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Beste directieleden, 

 

 

Wij hebben u op 24 maart op de hoogte gebracht over de gevolgen van de Corona crisis voor 

onze samenwerking. Daarnaast hebben we u laten weten hoe Alliander de regel met betrekking 

tot het houden van 1.5 meter afstand wenst te hanteren. Bij deze willen wij u op de hoogte 

brengen van de volgende ontwikkelingen. De ontwikkelingen op landelijk niveau leiden tot 

aanpassingen van instructies op niveau van de Alliander organisatie en ook binnen de 

bedrijfsvoering van de aannemer. 

 

Als netbeheerder is Alliander verantwoordelijkheid voor de energievoorziening van 2,9 miljoen 

huishoudens en bedrijven. De activiteiten van de netbeheerders zijn onderdeel van de vitale 

infrastructuur in Nederland. Op 27 maart 2020 kwam het protocol “Samen veilig doorwerken” tot 

stand in samenwerking tussen de Rijksoverheid, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en 

een aantal andere partijen uit de sector. Het bevat handreikingen voor de bouw- en 

technieksector over veilig doorwerken in deze tijd, zodat het werk zoveel mogelijk kan doorgaan, 

schade zoveel mogelijk kan worden beperkt voor betrokken sectoren en tegelijkertijd de 

gezondheid van medewerkers en klanten beschermd is.  

 

Op basis van het protocol van vrijdag 27 maart hervat Alliander haar werkzaamheden achter de 

voordeur bij klanten thuis. Het besluit dat deze werkzaamheden werden stopgezet is op 16 maart 

genomen omdat heldere handreikingen voor de bouw- en technieksector op dat moment 

ontbraken. Door het werk achter de voordeur bij klanten weer op te starten, gaan wij zoveel 

mogelijk door met onze werkzaamheden. Want zonder energie staat alles stil. Wij houden elkaar 

vanzelfsprekend strikt aan de voorgeschreven hygiëne maatregelen zoals beschreven in het 

protocol. Daarnaast hebben klanten de keuze om afspraken op een later moment in te plannen. 

Ook voor de overige werkzaamheden van aannemers sluiten wij aan bij het protocol Samen veilig 

doorwerken; dit protocol treedt dus in de plaats van onze eerdere communicatie over het 

hanteren van de 1.5 meter regel. Op basis van de daarin vervatte regels is het aan u als onze 

aannemer om ervoor te zorgen dat veilig gewerkt wordt.  
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Aanvullend blijven we gebruik maken van internet om mogelijke vragen in “Q&A’s” te publiceren. 

U kunt dit vinden op https://www.alliander.com/nl/leveranciers/. Deze zijn inmiddels 

geactualiseerd en bij deze vraag ik u om hier regelmatig kennis van te nemen, en om uw 

medewerkers hierop attent te maken. Dat helpt in de eenduidigheid van informatie en voorkomt 

onnodige communicatie.  

 

Dit betekent dat onze focus nu is gelegen in het hervatten van de stil gelegde werkzaamheden 

achter de (bewoonde) voordeur met inachtneming van het protocol. We willen graag in overleg 

bepalen welke werkzaamheden prioriteit krijgen bij de uitvoering. Hiervoor stellen we voor dat 

deze prioritering wordt afgestemd volgens de bekende operationele lijn. We willen benadrukken 

dat bezoek achter de voordeur extra gevoelig kan liggen. We vragen dan ook om voorzichtig en 

respectvol te zijn bij het benaderen van klanten en daarbij gebruik te maken van de ontwikkelde 

protocollen (door aannemers en Bouwend NL).  

  

Met deze aanpak zijn we overtuigd dat we een goed evenwicht hebben gevonden tussen de 

veiligheid van uw en onze medewerkers en de kosten van het stopzetten van werkzaamheden.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Walter Bien 

CFO Alliander N.V. 
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