
Beste VVP leden,  
 
Het zijn bijzondere tijden, waarbij de Nederlandse bevolking op ons rekent; we zijn onderdeel van de 
Nederlandse vitale sectoren volgens onze regering. Wij behoren immers tot de primaire 
levensbehoeften en zijn verplicht om er alles aan te doen de voorraden en wijziging van vraag van 
Foodservice naar Retail te kunnen blijven volgen. Dit in combinatie met ziekteverzuim, angst onder 
personeel en de privé situatie, waar kinderen thuis komen te zitten en toezicht nodig is. 
 
Als belangenorganisatie heeft het bestuur nauw contact met de NGO’s en beleidsbeslissers, waarbij de 
uitdrukkelijke vraag vanuit hen komt om er alles aan te doen de shift van de vraag van Foodservice 
naar Retail optimaal in te zetten. 
 
Wij als belangenorganisatie willen dan ook graag een beroep op jullie doen om de optimale inzet 
hiervoor te tonen. Wij nemen hierbij dan ook de vrijheid op basis van gesprekken met jullie in ieder 
geval de volgende adviezen te omarmen: 

1. Zorg voor een duidelijke communicatie naar het personeel met ontzorgende richtlijnen. 
2. Zorg voor voldoende hygiëne door op alle toegangsplekken ontsmettingsmiddelen te plaatsen 

en te verplichten. 
3. Zorg voor optimale strenge hygiëne maatregelen zoals aangegeven door het RIVM. 
4. Zorg dat uw management zichtbaar aanwezig is. 
5. Zorg voor alleen verplicht personeel binnen uw bedrijf. 
6. Zorg ervoor dat chauffeurs buiten het pand blijven en alleen contact hebben op afstand. 
7. Zorg voor vaste uitzendkrachten indien nodig. Er komen in ieder geval voldoende tijdelijke 

arbeidskrachten vrij. 
8. Verzoek het personeel om zorgvuldig met contacten en hygiëne om te gaan. 
9. Biedt de mogelijkheid voor oppas van kinderen op de zaak. Er zijn 14-plussers genoeg die thuis 

zitten en niets kunnen doen. 
10. Specifiek is de uitdaging van 1,5 meter afstand: ons advies: reduceer lawaai (geen muziek 

bijvoorbeeld) en probeer te zorgen dat werkwijze / snelheden aangepast worden om dit 
mogelijk te maken.  

11. Stel uw personeel op het gemak. Paniek is er door alles wat gebeurt al te veel aanwezig. Niet 
iedereen kan er goed mee overweg gaan. 

Wij zijn ons er van bewust dat we ons bemoeien met uw interne gang van zaken, maar 
bovengenoemde is bedoeld om zorgplicht te geven aan het verzoek van onze afnemers én de 
regering. Wij willen dan ook onze kennis delen om optimaal de veranderende en verhoogde behoefte 
in te vullen. 
 
Houd u allen sterk in deze zeer bijzondere tijden! 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens VriesVers Platform 
 
Wiro Sterk 
Voorzitter 
 

 


