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Premium

Crisisteam bouwbedrijf K.Dekker neemt scherpe
maatregelen in strijd tegen coronavirus, en ’knipt bedrijf
op’ in units

K.Dekker Bouw & Infra--medewerkers Ron Nolten (l) en Cees de Pee bewaken de toegang tot het opslagterrein van
de werf in Krabbendam nauwlettend.
© Foto Marc Moussault
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Om de strijd met het coronavirus zo goed en zo lang mogelijk aan te
kunnen gaan, heeft het Warmenhuizense bouwbedrijf K.Dekker Bouw &
Infra bovenop de overheidsvoorschriften ook zo haar eigen
crisismaatregelen getroffen. De bouwwerkzaamheden gaan door, maar al
het fysieke contact tussen collega’s, leveranciers en opdrachtgevers wordt
tot een minimum beperkt, tot in de schaftketen aan toe.

Algemeen directeur Klaas-Jan Dekker meldt namens het intern opgezette crisisteam in

een brief aan alle relaties en personeel: ,,Het belangrijkste voor ons is dat wij door

kunnen gaan met onze bedrijfsvoering. Wij moeten in de overlevingsmodus en zorgen

dat ons bedrijf zo min mogelijk schade gaat ondervinden van deze crisis.’’

De eerste prioriteit voor de firma Dekker is het voorkomen van een besmetting, zegt

ook mededirecteur en crisisteamlid Ron Oudeman: ,,Zowel van ons eigen personeel als

iemand die met ons personeel in aanraking is geweest. Dan volgt namelijk een

quarantaine die ons bedrijf, onze projecten, maar ook uw bedrijf lam zullen leggen voor

meerdere weken. Om deze reden hebben wij onderstaande maatregelen getroffen welke

direct van kracht zijn.’’

(Tekst gaat onder de foto verder)
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Ook het hoofdkantoor van K.Dekker Bouw & Infra in Warmenhuizen komt je niet zomaar in. Op de foto twee van
de vier leden van het eigen crisisteam: de directeuren Ron Oudeman (l)) en Klaas Jan Dekker.
© Foto Marc Moussault

Opknippen in units

Die bestaan met name uit het ’opknippen’ van het bedrijf in units: kantoor

Warmenhuizen, kantoor Amsterdam, kantoor Krabbendam, de werf en alle projecten.

Dekker en Oudeman: ,,Tussen al deze units is voorlopig geen fysiek contact meer. Dus

je werkt op één van deze units en komt niet meer in fysiek contact met mensen van

andere units of in de buurt van de andere units. Op deze manier kunnen wij aantonen

dat, in geval van besmetting op één van deze units, de andere units (en dus de mensen)

niet besmet zijn.’’

Niet fysiek

De maatregelen gaan nog verder: ,,Het contact met alle externen wordt zoveel mogelijk

geweerd en alleen in uiterste geval (na overleg met directie) toegestaan. Dit houdt in dat

alle leveranties buiten de keet of kantoor laten plaatsen en niet fysiek afgeleverd mogen

worden. Om dit kracht bij te zetten zijn er briefjes op de keten/schaftketen/kantoren

geplaatst hoe hiermee om te gaan. De chauffeurs mogen ook geen gebruik maken van

onze toiletvoorzieningen, zowel op de projecten als kantoren.’’

Apart schaften

Ook het schaften gaat voorlopig totaal anders. ,,Waarbij het K.Dekker personeel

separaat schaft van de leveranciers en onderaannemers. Wij verzoeken onze

onderaannemers om in hun bus te schaften, indien gewenst zal koffie beschikbaar

worden gesteld via thermoskannen bij de deur.’’

En dat ze bij bouwbedrijf K.Dekker geen enkel risico willen nemen wordt verder kracht

bijgezet met het volgende: ,,Spreek elkaar (streng) aan op (gevaar onderschattend)

afwijkend gedrag. Iedereen die (milde) verkoudheidsklachten heeft, zoals omschreven

in het RIVM-advies is verplicht in overleg te treden met de leidinggevende om de

maatregelen te bepalen conform de landelijke adviezen. Ook als je als medewerker deze

klachten constateert bij je collega of bij mensen in je werkomgeving, sluit dit dan kort

met je leidinggevende.’’

Ook bij andere bouwbedrijven houden medewerkers afstand van elkaar, zoals bij Pronk

Bouw in Warmenhuizen waar algemeen directeur Glenn Pronk zegt dat alle ’buiten-de-

deur-afspraken’ zijn geannuleerd. En waar contacten met opdrachtgevers en
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Ik weet meer

LEES MEER OVER:

warmenhuizen

MEER NIEUWS UIT SCHAGEN E.O.

uitvoerders bij K.Dekker worden onderhouden via Skype, gebeurt dit bij Pronk vooral

telefonisch. ,,En in de kantine schaften we met kleinere teams van maximaal vijf

mensen.’’
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