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V.U.: Hans Lingier 

Beste collega’s, 

Hieronder vind je meer algemene informatie over de werkschema’s die de komende weken zullen 

gehanteerd worden. Specifiek voor jouw ploeg en afdeling verwijzen we je door naar het overzicht 

onder “werkroosters” op deze site. 

R1-flow 

Vanaf maandag 20 april zal de R1-flow opnieuw in 2 ploegen werken. Om dit op een veilige manier 

te kunnen doen zijn er wat aanpassingen aan de manier waarop de opstart van de ploeg, de pauzes 

en het afsluiten van de ploeg zullen verlopen. Er werden 2 tenten voorzien op parking L (medisch 

lokaal) die als extra breakzone zullen gebruikt worden (grote tent voor mensen van R1 en mensen 

van R1Brazing, kleine tent voor R1X en S1). De mensen van R1log blijven in de breakzone van DLC. 

Om dit vlot te laten verlopen, vragen we om dit document aandachtig te lezen VOOR je maandag 

opstart. 

Omdat we willen vermijden dat er te veel mensen aanwezig zijn om de nodige afstand te kunnen 

bewaren, kan het zijn dat je gebeld wordt door je leidinggevende dat je toch niet moet komen 

werken en dus in overmacht bent. Indien je echter niets hoort van je leidinggevende op vrijdag 17 

april, word je maandag op het werk verwacht. 

R2-flow 

Van 20 april tot 1 mei zal de R2-flow in hetzelfde werkschema werken als de voorbije weken. Bij 

“werkroosters” op deze website kan je concreet zien wat dat voor jouw ploeg betekent. 

Onder voorbehoud van het in orde brengen van een aantal openstaande punten, is het mogelijk dat 

vanaf 4 mei de R2-flow opnieuw naar 2 ploegen overgaat. 

 H1-flow, H3-flow en R3-flow 

Van 20 april tot 1 mei zullen deze flows in hetzelfde werkschema werken als de voorbije 

weken. Vanaf 4 mei tot en met 15 mei (gedurende 2 weken) zal het schema echter omgedraaid 

worden. Dit om een verdeling te hebben tussen het werken in de late ploeg en het werken in de 

vroege ploeg. 

https://www.daikin.eu/content/dam/internet-denv/careers/Instructie%20R1%20flow.pdf
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Bij “werkroosters” op deze website kan je concreet zien wat dat voor jouw ploeg en afdeling 

betekent. 

Dagafdelingen (R4, R5, H2) 

De medewerkers dagafdelingen (R4, R5, H2) zullen, zonder tegenbericht van de 

leidinggevende, opnieuw volledig aan het werk kunnen vanaf maandag 20 april. 

Ondersteunende afdelingen 

Voor de medewerkers van de ondersteunende afdelingen verwijzen we door naar de planning van 

de leidinggevenden. 

Weekend- en nachtploeg 

De weekendploeg zal vanaf 25 april opnieuw opstarten. Tot en met 1 mei is er nog geen noodzaak 

om de nachtploeg op te starten. 

 


