GRATIS MAGAZINE VAN DE SMET GROUP

Smet Group voorziet in deze coronatijden een extra editie van De Boormeester. Een verkorte versie met
noodzakelijke informatie over de door Smet Group genomen maatregels.

OM TE BEGINNEN
Beste Smet Group collega’s, proﬁciat voor uw engagement, samenwerking en inventiviteit
om corona-oplossingen uit te werken en consequent te respecteren! Met begrip voor onze
Smet-collega’s in tijdelijke werkloosheid of ziekte. We hopen jullie op een veilige manier
terug te zien op korte termijn.

V

ele Smet-maatregelen worden uitgerold. Alles
wat kan, wordt uit de kast gehaald, meer dan
wat de overheden voorstellen. We willen dat onze
Smet-collega’s zich op hun gemak voelen als ze komen
werken. Zoals gezegd blijven we maniakaal onze
handen wassen. Maar er is vooral één belangrijke
regel. Respecteer de sociale afstand van 1,5 meter!
Het is niet gemakkelijk en het vraagt voortdurende
aandacht, maar het kan! Pas je werkmethode aan of
gebruik afscherming. Het is noodzakelijk voor uw
gezondheid, de gezondheid van uw gezin en deze
van uw collega’s! Op de werven, in het atelier, op
kantoor hebben we verschillende keren collega’s

uit elkaar moeten halen! We willen dat Smet Group
op de werven het goede voorbeeld geeft en collega's
aanspreekt om hen te helpen juist te handelen. Na het
noodgedwongen stilleggen van verschillende werven
zijn we geleidelijk aan zoveel mogelijk werven opnieuw
aan het opstarten met inachtneming van de nodige
veiligheidsmaatregelen. De volgende weken gaan we
verder en zullen nog meer werven opnieuw opstarten.
Hierdoor hopen we zo spoedig mogelijk iedereen
opnieuw aan het werk te krijgen.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw constructieve
samenwerking ondanks de uitdagingen. Namens de
directieleden en de dagelijkse Smet Group c-taskforce.
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SMET VS CORONA
De voorbije weken zijn er veel nieuwe maatregelingen bijgekomen. Zowel in het
hoofdkantoor als op de werf. Hier zetten we de laatste nieuwe maatregels even op een rij.
Ondertussen weten we allemaal dat het coronavirus
enkel overgedragen wordt via kleine druppeltjes die
bij ademen, hoesten en niezen vrijkomen. Daarom
houden we de hand-, nies-, hoesthygiëne en 1,5m
afstand regels nauwlettend in het oog.

De 1,5m regel

Vermijd ook steeds dat ademlucht, speeksel of snot
wegvliegt. Dit kan je doen door 1,5m afstand van elkaar
te houden. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk.
Hier voorzien we enkele hulpmiddelen voor. Tijdens
het vervoer van en naar de werf heeft Smet plexiglas
schermen tussen bestuurder en passagier geplaatst.
Natuurlijk valt er ook een zekere verantwoordelijkheid

Toolboxen in het Atelier

op onze werknemers. Zoals vóór het betreden van
eet-, vergader-, kleed- en sanitaire ruimtes moeten
we grondig onze handen wassen met voldoende water
en zeep. Als er geen stromend water is voorzien we
waterbidons.

Is de 1,5m regel niet mogelijk?

Soms kan de 1,5m maatregel niet gerespecteerd
worden. In dat geval voorzien we volgelaatsschermen.
Voor eenvoudige werkzaamheden als bureauwerk,
vergaderingen, temperatuurmetingen word er een
eenvoudige gelaatsschermen voorzien. Opgepast: in
tegenstelling tot de 'gewone' schermen zijn deze enkel
beschermend tegen spatten en niet bruikbaar voor
werkzaamheden met mogelijke impact op het scherm!

Bij langdurige werkzaamheden waar de 1,5m
regel niet kan aangehouden worden voorzien
we volgelaatsmaskers. Waar nodig met continue
luchttoevoer - om te vermijden dat ademlucht,
speeksel en snot kan overgedragen worden. Alle
gelaatsmaskers dienen voor en na gebruik grondig
met water en zeep gewassen te worden.

Buitenlandse werven

De verplaatsingen van en naar onze buitenlandse
werven als Denemarken, Israël, Zwitserland en
Duitsland zijn professioneel en worden als essentieel
gezien, dus moet men na heen- en terugreis niet
in quarantaine (als men geen ziekteverschijnselen
vertoont uiteraard). Deze landen en België zijn
namelijk geen risicogebieden.

Inhoud van standaard hygiënischekit

Een prachtige scherm ter bescherming van onze magazijniers dat Karl Vandonink heeft laten maken

De toekomst

Smet Group heeft nog veel werk in het vooruitzicht.
Deze CoVID-19-tijd is hierin een spelbreker. De
Confederatie Bouw is nationaal aan het bekijken of
er een mogelijkheid is om het bouwverlof te herleiden
naar 1 week namelijk deze van de 21e Juli. Smet
Group heeft de traditie om onder het bouwverlof in
beperkte mate door te werken. We voorzien dat dit in
2020 meer zal zijn dan gewoonlijk.

Vragen?

We luisteren naar feedback van onze werven en onze
vakbondsafgevaardigden. Daarom voeren we nu
temperatuursmetingen uit. Ze zijn er gekomen op
vraag van onze arbeiders. We willen er alles aan doen
om onze mensen zich op hun gemak te laten voelen.
Raf Moelans meet Rien zijn temperatuur. En hij draagt een van onze 3D-geprinte volgelaatschermen

GWT
De Keyser Kevin | Janssens Dieter

Schoeters Peter

Banimmo

Deze werf van Drilltech te Gent is nog bezig. Kevin, Dieter en Peter
werken nog steeds door. Ze volgen de afgesproken maatregels. De 1,5m
regel word hier altijd gerespecteerd.

Dries Sannen

Zichem

Bij Elektromechanica werkt Dries door. Alleen en veilig. In hun werfketen
hangen ook verschillende aﬃches op om het aan de maatregels te
herinneren.

Terneuzen

Hiernaast zie je een foto van de werf in Terneuzen. Deze grote werf heeft
geen moment stil gestaan. GWT is altijd blijven doorgaan.

De voorbije weken heeft GWT niet stilgezeten. Er zijn nog
verschillende werven open. En op deze werven werken
veel werknemers met alle nodige maatregels door.

TUNNELLING
Smet Tunnelling laat zich niet kennen door de
huidige coronacrisis.
Zowel bij Tunnelling als bij
Leidingrenovatie houden ze de gemoederen hoog.

Stijn Coomans | Nicky Coomans | Giurfa Yentl | Dimitri Welters

Houﬀalize

We zien hier Leidingrenovatie met al hun nodige gelaatsbescherming.
Stijn, Nicky, Dimitri en Yentl laten zich niet stuk krijgen door de huidige
situatie.

Tunnelling

Hierboven zien we een goed voorbeeld van Tunnelling. Onze collega's op
de foto houden meer dan 1,5m afstand van elkaar.

Luc Verstraeten

Holsbach

Ook Luc blijft niet bij de pakken zitten. Veiligheid blijft bij Smet een
topprioriteit! En daar kan ons P&B-team natuurlijk niet aan ontbreken.

F&C
Handen wasstation

Wasstation

Op deze werf in Leuven hadden onze collega's van Smet F&C geen toegang
tot stromend water. Dus werd er een bidon met water voorzien. Maar niet
enkel dit. Ze hebben een volledig wasstation opgebouwd inclusief zeep en
papierenhanddoeken.

Hygiënekit in gebruik

Hygiënekit

Smet voorziet voor elke werf een hygiënekit. Deze kit is voorzien van zeep,
handschoenen, zakdoeken etc.

Landschap foto van de werf in Leuven

Leuven

Op de foto op de rechtse pagina zien we Rik Xhaet en Steven Legbedje
hard aan het werk. Ze zorgen ook voor voldoende afstand tussen hun en
hun collega's.

Op deze werf in Leuven zijn verschilllende maatregels
getroﬀen voor de strijd tegen corona. Ze volgen niet alleen de
opgelegde maatregelingen. Ze nemen het nog een stap verder.

THUISWERKEN.
HOE DOE JE DAT?
Meer en meer mensen werken thuis. Of je nu altijd van thuis uit werkt of af en toe, buiten
het kantoor werken is een uitdaging. Wat zijn de beste manieren om jezelf hierop voor te
bereiden? Hoe blijf je gefocust en productief? En hoe hou je jouw werkleven gescheiden
van jouw privéleven?
Hou een regelmatig schema aan

Zonder toezicht kan zelfs de meest gewetensvolle
van ons verslappen. Het opstellen van een schema
geeft niet alleen structuur aan de dag. Het helpt je
gemotiveerd te blijven. Begin de dag zoals je zou doen
als je op kantoor zou werken. Sta vroeg op, kleed je
aan en probeer online aﬂeiding te vermijden als je aan
het werken bent.
Stel vervolgens realistische verwachtingen in voor wat
je dagelijks kunt bereiken. Maak een planning en zorg
dat je die kan waarmaken. Geef jezelf toestemming
om pauze te nemen. Overwerken kan. Ook hier geldt
de regel, gun jezelf pauze.

“VERLIES JE PLEK OM THUIS
TE KOMEN NIET”
Stel duidelijke grenzen

Wanneer je thuis werkt, kan je jouw werk gemakkelijk
in je huiselijke leven laten vervagen. Tenzij je
voorzichtig bent met het handhaven van grenzen
begin je het gevoel te hebben dat je altijd aan het werk
bent. Zo verlies je een plek om thuis te komen. Daarom
is het belangrijk om de twee gescheiden te houden.
Een manier om dat te doen is door een aparte ruimte
in jouw huis vrij te maken voor werk. Dit kan op een
bureau zijn of een duidelijk afgebakende plaats in
de eetkamer. Je vrienden en geliefden moeten ook
begrijpen dat, ook al ben je thuis, je tijdens jouw
geplande werkuren niet bereikbaar bent. Plan tijd in
met je gezin en voor jezelf. Zet deze persoonlijke items
even serieus op je agenda als je werkgerelateerde
items.

Stephanie Van der Veken die van thuis uit werkt

Neem regelmatig een pauze

Het kan verleidelijk zijn om altijd te werken, vooral
als je probeert te bewijzen dat je thuis even productief
bent als op kantoor. Het is van vitaal belang om
regelmatig 'hersenpauzes' te nemen. Maar hoe
vaak is doe je dit het beste? Onderzoekers van een
socialemediabedrijf hebben onlangs de gewoonten
van hun meest productieve werknemers gevolgd. Ze
ontdekten dat de beste arbeiders doorgaans ongeveer
52 minuten intensief werkten en daarna een pauze
van 17 minuten namen.

“DE HERSENEN ZIJN NET
ALS ELKE ANDERE SPIER.”
Deze onderbrekingen hoeven geen speciﬁeke vorm
aan te nemen. Het kan zo simpel zijn als uit het raam
staren of de krant lezen. Alles om je hersenen de kans
te geven om even te herstellen. Want de hersenen zijn
net als elke andere spier. Ze moet rusten. Ga wandelen,
ga sporten, rek je uit. Ga dan weer aan het werk.

Blijf verbonden

Langdurige isolatie leidt tot een verminderde
productiviteit en motivatie. Dus als je geen baan hebt
waarvoor je dagelijks moet facetimen met anderen
dan moet je extra moeite doen om in contact te
blijven. Check dus zo veel mogelijk in bij collega's en
leidinggevenden. Dit is makkelijk met ons starleaf
platform.
Kortom, vertel mensen wat je doet. Deel enkele van de
taken die je die dag hebt volbracht. Dit is van cruciaal
belang. Niet alleen voor je werk, maar ook voor je
psychologische welzijn.

COVID-19: PREVENTIEMAATREGELINGEN
BIJ SMET GROUP
In deze tijden van corona zijn de opgestelde preventiemaatregels van uiterst belang voor
uw en andere hun veiligheid. Daarom zetten we de maatregels in deze mini Boormeester
nog eens allemaal op een rij. En vergeet niet elkaar aan te spreken op onverantwoord
gedrag, dat strookt met de onderstaande aanbevelingen.
1. Was je handen

1. Was je handen

2. Niezen en hoesten

7. Vergaderingen

Was je handen regelmatig met zeep en water na elk
toiletbezoek, voor het eten en na contact met gedeelde
tafels, bureaus, klinken, gereedschappen,… Draag
handschoenen waar nodig/mogelijk.
Gebruik voor snuiten, hoesten of niezen bij voorkeur
papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare
vuilbak. Als je deze niet bij de hand hebt gebruik dan
de binnenkant van de elleboog in plaats van je handen.

3. Begroeten

Geef geen zoenen, handen of ellebogen. Begroet elkaar
met een zwaai of mondeling van op 1.5m afstand.

4. Aanrakingen

Het zijn niet alleen andere mensen die je best zo
weinig mogelijk aanraakt. Raak ook je gezicht zo
weinig mogelijk aan met je handen om besmetting te
voorkomen.

5. Riolen of waterzuiveringstations

Draag steeds je volledige beschermkledij
mondmasker correct tegen spatten.

6. Griepverschijnselen

en

Heb je griepverschijnselen? Blijf dan thuis en bel je
huisarts. Vertel hem je griepverschijnselen, eventueel
recente reisbestemmingen en personen waar je mee
in contact gekomen bent. Hij zal beslissen wat je moet
doen. Indien je thuis moet blijven, bezorgt je huisarts
jou een ziekteattest.

Verwittig
jouw
rechtstreekse
leidinggevende.
Stuur ook je ziekteattest naar Britt Oris per e-mail
(britt.oris@smetgroup.be). Je werkgever zal beslissen
wat er met je naaste collega’s zal gebeuren.
Vermijd
volkrijke
vergaderingen
in
kleine
vergaderruimtes en stel steeds de vraag of jouw
fysieke aanwezigheid echt nodig is. Gebruik
telefoonconferenties, Skype of WhatsApp voor
internationale vergaderingen.

8. Laptops

Bedienden, werf- en projectleiders met een laptop
nemen deze steeds mee naar huis. Waar mogelijk,
werk van thuis uit of op de werf.

9. Opleidingen

Heb je een opleiding, ga op min. 1.5m van elkaar en
van de spreker zitten.

10. Externe

Vermijd contact met bezoekers en onderaannemers.
Verzeker je ervan dat ze geen ziekteverschijnselen
vertonen.

11. Werk gerelateerd reizen

Plan je een (dienst-)reis naar andere landen?
Controleer de adviezen van de overheid.
Alle info op www.info-coronavirus.be
Voor werven in het buitenland: volg de plaatselijke
voorschriften nauwgezet op en zorg voor jullie eigen
gezondheid.

Sudoku bestaat uit negen bij negen vakjes die gegroepeerd zijn als negen blokken van drie bij drie vakjes. In de
vakjes moeten de cijfers 1 tot en met 9 ingevuld worden op zo’n manier dat in elke horizontale lijn én in elke
verticale kolom en in elk van de negen blokjes de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Je moet een raster invullen met nullen en eentjes, maar je moet wel de volgende regels in acht nemen: Er mogen
niet meer dan twee nullen of eentjes naast elkaar staan (diagonaal telt niet). Er moeten evenveel nullen als eentjes
zijn in een rij. Identieke rijen zijn niet toegestaan.

Ook in deze tijden werft Smet aan. Momenteel zoeken we nog arbeiders voor al onze divisies. Bekijk onze
openstaande vacatures op jobs.smetgroup.be. Daarna bedenkt het hr-team samen met jou een veilige
manier om een sollicitatiegesprek te voeren.

Smet Group voorziet in deze coronatijden een extra editie van De Boormeester. Een verkorte versie met
noodzakelijke informatie over de door Smet Group genomen maatregels.

