De Nijburg Industry Group, en alle daaraan gelieerde ondernemingen, kent als missie het engineeren, ontwikkelen, produceren,
leveren en monteren van hoogwaardige producten op het gebied van lucht- en klimaattechniek. Wij willen als totaalleverancier
een bijdrage leveren aan een comfortabeler en gezonder binnenklimaat in woon- en werkomgeving. Het bieden van een veilige
werkomgeving voor onze werknemers, klanten, leveranciers, opdrachtgevers en partners hoort hierbij. Dit geldt voor zowel
onze bedrijfslocaties als de projectlocaties van onze opdrachtgevers.
Om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te beperken
volgen wij de richtlijnen van het RIVM en zijn deze sinds een
maand geïntensiveerd. Om medewerkers te informeren over
de richtlijnen en te nemen (hygiëne)maatregelen zijn op alle
werk- en projectlocaties posters en memo’s verspreid met
onderstaande te nemen (hygiëne)maatregelen:

•
•
•
•
•
•

Was handen regelmatig.
Hoest en nies aan de binnenkant van de elleboog.
Geen handen schudden.
Gebruik papieren zakdoekjes (eenmalig).
Kom alleen samen indien minder met 3 personen.
Houd afstand (1,5 meter).

HOE WERKT NIJBURG INDUSTRY GROUP OP KANTOOR?
Voor onze organisatie betekent dat waar mogelijk is thuis gewerkt wordt en afdelingen opgesplitst zijn om besmetting te
minimaliseren en afdelingen operationeel zijn en blijven. Al onze medewerkers zijn goed bereikbaar per telefoon, e-mail, skype
of Microsoft Teams.
Specifieke aanvullende maatregelen op kantoor:
• Klantbezoeken zijn uitgesteld totdat het RIVMaanpassingen doet binnen de richtlijnen.
• Wij ontvangen geen extern bezoek tenzij dat
hoogstnoodzakelijk is.
• Pauzes zijn opgesplitst en slechts 1 persoon per keer
in de koffiehoek.
• Twee wekelijks Management Team overleg vindt er
plaats om als organisatie adequaat in te spelen op
de actuele situatie.

• Overleggen worden zo veel mogelijk uitgesteld
of vinden alleen plaats indien minimaal 2 meter
gehanteerd kan worden.
• Schoonmaak frequenties zijn omhoog gebracht en
op verscheiden punten staan desinfectiemiddelen
ter beschikking.
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HOE WERKT NIJBURG INDUSTRY GROUP IN DE PRODUCTIE?
Op onze productielocatie dragen wij zorg voor een ruime opzet zodat de werkzaamheden doorgang kunnen blijven vinden en
tevens de richtlijnen van het RIVM in acht genomen kunnen worden.
Specifieke aanvullende maatregelen in de fabriek:
• Gezien de ruime productiehallen wordt er een aanvullend
beleid van 5 meter afstand gedurende uitvoering
werkzaamheden tussen medewerkers gehanteerd waar
streng op gecontroleerd wordt.
• Pauzes zijn opgesplitst in ploegen om groepsvorming te
voorkomen en de 1,5 meter te allen tijde te waarborgen.

• De schoonmaakfrequentie is omhoog gebracht en op
verscheidene punten staan desinfectiemiddelen ter
beschikking.
• Medewerkers worden sterk afgeraden te carpoolen
indien dit niet noodzakelijk is.

HOE WERKT NIJBURG INDUSTRY GROUP OP DE BOUW?
Ons montagepersoneel, wat op projectlocaties werkzaam is, rijdt met maximaal 2 personen naar de locatie. Tevens zijn er
duidelijke instructies voor wat te doen indien een medewerker één of meerdere symptomen vertoont zoals omschreven door het
RIVM. Om besmetting nog meer te voorkomen zijn de eerste ‘spatschermen’ gemonteerd in onze bedrijfsauto’s.
Specifieke aanvullende maatregelen op de bouw:
• Maximaal 2 personen met voertuig.
• Groepsvorming met meer dan 3 mensen is verboden
tenzij te allen tijde de 1,5 meter afstand gehanteerd
kan worden.

• Spatschermen zijn gemonteerd in bedrijfsauto’s.
• Onze monteurs volgen de protocollen en richtlijnen
zoals deze op de verschillende projectlocaties worden
gecommuniceerd.

Beheersmaatregelen:
Nijburg Industry Group is in tijden als deze voor een groot deel onafhankelijk van leveranciers. Door de eigen productie binnen de
organisatie is Nijburg Industry Group is staat haar verkoop- en installatiebedrijven te voorzien van producten.
Specifieke maatregelen beheersbaarheid:
• Binnen onze eigen productie zijn de voorraden verhoogt.
Dit om aan klanten en opdrachtgevers levering van onze
producten te kunnen garanderen.
• Tevens vindt er intensief overleg plaats met onze
strategische partner, hiermee beogen wij op de hoogte te
zijn van actuele informatie om indien nodig vroegtijdig te
kunnen anticiperen op mogelijke veranderingen op levering
van goederen of diensten bij partners.
• Wekelijks worden mogelijke wijzigingen intern
gecommuniceerd.
• Intern worden ontwikkelingen en aanpassingen op het
beleid vanuit overheid en RIVM duidelijk gecommuniceerd
naar onze medewerkers. Instructies hoe de richtlijnen
toe te passen op de werkvloer en interne memo’s over
mogelijke gevolgen voor zowel werknemer als werkgever.

• Daarnaast vindt er intern Management Team overleg
plaats om zowel intern als extern iedereen tijdig en juist
te informeren over de stand van zaken en hoe wij als
organisatie hiermee omgaan.
Door de mogelijkheden die er inmiddels zijn op het gebied van
thuiswerken en specifieke maatregelen op al onze vestigingen,
gaan wij ervan uit dat onze medewerkers tijdens deze periode
goed beschikbaar zijn en hun veiligheid in acht is genomen. Wij
nemen deze maatregelen binnen de Nijburg Industry Group
om de veiligheid van onze medewerkers en de continuïteit van
onze werkprocessen te garanderen.
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