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Geachte relatie, 

 

Gister hebben we van onze overheid opnieuw ingrijpende maatregelen te horen gekregen, welke 

de komende weken in toenemende mate impact zullen gaan hebben, op het reilen en zeilen van 

ons dagelijkse leven. 

  

Uiteraard beraden ook wij ons op de mogelijkheden, die ons als bedrijf ter beschikking staan, om 

een bijdrage te leveren, de verspreiding van dit vreselijk virus te helpen beperken. Het is onze 

gezamenlijke uitdaging te proberen de crisis waarin we van de ene op de andere dag in terecht zijn 

gekomen, zo goed mogelijk te beteugelen.  

 

We beseffen terdege dat we, werkzaam als dienstverlener voor ’Agro en Food’, een rol spelen in 

de continuïteit van een deze ”Vitale Sector”, zoals deze de laatste tijd, door onze overheid en 

maatschappij werd geduid en zullen daar uiteraard ook onze verantwoordelijkheid in nemen. 

 

Echter hebben we ook te maken met een stuk verantwoordelijkheid jegens onze medewerkers, 

waarvan zoals bij velen, ook bij ons een aantal qua leeftijd zich in een hogere risico klasse 

bevinden. En uiteraard zijn er, hoewel in afnemende mate, ook nog steeds bezoekende klanten en 

leveranciers. 

 

Al met al heeft deze overweging ons doen besluiten, om ondanks onze beperkte bezetting, met 

directe ingang een gedifferentieerd werkrooster in te voeren. 

Want een technisch service bedrijf kan nu eenmaal niet zijn mensen naar huis sturen om thuis te 

werken en daar de klus te klaren! 

 

De komende periode werken we in de ochtend en middag met 2 teams die elkaar aflossen. De 

kans op fysiek onderling contact neemt daarmee behoorlijk af. Natuurlijk staan onze mensen altijd 

telefonisch voor elkaar en voor u, klaar als dat nodig is. Ondanks dat we het zo goed mogelijk in 

banen proberen te leiden, kan het zijn dat u niet helemaal de respons krijgt, die u van ons gewend 

bent en vragen daarvoor enig begrip. Voor serviceklussen buiten de deur hebben we uiteraard een 

monteur voor ‘uitruk’ beschikbaar. 

 

Voor wat betreft het werkaanbod komt deze maatregel voor ons op een beroerd moment, omdat 

we nog een aantal omvangrijke klussen en projecten op stapel hebben staan. Dus mocht u iemand 

weten die ons team wat dat betreft op korte termijn zou kunnen versterken, dan houden wij ons 

hiervoor beleefd aanbevolen.  

De goede tip levert sowieso een weekendje Terschelling op, als ‘de kust weer veilig is’ natuurlijk!!! 

 

We wensen u veel sterkte en wijsheid om de lastige periode die voor ons ligt door te komen. En 

weet, dat ondanks alles toch ook morgen, als belangrijkste energie leverancier voor ons allen, 

weer gewoon de zon opkomt!  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Mijno van Dijk Mechanisatie 

 

M. van Dijk. 


