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Beste relatie,
De regering heeft weer verdergaande, verscherpte maatregelen afgekondigd om de groei van het Corona virus in
Nederland te remmen. In deze brief breng ik U graag op de hoogte hoe wij hier vanuit TÜV Nederland mee om
gaan.


Wij volgen aanwijzingen van het RIVM en de Nederlandse regering nauwgezet. Dit is op dit moment de
enige bron die door ons gevolgd wordt. Telkens wanneer het beleid wordt aangepast overlegt het
management direct welke consequenties dat heeft voor onze werkwijze, ons beleid en past indien nodig
deze aan.



Wij instrueren onze medewerkers om alle door het RIVM aangegeven aanwijzingen op te volgens bij de
uitvoering van onze werkzaamheden.
“Was je handen regelmatig”, “Hoest en nies in de binnenkant van je elle boog”, “Gebruik papieren zakdoekjes”,
“Geen handen schudden”, “Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt”, “We reizen niet naar het buitenland”,
“Zorg dat je niet langdurig samen met anderen in een kleine ruimte bent”, “Blijf op 1 ½ meter afstand van anderen”



Wij instrueren onze mensen om ook aan de klant te vragen deze regels te respecteren.



Wij streven ernaar onze diensten uit te blijven voeren om daarmee te werken aan de veiligheid,
betrouwbaarheid en/of continuïteit van onze klanten. Voor de meeste diensten is dit nog altijd mogelijk.

Ik wil u vragen om uw medewerking hieraan te leveren door zorg te dragen voor een veilige werkplek van onze
inspecteurs met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM.
Als TÜV Nederland zit veiligheid in ons DNA, wij instrueren onze medewerkers daarom ook om de
werkzaamheden niet te continueren wanneer zij, uw werknemers of anderen hierdoor in een situatie terecht
dreigen te komen dat de richtlijnen van het RIVM niet haalbaar zijn.

Wij staan u graag te woord wanneer deze berichtgeving vragen bij u oproept,
Met vriendelijke groet,

De heer P.G.G. Roosen
BU Manager Inspecties
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