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InterWest in tijden van corona
We moeten jullie niet vertellen hoe drastisch ons leven de laatste weken is
veranderd. Zowel privé als op professioneel vlak hebben we verschillende
uitdagingen aangegaan.
Maar voor elke uitdaging is er een oplossing! Ook InterWest heeft de laatste
weken oplossingen gezocht om de veiligheid van zijn werknemers te garanderen
op de werkvloer. Vanaf het begin zijn we operationeel conform de
coronamaatregelen.
In deze nieuwsbrief geven we u enkele voorbeelden hoe InterWest omgaat met
corona.

Bovenstaande afbeeldingen tonen aan dat InterWest serieuze inspanningen levert om de
werknemers op een veilige en gezonde afstand te laten heropstarten. Ten alle tijde afstand
houden in de gangen, toiletten, kleedkamers, plexiglas tussen de werkposten of zelfs
werkposten overslaan zijn maatregelen die werden doorgevoerd zodat de sociale afstand
(1,5m) kan worden gegarandeerd. Momenteel maakt InterWest zelf zijn eigen mondmaskers
om aan zijn medewerkers uit te delen. Uiteraard kijkt InterWest dagelijks of er nog extra
maatregelen moeten genomen worden en welke aanpassingen we kunnen doen.

Mocht u vragen hebben over deze maatregelen en/of uw bestellingen aarzel niet ons te
contacteren bij de gekende contactpersonen.

Blijf in uw kot!
Tijdens deze toch zware periode van lockdown heeft
InterWest getracht de medewerkers die thuis zaten een
hart onder de riem te steken.
Elke week ontvangen ze via mail een nieuwsbrief met
leuke zaken om te doen in hun kot. Zo is er een wekelijkse
challenge waarvan ze hun resultaten mogen doorsturen
per foto, tips om te bewegen, knutselen, koken...

InterWest helpt mee...
InterWest engageerde zich om mee te helpen bij de stad
Veurne. In het dienstencentrum De Zonnebloem werd er
een triagepunt opgericht. Hiervoor produceerden onze
medewerkers de bedden!

InterWest dankt zijn medewerkers!
Om de talloze medewerkers te bedanken voor hun inzet
tijden deze crisistijden heeft InterWest zijn medewerkers
getrakteerd op pizza. De foodtruck kwam zowel in
Diksmuide als in Veurne langs. En dit werd enorm
geapprecieerd.

Contacteer ons om uw project te bespreken

InterWest is een maatwerkbedrijf dat meer dan 400 werknemers tewerkstelt op zijn sites in Veurne en Diksmuide. Onze
hoofdactiviteiten zijn co-packing, houtbewerking, (groen)diensten en allerhande losse opdrachten.

Onze contactgegevens:
InterWest
Werkplaatsstraat 4
Veurne 8630
Belgium
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