
Wed, 21 Jul 2021 21:16:47 +0200
contact@inspectieszw.nl" <contact@inspectieszw.nl>

Fwd: [1364696/01] Melding

Forwarded message
@gmail.com>Van:

Geachte

Hartelijk dank dat ik mijn verhaal per e-mail naar u mag verzenden.
Mijn was

en een aantal collega's heb ik gehoord dat men name afdeling verspaning onderling geen 1,5 meter- van mijn

- Juist in een machinefabriek, waar het warm is, moet extra op de coronamaatregelen gelet worden. Mensen zweten

die is bij DJM bedrijfsdiensten (schoonmaakbedrijf) zijn zij niet op de hoogte

Helaas is dit niet voldoende. Mijn werd als een van de eerste ziek (niet als eerste maar als derde). De twee die
werkte op de

Wij komen echter niet verder met deze zaak, omdat wij geen bewijs hebben dat Geurtsen zijn zorgplicht heeft
geschonden. Om dit te bewijzen zouden wij collega's van mijn moeten dagen bij de rechter. Dit zou mijn

Ik hoop dat u bereid om deze situatie als een arbeidsongeval te behandelen en alsnog onderzoek te doen binnen

melding, namens mijn om zijn zorgen te uiten over de arbeidsomstandigheden

Ik hoor graag van u.

Hartelijke groet,

Wij zijn een juridische procedure begonnen tegen machinefabriek Geurtsen. De GGD heeft een steekproef gedaan. 
Hieruit blijkt dat de mensen exact dezelfde virusvariant hadden. Dit betekent dat zij elkaar besmet moeten hebben.

Date: wo 21 jul. 2021 om 21:14 
Subject: Re: [1364696/01] Melding 
To: <noreply@inspectieszw.nl>

machinefabriek Geurtsen. 
Verder doe ik hierbij

niet gewild hebben. Het gaat om lassers en mensen die in de verspaning werken. Deze mensen hebben economisch 
niet de sterkste positie.

gesteld van de uitbraak binnen Geurtsen. Dit terwijl haar medewerkers ten tijde van de uitbraak werkzaam waren 
binnen Geurtsen.

binnen Geurtsen m.b.t. coronamaatregelen en de naleving daarvan.
Het is ontzettend zorgwekkend dat erin januari 2021 (bijna een jaar nadat corona in Nederland was) zoveel 
besmettingen binnen een machinefabriek zijn geweest. Dit had in mijn ogen nooit mogen gebeuren. En dit was dus al 
de tweede uitbraak.

afstand kunnen houden.
- collega's hielden ten tijden van de uitbraak gezamenlijk pauze en afdelingen liepen door elkaar heen
- dit was al de tweede uitbraak, vorig jaar was er ook een uitbraak binnen het kantoor personeel.

From:
Sent: 
To: 
Subject:

voor hem ziek waren zaten bij hem aan tafel in de pauze en werkte op de afdeling verspaning. Mijn 
afdeling constructie.

etc..
- van mijn

in dienst binnen machinefabriek Geurtsen in Deventer.
- In een korte tijd (begin januari) zijn er 26 medewerkers binnen Machinefabriek Geutsen besmet geraakt.
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Op ma 19 jul. 2021 om 14:15 schreef <noreply@inspectieszw.nl>:

Geachte mevrouw

Zoals telefonisch afgesproken hierbij ons mailadres.

contact@inspectieszw.nl

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet

Ik verzoek u om het door u gewenste onderzoek naar het corona beleid bij Machinefabriek Geurtsen Deventer B. V. 
per mail nader aan ons toe te lichten onder vermelding van meldingskenmerk 1364696

De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Ze doet dit op basis van 
risico- en omgevingsanalyses. Toezicht en opsporing worden daar ingezet waarde meest hardnekkige problemen zitten en 
het effect het grootst is.

Inspectie SZW
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Pamassusplein 5 2511 VX Den Haag
Postbus 90801 | 2509 LV Den Haag

T 0800 5151
contact@inspectieszw.nl
http://www.inspectieszw.nl
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to 
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmissiën of 
messages.


