   

 

Algemene maatregelen 

- Regelmatig handen wassen en papieren 

handdoeken op de toiletten gebruiken 

- Hoesten en niezen in de elleboog, bij regelmatig 

hoesten en niezen en/of verhoging thuis blijven 

- Blijf altijd op 1,5 meter afstand van elkaar 

-  Indien mogelijk thuis werken 

 

Wat betekenen de maatregelen voor ons 

bedrijf?   

-  De receptie/telefooncentrale is bezet van  

09.00 tot 16.00 uur  

-  Schoonmaak en detacheren volgen de richtlijn 

van het object * 

-  Groen werkt zo goed als mogelijk door *  

-  Montapak werkt beperkt door * 

-  De Kwekerij gaat vanaf volgende week beperkt 

open *  

- Kantoormedewerkers werken thuis of – in 

overleg met de leiding – beperkt op kantoor *  

- Voor alle locaties geldt: geen externe 

bezoekers. 

 

* met inachtneming van algemene veiligheidsmaatregelen 

 

 

 

 

Niet kunnen werken door de maatregelen  

Kun je niet werken door de maatregelen om 

verspreiding van het coronavirus te voorkomen? 

Dit betekent dat je bijzonder verlof hebt.  

Let op! Iedereen die nu thuis is met bijzonder 

verlof of door ziekte krijgt het salaris 

doorbetaald!  

 

Medische klachten 

Heb je medische klachten waardoor je niet kunt 

werken? Meld dit aan je leidinggevende voor een 

ziekmelding. De spreekuren van de bedrijfsarts 

zijn door de coronacrisis gewijzigd in 

telefonische spreekuren. Zorg daarom dat je 

telefonisch bereikbaar bent.  

 

Ben je noodgedwongen thuis en wil je iets te 

doen hebben? 

Neem contact op met je werkleider om te 

vragen of je, met inachtneming de  

veiligheidsmaatregelen, toch kunt komen werken.  

Ook zou je aan de slag kunnen met gratis  

e-learnings. Dat kan via drie websites: 

www.WERK-portal.nl 

www.Oefenen.nl 

www.Steffie.nl 

(Voor duidelijke uitleg over het coronavirus kijk op  

https://corona.steffie.nl/) 
 

Hoe lang de coronacrisis nog gaan duren weten 

we niet. Ik merk dat iedereen zijn beste beentje 

probeert voor te zetten; de saamhorigheid is 

groot. Bedankt voor jullie bijzondere inzet!   

 

 

Met vriendelijke groet, 

Onno Vermooten 
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