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8 mei 2020 

Versoepeling van maatregelen 

 

 

 

 

Beste collega, 

 
Zoals je weet, heb ik op 15 maart jl. besloten om een groot deel van Ferm Werk te sluiten. Dit 

heb ik in goed overleg met het management en het bestuur gedaan. Het werk stopte plotseling 

voor jou en je collega’s. Ik weet dat je hier hinder van hebt ondervonden. Werk is een 

belangrijke houvast voor iedereen. Het zorgt voor ritme en als je niet naar je werk kunt is dat 

knap lastig. Op dat moment moet je zelf je dag indelen, ik begrijp…dat is moeilijk.  

 

Je weet dat ik dat besluit heb genomen om zoveel mogelijk te doen om alle collega’s veilig te 

houden. Op dat moment nam het risico op besmetting met het Coronavirus in Nederland en in 

onze regio erg toe. Ik besloot jouw gezondheid voorop te stellen. 

 

Om contact met je te houden en je te amuseren hebben we Thuis met Fem opgezet. Dankzij de 

inzet van een paar creatieve en energieke collega’s, krijg je dagelijks sport, spel, muziek en 

andere leuke dingen aangeboden. Dat is fantastisch, maar je werk hoort er ook gewoon bij.  

Ik heb gelukkig  goed nieuws. De situatie is veranderd. Het risico op besmetting is lager. In de 

omgeving worden minder mensen ziek en samen kunnen we de eerste stappen naar werk weer 

gaan zetten. Hoe we dat doen, ga ik hieronder uitleggen. 

 

Veilig opstarten, wat betekent dat? 
 

Veel bedrijven hebben maatregelen genomen waardoor werken veiliger kan. Daarom hebben 

we besloten om de maatregelen te versoepelen. Ik wil wel benadrukken dat de versoepeling 

niet betekent dat het gevaar op besmetting en ziek worden is verdwenen. Dit risico is er nog 

steeds! Veilig werken kan alleen zodra iedereen zich aan de regels houdt. We zullen daar 

streng op toezien. Dat doen we om iedereen te beschermen. Je beschermen tegen dit akelige 

virus blijft het allerbelangrijkst. Ook jouw gedrag speelt hierbij een belangrijke rol. 
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Wat zijn de stappen? 
 

Werk je binnen de Detachering of Groen? 
Vanaf maandag 11 mei 2020 kunnen medewerkers, die gedetacheerd zijn of binnen Groen 

werken, weer aan de slag. Dat gebeurt in stapjes en altijd na overleg met jou en je 

opdrachtgever. Je gaat niet direct maandag 11 mei naar je werk! Wacht op bericht van Ferm 

Werk, je accountmanager neemt contact met je op.  

Niet allemaal tegelijk 
Niet iedereen kan tegelijk starten met werk. Ik verwacht dat we in de loop van volgende week 

iedereen die is gedetacheerd, hebben gebeld. We maken duidelijke afspraken wanneer 

iedereen start.  

 

Regels 

1. Ga nooit aan het werk als je je ziek voelt, verkoudheidsklachten hebt of koorts.  
2. Starten met werken gaat in overleg met je accountmanager. 
3. Regels die moeten voorkomen dat je andere mensen kunt besmetten blijven bestaan. 

 

Werk je binnen de hallen? 
Werk je binnen de hallen dan betekent dat ook dat je niet direct maandag 11 mei begint. Pas 

vanaf 25 mei 2020 hebben we Ferm Werk veilig ingericht. Maar ook binnen in de hallen gaan 

we niet allemaal tegelijk aan het werk. Waarschijnlijk gaan we in ploegen werken. Hier krijg je 

later meer informatie over. Wij nemen natuurlijk vooraf contact met je op. Dat doen we in de 

komende weken.  

 

We blijven dicht voor bezoekers 
Het gebouw van Ferm Werk blijft tot 25 mei 2020 dicht voor bezoekers. Het kantoorpersoneel 

werkt zoveel mogelijk thuis de komende tijd. Alle regels voor veiligheid en gezondheid blijven 

gelden.  

 

Beschermingsmiddelen 
Naast de duidelijke regels hebben we verschillende beschermingsmiddelen besteld waaronder 

mondkapjes. Mondkapjes zijn niet verplicht. Als je toch graag een mondkapje draagt omdat je 

dat een veilig gevoel geeft dan kan je hier naar vragen  

 

Openbaar Vervoer en Ferm Werk vervoer 
Een mondkapje is nu in het Openbaar Vervoer wel verplicht. We willen je graag veilig laten 

reizen dus we gaan ook onze eigen busjes aanpassen. In onze busjes is een mondkapje dus 

wel verplicht. Deze krijg je van ons. 
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Woon je in de woonvoorziening? 
Woon je bijvoorbeeld in een gezinsvervangend tehuis, dan nemen we contact op met je 

begeleiding over de start van je werk. Dat gebeurt allemaal in goed overleg.  

 

Graag druk ik je op het hart, je te houden aan alle voorschriften die gelden. Houd je aan de 

instructies die je straks op het werk worden gegeven. Alleen samen kunnen veiligheid  

garanderen. Je begrijpt dat als dat niet lukt, ik zal moeten besluiten strengere regels op te 

stellen. Dat wil ik heel graag voorkomen.  

 

Ik verheug me je binnenkort weer te zien. Je leidinggevende neemt contact met je op over hoe 

en wanneer je weer aan de slag kunt gaan. Kun je niet wachten? Dan kun je altijd zelf je 

leidinggevende bellen. 

 

Tot snel! 

 
Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Bernhard Drost  

Algemeen directeur 

 


