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-Morgan A.

Bijzondere tijd
Het is een bijzondere tijd waarin we nu leven. Het
Covid-19 virus houdt het hele land in z’n greep. Veel
onzekerheid, misschien een beetje angst, maar vooral
heel anders dan we gewend zijn. We zijn allemaal al
een tijdje niet of op een andere manier aan het werk.
Dat is voor veel mensen heel moeilijk. We zijn trots op
jullie! De manier waarop we dit met elkaar doen, is
heel bijzonder!
We kunnen ons voorstellen dat je veel vragen hebt
over zaken die met je werk te maken hebben. In deze
eerste nieuwsbrief informeren we je graag over een
aantal van die mogelijke onderwerpen.
Persconferentie 21 april 2020
Afgelopen dinsdag is er een persconferentie geweest
waarin Minister Rutte een aantal belangrijke
uitspraken heeft gedaan. Een van deze uitspraken is de
verlenging van de intelligente lockdown. Dit houdt in
dat we, in ieder geval, tot 20 mei nog even doorgaan
zoals we dat nu doen. We houden 1,5 meter afstand
van elkaar, de horeca blijft gesloten en ook veel
scholen blijven nog dicht. Alleen voor kinderen in de
leeftijd van het basisonderwijs wordt een uitzondering
gemaakt. Zij mogen straks weer naar school en weer
gaan sporten in groepsverband. Wij als volwassenen
mogen dat niet. Voor het werk betekent het dat we
kritisch blijven kijken naar wat wel en niet kan. Iederz
blijft in principe dicht tot 20 mei, maar er wordt
ondertussen wel bekeken hoe en wanneer we weer
kunnen
opstarten.
Je
werkleider
of
detacheringsconsulent houdt hierover contact met je.

Telefonische hulplijn voor medewerkers
Allemaal op onze eigen manier verwerken we alle
Corona-ontwikkelingen die er nu zijn. Misschien wil je
je verhaal kwijt of advies hoe je ergens mee om kan
gaan. Of heb je vragen over opvoeding,
functioneringsvragen of familie- of leefstijlvragen.
Binnen de gemeente Groningen zijn er coaches
werkzaam die hier een telefonisch spreekuur voor
organiseren. Om hiervoor een afspraak te maken, kun
je een mailtje sturen naar interne.coach@groningen.nl.
Vermeld dan even je naam en je telefoonnummer.
Je kan tijdens kantooruren ook bellen met
bedrijfsmaatschappelijk werk van Gimd: 088-800 85
22. Dit zijn geen collega’s van de gemeente, maar dit
is een onderdeel van de arbo dienst waar we mee
werken. Professionele maatschappelijk werkers bieden
een luisterend oor. Ook zij gaan vertrouwelijk met je
gegevens om. En mocht je behoefte hebben aan een
vervolggesprek, dan is dat mogelijk.
Hoe gaan we om met afscheid en jubilea
Ook in deze periode zijn er collega’s waar we afscheid
van nemen, omdat ze met pensioen gaan. Of misschien
vier je wel een jubileum, omdat je zoveel jaar in dienst
bent. Normaal vieren we dan met elkaar een feestje.
Helaas kan dat in deze gekke tijden even niet.
Uiteraard gaan we dat inhalen zodra het weer mogelijk
is!
Vergoeding woon-werk verkeer
Aan de uitbetaling van deze vergoeding zijn heel wat
regeltjes verbonden. We gaan je niet lastig vallen met
deze regeltjes, maar we kunnen wel vertellen dat we de

reiskostenvergoeding doorbetalen over de afgelopen
weken dat we niet op het werk zijn geweest. Hoe dat
voor de komende weken gaat, is afhankelijk van hoe
lang deze situatie duurt. In een volgende nieuwsbrief
informeren we je hier verder over.
Wat zijn corona klachten
We hebben allemaal inmiddels zoveel informatie
gekregen dat we ons voor kunnen stellen dat het niet
meer helemaal duidelijk is wanneer je nu wel of niet
naar buiten mag. In onderstaand overzicht van de
Wereld Gezondheidsorganisatie nog even de laatste
stand van zaken hierover.

Het is natuurlijk niet zo dat, wanneer je een van
bovenstaande klachten hebt, je dan direct corona hebt.
Als je twijfelt, neem dan altijd contact op met je
huisarts. Heb je wel last van 1 van bovenstaande
symptomen, blijf dan thuis! Heb je verhoging of
koorts, dan moet iedereen binnen je gezin of
huishouden thuis blijven.
Let goed op, gebruik je eigen verstand en denk om je
naasten. Alleen samen kunnen we de strijd tegen
Corona aan!
Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog
vragen hebben of zijn er andere zaken die je wilt
bespreken, neem dan gerust contact op met je
leidinggevende. Wacht niet tot hij of zij jou belt als je
graag contact wilt, maar neem zelf dat initiatief.
Voor nu, blijf gezond en kop d’r veur!
Directie iederz

