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Beste collega’s, 

 

Op maandag 14 december heeft premier Rutte in zijn toespraak extra maatregelen aangekondigd ter 

bestrijding van het coronavirus. Vanaf vandaag t/m in ieder geval 19 januari 2021 9 februari 2021 gaat 

Nederland in een ‘lockdown’. Deze ochtend heeft het MT en het coronateam uitgebreid stilgestaan bij 

de nieuwe maatregelen én gekeken wat dit voor KempenPlus betekent. 

 

Wat betekenen de strengere coronamaatregelen voor KempenPlus? 

 

Het dagelijkse werk 

• De productieafdelingen en het groenbedrijf werken door. 

• De schoonmaak bij KempenPlus werkt door. Overige schoonmaak wordt afgestemd met de 

klanten.  

• Alle overige medewerkers werken door, waarbij geldt ‘vanuit thuis, tenzij...’  

• Het collectief vervoer blijft op de verantwoorde manier doorgaan. 

• We houden ons altijd en overal aan alle coronamaatregelen. 

 

Overleg, vergaderingen en bijeenkomsten 

• We overleggen en vergaderen digitaal (via Teams), tenzij het écht niet anders kan. 

• Noodzakelijk fysiek overleg mag met maximaal vier personen in een voldoende grote ruimte. 

• Al het niet-noodzakelijk fysiek overleg moet worden uitgesteld tot (in ieder geval) na 19 januari. 

• Alle andere fysieke bijeenkomsten, zoals nieuwjaarsrecepties, worden geannuleerd. 

 

Thuiswerken 

• Iedereen werkt vanuit thuis, tenzij het écht niet anders kan. Stem dit af met je leidinggevende. 

• Voor thuiswerken gelden in principe dezelfde werktijden als op kantoor. Je mag je werktijden 

flexibel indelen, bijvoorbeeld omdat je kinderen thuis zijn. Stem dit af met je leidinggevende. 

• Op Topdesk staan uitgebreide instructies voor thuiswerken, o.a. een handleiding voor Teams. 

 

Bezoekers 

• Onze gebouwen zijn gesloten voor alle bezoekers, behalve voor cliënten in geval van ‘nood’. 

  



 

Het spreekt voor zich dat 

alle andere coronamaatregelen zonder uitzondering blijven gelden. 

 

  
 

 

Vragen? 

Heb je vragen of zorgen over de coronamaatregelen? 

Praat met je werkleider of stuur een e-mail naar communicatie@kempenplus.com. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

François Baudoin 

Directeur 
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