
 

Beste opdrachtgever, 
 
Hierbij willen wij u informeren over welke maatregelen wij hebben genomen om de verspreiding van het 
Coronavirus te voorkomen. 
De overheid heeft de maatregelen en adviezen om de verspreiding van het COVID-19 virus in te dammen 
verscherpt. SIGHT Landscaping houdt zich aan de voorzorgsmaatregelen en richtlijnen van het RIVM. 
Net als veel andere bedrijven hebben ook wij aanvullende maatregelen genomen om hieraan bij te dragen. 
Deze willen wij graag met u delen. 
 
Onze medewerkers staan u te woord vanuit huis 
Een deel van ons projectmanagement werkt tot en met 6 april afwisselend op kantoor maar zoveel mogelijk 
thuis. Zij kunnen hier inloggen op onze systemen en zijn telefonisch of per e-mail voor u bereikbaar.  
Geen deelname aan (bouw)vergaderingen en bijeenkomsten 
Wij hebben besloten dat onze medewerkers voorlopig niet fysiek zullen deelnemen aan (bouw)vergaderingen 
en weekoverleggen of bijeenkomsten met meerdere personen tegelijk. Uiteraard willen wij er wel alles aan 
doen om op een andere manier contact te hebben zodat belangrijke overleggen, beslissingen etc. door kunnen 
gaan. Dit wordt als maatwerk met u afgestemd.  
Bezoekafspraken zoveel mogelijk telefonisch of via een videocall 
Wij vragen onze medewerkers afspraken met relaties zoveel mogelijk om te zetten naar een telefonische 
afspraak of een videocall. Fysieke afspraken gaan alleen door als dit echt noodzakelijk is.  
Uitvoeren van werkzaamheden 
Uiteraard blijven wij er alles aan doen om de contractverplichting die wij hebben te borgen. Dit echter wel 
binnen de richtlijnen die het RIVM en de overheid geeft. Vanuit deze richtlijnen hebben wij maatregelen 
genomen zodat onze werkzaamheden zoveel mogelijk doorgang kunnen hebben. Dit betreft de volgende 
maatregelen:  
  

- De werkzaamheden worden zoveel mogelijk in kleine(re) lokale vaste ploegen uitgevoerd.  
- Het fysieke contact tussen medewerkers van de verschillende locaties is zoveel als mogelijk beperkt. 

Ook het verzamelen op een van onze vestigingen wordt zoveel mogelijk voorkomen.  
- Medewerkers hebben instructie dat ze geen fysiek contact hebben met opdrachtgevers of derden op 

de werklocaties. 
- Er zijn extra aanvullende hygiënische maatregelen getroffen om besmetting zoveel als mogelijk te 

voorkomen. Dit door het verstrekken van hygiënische middelen en aanvullende instructies zoals het 
bewaren van afstand onderling en van derden. 

- Wij houden ons verder aan de evt. richtlijnen die aanvullend vanuit onze opdrachtgevers worden 
gegeven, mits deze niet tegenstrijdig met bovengenoemde maatregelen en adviezen vanuit de 
overheid. 

 
Met het nemen van deze maatregelen geven wij de prioriteit aan de veiligheid en gezondheid van onze 
medewerkers en de doorgang van het werk. Hiermee kan het zijn dat wij op onderdelen moeten afwijken van 
afspraken op het gebied van beloofde duurzaamheid – en EMVI doelstellingen. Bijvoorbeeld als wij de keus 
maken om in kleinere groepen te gaan werken dan betekent dit meer inzet van rijdend materieel. Uiteraard 
blijven wij achter onze afspraak staan en zullen er alles aan doen om dit te verwezenlijken binnen de situatie 
zoals deze nu is.    
Tot slot, wij staan voor u klaar zoals u van ons gewend bent. Ook in deze situatie willen wij een proactieve 
partner zijn. U kunt op ons rekenen ook in geval van calamiteiten en aanvullende wensen vanuit uw 
organisatie.  
 
Wij zullen u hierover blijven informeren en mocht u nog vragen hebben dan horen wij dit graag. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Henri Schuurman 
Algemeen Directeur  SIGHT Landscaping  
 


