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Ingelmunster, 27 november 2021 
 
 

 
Beste collega, klant, leverancier, partner, 
 
 
 
Wij begrijpen dat de nieuwe maatregelen die het Overlegcomité neemt noodzakelijk zijn. De druk op de 

zorgsector vereist maatregelen die een onmiddellijk effect hebben. Voor een heel aantal grote en kleine 

onderneming is dit echter opnieuw een stevige opdoffer. De aanpassingen aan de steeds wijzigende 

quarantaineregels vragen om hoge waakzaamheid en zorgen ook bij ons voor een verhoogde druk op 

onze organisatie. We horen dat er op heden reeds heel wat productiebedrijven te kampen hebben met 

abnormaal hoge afwezigheden door de vele quarantaines en in sommige gevallen zelfs met een 

productiestop. 

 

Ook wij voelen de gevolgen van de huidige quarantaine- en andere maatregelen. Onvermijdelijk zorgen 

de veelvuldige quarantaines, een verspreiding van ons team door telewerk,… voor een impact op de 

dienstverlening die we aan u, onze partners, willen bieden. De quarantaines in afwachting van een 

testresultaat zorgen er immers voor dat collega’s onverwacht niet aan hun taken kunnen beginnen. De 

afstand die gecreëerd wordt door het telewerk zorgt dat er niet altijd adequaat en snel bijgesprongen 

kan worden. Heirkracht die nog versterkt wordt door de onzekerheid die heerst over de maatregelen die 

opgelegd worden door de overheid. 

 

Dit komt bovenop de uiterst uitdagende tijden waarin onze sector zich nu reeds verschillende maanden 

bevindt ( beschikbaarheden van grondstoffen, exponentiële prijsstijgingen, war-for-talent … ).  

 

Om onze dienstverlening zo goed en efficiënt mogelijk verder te zetten, zien we ons genoodzaakt om 

een aantal bijkomende maatregelen te nemen: 
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- Vanaf maandag 29 november 2021 zal ons algemeen nummer op weekdagen enkel in de 

voormiddag tussen 8u en 12u bereikbaar zijn. En dit voorlopig tot 22 december 2021. 

 

- We vragen aan onze partners om de fysieke afspraken tot een minimum te beperken en 

zoveel als mogelijk vervangen door digitale meetings. 

 

- Indien een fysieke afspraak noodzakelijk is, vragen we u om spontaan de huidige 

maatregelen te volgen ( mondmaskerplicht, afstand houden, respecteren van het maximum 

aantal personen, looprichting in de kantoren … ) 

 

Tot slot vragen we graag het nodige begrip. Het kan zijn dat uw informatie wat langer onderweg is, dat 

een e-mail iets later beantwoord wordt dan gewoonlijk, dat een telefoontje even op zich laat wachten…  

U mag er echter zeker van zijn dat we achter de schermen steeds hard aan het werk zijn om de 

vooruitgang van alle offertes en projecten zoveel als mogelijk te garanderen.  

We geloven er sterk in dat het enkel door samenwerken en openlijk communiceren is dat we deze 

beproeving opnieuw zullen doorstaan. 

 

We rekenen hiervoor op elkaar, op collega’s, op klanten, op leveranciers… 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

 

 

Dieter Vandewege – Cigma bv 

Vaste vertegenwoordiger – gedelegeerd bestuurder 

 

 

 

 

 

 

Frederick Cornillie – Corick bv 

Vaste vertegenwoordiger – gedelegeerd bestuurder 


