
 

 

 

Beste collega’s, 

We willen jullie graag een update geven omtrent de situatie in Daikin met betrekking tot het 

coronavirus. 

De afgelopen dagen hebben we de nodige maatregelen getroffen om de arbeidsomstandigheden 

verder op punt te zetten in lijn met de overheidsrichtlijnen. Zo hebben we aan het begin van deze 

week de fabriek gereorganiseerd zodat we voor iedereen de 1 meter afstand konden garanderen. 

Sinds woensdag (18/3) zijn de maatregelen verstrengd door de overheid en moet iedereen telkens 

een sociale afstand van 1,5 meter houden. Deze nieuwe maatregel is niet vrijblijvend maar een 

nieuwe wet. Daarom willen wij er ook binnen Daikin streng op toezien dat de sociale afstand van 1,5 

meter gerespecteerd wordt. Om ons te kunnen aanpassen aan deze nieuwe wetgeving hebben we 

woensdag beslist om 2 dagen in minuren te gaan. Dit gaf ons de tijd om ons maximaal hierop te 

organiseren. 

Vandaag, vrijdag 20 maart, zijn we in de namiddag met een beperkte ploeg een halve shift opgestart. 

Er waren ongeveer 300 medewerkers aanwezig. De bedoeling van deze namiddag was vooral om de 

situatie met de aangepaste maatregelen te evalueren. 

Na evaluatie hebben we vastgesteld dat we op bepaalde plaatsen nog een aantal wijzigingen 

moeten doorvoeren om de sociale afstand van 1,5 meter te garanderen. We stelden vast dat 

bijvoorbeeld in de break zones, de kleedkamers en op sommige plaatsen aan de lijn er onvoldoende 

afstand kon bewaard worden met het huidige aantal werknemers dat aanwezig is. 

Daarom heeft de directie beslist in overleg met de sociale partners om vanaf maandag de 

aanwezigheid van medewerkers in de fabriek te halveren. Op deze manier hebben we meer 

spreiding van onze medewerkers in de fabriek en kunnen we ook verder werken aan maatregelen in 

functie van de sociale afstand van 1,5 meter. Praktisch betekent dit dat vanaf maandag 23 maart 

bepaalde afdelingen een week in tijdelijke werkloosheid gesteld zullen worden omwille van 

overmacht. Medewerkers zullen in twee groepen week om week aan de slag zijn (met uitzondering 

van de ondersteunende afdelingen). Je krijgt meer info omtrent welke regeling voor jou van 

toepassing is in de loop van deze avond. 

We willen iedereen via deze weg uitdrukkelijk bedanken voor de geleverde inspanningen om alles 

deze namiddag zo goed mogelijk te laten verlopen. We appreciëren enorm het respect dat getoond 

werd voor het bewaren van de sociale afstand en voor elkaar. Bedankt hiervoor. In het belang van 

de gezondheid en veiligheid van je collega’s vragen we met aandrang dat je hiervoor zorgt ten allen 

tijde in de komende periode. 

We beseffen dat het moeilijke tijden zijn, maar we zijn ervan overtuigd dat we met aangepaste 

maatregelen en met de medewerking van iedereen een maximale gezondheid en veiligheid kunnen 

garanderen binnen ons bedrijf. 

Voor meer info verwijzen wij door naar de website die vanaf morgenochtend live gaat: 

https://www.daikin.eu/corona-info-arbeiders 
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