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KLIER

CORONACRISISDE KERN
Yves Lambrix

Feestdag 4 mei

N
ederland eert zijn
slachtoffers van
Wereldoorlog II.
Columnist Jan
Mulder viert
driekwart eeuw

voetbal- en schrijfplezier. De 
Amerikaanse jazzlegende Ella 
Fitzgerald wordt de eerste 
Grammy-winnares ooit. Toch 
zal 4 mei in België vooral de 
geschiedenisboeken ingaan als 
de dag waarop we de corona-
lockdown verlieten, als de dag 
waarop ‘perspectief’ een 
gezicht kreeg. Nadat we ruim 
zes weken in ons kot bleven, 
wordt de deur uit deze ver-
schrikkelijke quarantaine heel 
voorzichtig opengezet.
Vandaag mogen niet-essentiële 
bedrijven die niet rechtstreeks 
met klanten in contact komen, 
heropstarten. Om dit mogelijk 
te maken, worden de regels 
voor crèches en onthaalouders 
versoepeld en rijdt het open-
baar vervoer weer volgens het 
normale schema. Wandelen, 
fietsen en contactloze sporten 
(atletiek, tennis, golf...) in 
openlucht worden opnieuw 
toegestaan met maximaal twee 
personen, naast de mensen die 
onder hetzelfde dak wonen. 
Zelfs motorrijders mogen 
opnieuw per drie een ritje 
maken. Maar in alle versoepe-
lingen blijven de vijf belang-
rijkste veiligheidsmaatregelen 
overeind: blijf thuis als u ziek 
bent, was vaak uw handen, 
hou 1,5 meter afstand van 
andere mensen, kom zo weinig 
mogelijk samen met anderen, 
en bedek uw neus en mond 
met een mondmasker of een 
goed alternatief als u op een 

openbare plaats bent.
Met fase 1 van het exitplan 
volgt België het voorbeeld van 
andere Europese landen, waar 
de gedeeltelijke werkhervat-
ting en versoepeling van de 
strikte quarantainemaatrege-
len al enkele dagen een feit 
zijn. In de Scandinavische 
landen, Duitsland en Oosten-
rijk zijn zelfs scholen en 
grotere winkels al deels 
heropend. Als het aantal 
nieuwe corona-ziekenhuisop-
names en -overlijdens onder 
de symbolische grens van 
honderd blijven, gaan volgen-
de week maandag ook in ons 
land de winkels opnieuw open.
Een week later is het de beurt 
aan de scholen. Ten vroegste 
op 8 juni kan met de herope-
ning van horecazaken en het 
groen licht voor meerdaagse 
reizen en zomerkampen de 
laatste van vier moeilijke 
hordes worden genomen.
Het Nationaal Crisiscentrum 
rekent erop dat “iedereen zijn 
verantwoordelijkheid neemt.” 
Zo kunnen heel wat discussies 
worden voorkomen en wordt 
het risico op een tweede 
besmettingsgolf en een nieuwe 
lockdown zoveel als mogelijk 
beperkt. Vanaf vandaag zijn 
we dus nog meer afhankelijk 
van ons gezond verstand. Dat 
is niet vanzelfsprekend voor 
een natie die qua non-confor-
mistisch levensgenieten 
nauwelijks moet onderdoen 
voor Italianen of Grieken. 
Samen met u hou ik mijn hart 
vast, ook al is het vandaag een 
beetje een feestdag.

Reacties: dekern@hbvl.be

Exit fase 1A: 
15.000 Limburgers 
weer aan de slag
Fase 1A van het exitplan is een feit. In Limburg gaan 
maandag naar schatting 15.000 werknemers weer aan de 
slag in de private sector. Dat blijkt uit een bevraging van 
werkgeversorganisatie Voka. “Veel bedrijven starten 
gefaseerd op”, zegt Johann Leten van Voka Limburg.

M
aandag 4 mei, de
eerste fase van de
exit na de lock-
down is aange-
broken. Naast de
verplichting van

mondmaskers in het openbaar 
vervoer en de heropening van de 
stoffenwinkels, mogen ook niet-
essentiële bedrijven en B2B-dien-
sten (Business-to-Business) weer 
opstarten. “Op 4 mei gaan in
Vlaanderen tussen de 75.000 en
150.000 medewerkers weer aan de
slag”, zegt Johann Leten, gedele-
geerd bestuurder van Voka Lim-
burg. “Dat is zo’n tien à twintig
procent van de 750.000 tijdelijke 
werklozen in de private sector.
Voor Limburg zijn de cijfers nog 
niet binnen, maar we schatten dat
er in onze provincie maandag zo’n
15.000 werknemers opnieuw star-
ten. Veel bedrijven lagen niet hele-
maal stil, maar schroefden de acti-
viteiten noodgedwongen terug. 
Die activiteiten zullen nu weer ge-
voelig opgevoerd worden.”

Looprichtingen
Meer dan 90 procent van de  be-
drijven is klaar voor de herstart.
Ruim 8 op de 10 heeft maatregelen
genomen om social distancing toe
te passen. Een tiende kan de af-
stand niet garanderen, maar voor-
ziet het nodige beschermingsma-
teriaal. “Social distancing is maar
één van de vele maatregelen die
genomen worden”, verduidelijkt 
Leten. “In grote bedrijven worden
looprichtingen vastgelegd. Er 
wordt een maximumaantal werk-
nemers toegelaten per kantoor of
in een vergaderruimte. Klanten 
worden afgeschermd. Bedrijven 
mogen terug klanten ontvangen,
waardoor ze weer contracten 
kunnen afsluiten. Voorlopig enkel
de B2B-klanten, maar vanaf 11
mei, wanneer de winkels open mo-
gen, zijn ook particulieren weer 

toegelaten.”
De grootste hinderpaal van de
herstart is niet de veiligheid. Wel
de onzekerheid en het gebrek aan
vraag. “Twee derde van de bedrij-
ven geeft aan dat dit een probleem
zal zijn”, zegt Leten. “Daarom
starten de meeste bedrijven gefa-
seerd op. Het productieproces op-
starten is één ding, maar ze moe-
ten klanten hebben en zorgen dat
de vraag weer stijgt. Veel bedrijven
starten dus niet aan 100 procent
op. Er zullen geleidelijk aan weer
meer medewerkers aan de slag
gaan. Ook dat aantal van 15.000
medewerkers zal dus snel stijgen.”

Wendbaarheid
Tachtig procent van de bedrijven 
geeft aan dat ze een omzetdaling 
ervaren door de coronacrisis.  “De
voornaamste reden voor de om-
zetdaling is het wegvallen of ge-
deeltelijk wegvallen van de ver-
koop”, zegt Leten. “Dat ze weer
klanten mogen ontvangen, is net 
daarom zo belangrijk. In Vlaan-
deren ziet 31 procent zijn omzet
met minstens 50 procent dalen.
Limburg doet het net iets beter: 
hier ziet 26 procent van de bedrij-
ven zijn omzet met minstens 50
procent dalen. Statistisch gezien is
dit maar een miniem verschil, 
maar we kunnen daar alleen maar
tevreden mee zijn. Een verklaring
hebben we niet, tenzij de wend-
baarheid van de Limburgse be-
drijven. Twee procent van de be-
drijven ziet zijn omzet zelfs om-
hoog gaan. Dat zijn vooral
bedrijven in de gezondheidssector
of de cleaning. Al zijn er ook Lim-
burgse bedrijven die hun activitei-
ten omgevormd hebben. Ik denk 
aan staalbouwer Derdaele, die
zuilen heeft ontwikkeld voor des-
infecterende gel en verschillende 
bedrijven die nu mondmaskers 
produceren. Dat ze snel gescha-
keld hebben, loont.”  

“Het productieproces 
opstarten is één 
ding, maar ze 

moeten klanten 
hebben en zorgen 
dat de vraag weer 

stijgt” 
Johann Leten 
Voka Limburg

HERSTART BEDRIJVEN
HASSELT
Hanne De Belie
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Exit fase 1A: 
15.000 Limburgers 
weer aan de slag

WINFERA

“Plexiglas in de camionette”

Geen anderhalve meter afstand, 
toch veilig. Dankzij plexiglas in 
de camionette kunnen de 
monteurs van ramen en deuren 
Winfera na zeven weken weer 
veilig opstarten.

Plexiglas zorgt in winkels voor
de nodige afstand tussen klan-
ten en personeel. Maar omdat
de monteurs van Winfera sa-
men met de camionette naar een
werf rijden, installeerden de
zaakvoerders ook plexiglas op
de zetel tussen de bestuurder en
passagier. “Social distancing in
een camionette is niet moge-
lijk”, zegt Patrick Hilven van
Winfera, met een vestiging in
Hasselt, Tongeren en Kortrijk.

“We zijn al heel snel gestart met het
in inbouwen van die plexiglazen.
Eerst hebben we natuurlijk na-
vraag gedaan bij de verzekeringen,
om zeker te zijn dat er geen hoger
risico was bij een ongeval. Om vei-
lig terug op te starten zijn we zijn
overal waar we konden info gaan
halen. We starten met een toolbox-
meeting rond veiligheid. Iedereen
werkt in shiften: ze starten om 7, 8
en 9 uur. Op de werven voorzien we
mondmaskers, brillen, hand-
schoenen en handgel. Elke mede-
werker heeft ook zijn eigen zeep en
eigen wc-rol, om te zorgen dat het
virus niet op die manier verspreid
kan worden. Dat idee van een ei-
gen wc-rol hebben we in de woon-
zorgcentra gehaald.”(hdb)

Plexiglas in de 
camionettes 
van Winfera. 
FOTO TOM PALMAERS

ITZU CLEANING

“Bedrijven gaan desinfecteren”
Sommige bedrijven hebben het 
ondanks - of net dankzij - de 
coronacrisis extra druk. Nu 
andere firma’s weer opstarten, 
is de vraag bij schoonmaakbe-
drijf Itzu Cleaning in Genk 
groter dan ooit.

De activiteiten van Itzu Clea-
ning lagen de voorbije weken 
niet helemaal stil. “We zijn ac-
tief binnen de HR en de 
schoonmaaksector. Met onze 
tak van industriële schoon-
maak zijn we kunnen blijven
werken in de farma-, voeding-
en zorgsector”, zegt zaakvoer-
der Luc Lormans. “We hebben
wel een lichte omzetdaling ge-
kend, maar nu onze klanten 
weer opstarten krijgen we mas-
saal veel aanvragen binnen. 
Ook van nieuwe klanten. Ie-
dereen wil veilig heropstarten:
we moeten alles gaan desinfec-
teren en de frequentie van 
schoonmaken wordt op de 
meeste plaatsen ook verdub-
beld. Van kantoren en sanitair 
tot werfketen in de bouwsector.
Het is frappant hoe sterk ieder-
een met veiligheid bezig is. 
Onze medewerkers kunnen
hun werk zelf veilig doen. Als 
wij gaan reinigen, is er meestal
niemand aanwezig. Wie indus-
triële reiniging doet, is altijd al 
goed beschermd, met een pak, 
gelaatsbescherming en hand-
schoenen. We hebben negen-

honderd vaste medewerkers, 
maar dankzij onze tak in de uit-
zendsector kunnen we snel een be-
roep doen op heel wat extra krach-
ten.”(hdb)

Bij Itzu Clea-
ning wordt het 
nu extra druk.
FOTO RR

AUTOGLASS CLINIC

“Werken zonder 
contact”

“Als onze monteurs aan een 
wagen werken, hebben ze 
voldoende ruimte”, zegt Charli-
ne Leroi van Autoglass Clinic, 
die voor elke medewerker een 
survivalkit heeft voorzien.

teiten op voor bedrijven die klant
zijn. Volgende week zijn ze weer
open voor particulieren. “We heb-
ben drie ingangen: de hoofdin-
gang voor de klanten, een andere
ingang voor de bedienden en de
monteurs komen binnen via de 
garage. We hebben in principe vol-
doende plaats om de social distan-
cing te waarborgen. Bedienden 
werken nog zo veel mogelijk thuis.
Al hebben ze hun eigen kantoor, 
waar ze ongestoord en zonder
contact kunnen werken. De mon-
teurs hebben in de montagehal ge-
noeg ruimte. Ze werken elk aan
hun wagen. Enkel bij het uitsnij-
den of inleggen van een ruit wordt
de anderhalve meter overschre-
den. Daarom voorzien we ook 
mondmaskers. We hebben een 
survivalkit voor elke medewerker,
met handgel, handzeep en een rol
wc-papier. Dat wc-papier zit er
voor de lol bij, omdat dit nu het
meest luxueuze cadeautje is wat je
kan geven (lacht). De meeste
werknemers zijn blij dat ze terug
mogen komen werken. Al is het 
ook wat dubbel: collega’s mogen 
ze terugzien, maar hun familie 
nog niet.” hdb

Autoglass Clinic, met vestigin-
gen in onder meer Hasselt en 
Bree, start maandag zijn activi-

Voor elke werknemer is er een 
survivalkit. FOTO RL Ruimte genoeg, bij Autoglass Clinic. FOTO  RAYMOND LEMMENS


