
 
 

 
 
 
 
Bedrijfscontinuïteitsplan Corona virus.    Van Wezel Elektrotechniek   18-03-2020 
 
 
Geachte Relatie, 
 
Door de snelle ontwikkelingen rondom het COVID-19 (Corona) virus in Europa willen wij middels een 
bedrijfscontinuïteitsplan u op de hoogte brengen hoe wij als van Wezel Elektrotechniek alles in het 
werk stellen om de gezamenlijke business zo goed als mogelijk door te laten gaan. 
Hierbij staat de gezondheid van u als klant, onze leveranciers en onze eigen medewerkers uiteraard 
voorop. 
 
 
 
1) Belangrijke gegevens crisisteam. 

 
Algemeen : 
076-5722850 
elektro@wezelbv.nl 
www.wezelbv.nl 

 
Openingstijden: 
Maandag tot en met Donderdag 07:30 – 16:30 
Vrijdag 07:30 – 15:00 
 
 

2) Kritieke processen  
 
Processen die niet gaan uitvallen: 

- Bereikbaarheid. 
- Eventueel oplossen van storingen in de door van Wezel geleverde producten.  (mits 

de gezondheid van onze medewerkers blijft gewaarborgd) 
- ICT: beschikbaarheid van hard- en software, stabiliteit van het netwerk bij thuiswerk. 
- Doorgeven verandering van het bedrijfscontinuïteitsplan. 

 
Processen die mogelijk gaan uitvallen of vertraging gaan oplopen: 

- Het maken van calculaties voor mogelijke toekomstige opdrachten door uitval 
personeel. 

- Het produceren of uitvoeren van lopende opdrachten door uitval personeel of 
leveringsstop toeleveranciers. 

- Het leveren van producten die gereed zijn door uitval personeel of 
transportdiensten. 

mailto:elektro@wezelbv.nl


 
 

 
 
3) Weerbaarheidsmaatregelen : 
 

- Komende tijd minder beschikbare uren inplannen. 
- Thuiswerken daar waar mogelijk. 
- Geen onnodig bezoek ontvangen. 
- Geen onnodig klanten bezoek.  
- Brede inzetbaarheid door functieroulatie.  
- Eventueel hulp inschakelen collega paneelbouwer. 
- Continu voorraad toeleveranciers checken. 
- Lopende lange termijn orders vooruit bestellen. 
- Het houden aan de actuele RIVM voorgeschreven regels betreffende Corona virus. 

www.rivm.nl 
- Facilitair: inzet van hygiëneproducten en schoonmaak diensten. 

 
 
 
 
 

Het is in uw en ons belang om de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen. Wij doen er 
alles aan om de service die u van ons gewend bent te blijven leveren met de mogelijkheden die we 
beschikbaar hebben. 
Mocht u vragen hebben over uw project, levering of andere zaken zijn uw contactpersonen gewoon 
bereikbaar zoals u gewend bent. 
Wij hopen er op om samen met onze klanten en leveranciers in deze uitzonderlijke tijd samen tot de 
beste oplossingen te komen.      
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