
Geachte leden, 
 
Niemand kan vandaag nog blind zijn voor het stijgend aantal besmettingen en alle gevolgen 
daarvan in deze exponentieel uitdijende Covid-19 pandemie. De impact op ons zorgsysteem is 
immens en bij ieder van ons wordt onze manier van leven zwaar onder druk gezet. Nu al staat 
vast dat de impact van de tweede Coronagolf op de economie diepgaander zal zijn en langer zal 
duren dan eerder voorspeld. 
 
Ook wij moeten als werkgevers in onze sector solidair zijn, onze nek uitsteken en onze 
verantwoordelijkheid nemen. Niet wachten op ministeriële besluiten maar nu, vandaag, 
handelen. Meer nog dan naar zekerheid over een snelle oplossing hebben onze mensen nood aan 
leiderschap. Wij moeten erover waken dat onze economie niet volledig onderuit gaat wat het 
faillissement van duizenden bedrijven en het verlies van honderd duizenden jobs als gevolg zou 
kunnen hebben. Daarom moeten wij er alles aan doen om te kunnen blijven opereren op een 
verantwoorde manier met aangepaste maatregelen. Onze werkgevers moeten leiderschap 
opnemen. Het is aan ons er alles aan te doen om verdere verspreiding van het virus te stoppen. 
Daarom moet het een prioriteit zijn om het aantal verplaatsingen te beperken en het aantal 
contacten te vermijden zowel binnen als buiten de onderneming. 
 
Uit de cijfers blijkt dat 1 op de 5 besmettingen zich voordoen afkomstig uit de werkomgeving.  
Sinds 18 oktober is telethuiswerk opnieuw de regel voor alle functies die zich ertoe lenen en in de 
mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat. 
Niettegenstaande het percentage telethuiswerk al flink is gestegen is dit nog ver van voldoende 
om de weerstand te bieden die nodig is om verdere verspreiding van het virus een halt toe te 
roepen.  
 
F.E.E., de Federatie van Elektriciteit en Electronica, roept dan ook alle werkgevers in onze sector 
op om  telethuiswerk maximaal toe te laten en toe te passen.  
F.E.E. vraagt dat de bedrijven zich hiervoor organiseren en faciliteiten voorzien zodat een 
maximaal aantal medewerkers van thuis uit kunnen werken zonder dat daardoor het contact met 
de collega’s verloren gaat. Daar waar de aard van de activiteit en de job het niet mogelijk maakt 
om van thuis uit te werken moeten we ervoor zorgen dat de werkplek 100% Coronaproof 
is.  Hiervoor zijn er de voorbije maanden voldoende protocols uitgewerkt naast de 
beschikbaarheid van de Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te 
gaan.  
 
Telewerken en strikte naleving van de regels op de werkplek hebben weliswaar geen  zin als we 
ook onze privécontacten niet terugschroeven en als we ons privé niet houden aan de regels over 
het aantal personen waarmee we contact hebben, over afstand houden, mondmasker dragen en 
handhygiëne. Vele van onze bedrijven doen al zeer grote inspanningen, maar samen moeten we 
nog meer doen om ons gezondheidssysteem overeind te houden, onze economie en dus onze 
toekomst veilig te stellen. 
 
F.E.E. rekent op jullie allen! 
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