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Opstarten werkzaamheden 
 

“De pers is sneller dan het licht” is een opmerking die 

hier op z’n plaats is. In de media zijn al diverse 

berichten naar buiten gekomen over een opstart van 

het werken bij iederz. In deze nieuwsbrief informeren 

we je hier graag zelf over. 

Door Corona zijn we allemaal al een tijdje thuis. 

Inmiddels is er een versoepeling van de maatregelen 

van kracht en wordt de wens om weer aan het werk te 

gaan, ook bij jullie, steeds groter. Op de locatie van 

Essity in Hoogezand zijn we inmiddels langzaamaan 

weer begonnen. Ook voor de andere locaties van 

iederz zijn we nu druk aan het onderzoeken wat er 

nodig is om samen veilig weer het werk te kunnen 

hervatten. Hierbij houden we rekening met alle 

veiligheidsaspecten die de Corona maatregelen van 

ons vragen. Het streven is om eind mei of begin juni 

kleinschalig weer van start te gaan. Dit kan per locatie 

verschillen. Of en wanneer je weer aan het werk kan, 

wordt door je eigen leidinggevende aan je 

doorgegeven.  

Vergoeding woon-werkverkeer 

In de vorige nieuwsbrief hebben we al iets gezegd over 

deze maandelijkse vergoeding. We hebben een nieuw 

besluit hierover genomen en die is als volgt. Met 

ingang van 1 juni stoppen we de uitbetaling van de 

kilometervergoeding van hen die niet werken. Hoef je 

niet naar je werk te reizen, omdat je bijvoorbeeld tot 

een risicogroep behoort, dan krijg je vanaf 1 juni tot 

aan het moment dat je wel kunt werken, geen 

kilometervergoeding. De vaste vergoeding van € 8,31 

naar rato wordt wel uitbetaald.  

 

Eigen bijdrage georganiseerd vervoer 

Collega’s die aangewezen zijn op georganiseerd 

vervoer betalen maandelijks een eigen bijdrage. Dit 

bedrag wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 april 

2020 terugbetaald tot het moment dat er ook weer 

gebruik gemaakt wordt van taxi vervoer.  

Opnemen van verlof 

Hoewel het in deze tijd gek voelt om verlof op te 

nemen, is het wel goed om zo nu en dan even echt 

afstand te nemen van het werk en het wachten. Net 

zoals je dat anders zou doen. In overleg met je 

leidinggevende kun je bekijken wat je mogelijkheden 

zijn. Als werkgever vragen we je hier eens goed over 

na te denken. Als we straks weer opgestart zijn met 

werkzaamheden zijn de mogelijkheden om verlof op te 

nemen wellicht wat beperkter, omdat we dan rekening 

met andere factoren zoals bezetting moeten houden. 

Telefonische hulplijn voor medewerkers  

We willen je nogmaals wijzen op de mogelijkheid om 

contact op met interne coaches als je even van je af 

wilt praten. 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 
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gegevens om. En mocht je behoefte hebben aan een 

vervolggesprek, dan is dat mogelijk.  

 

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 
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