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Consequenties lockdown 

 

Geachte Statenleden, 

Wij informeren u regelmatig over de consequenties van het coronavirus in de Zuid-Hollandse

samenleving en de domeinen waarop we als provincie actief zijn. 2021 belooft het jaar te worden,

waarin hopelijk de noodzaak voor deze rapportages wegvalt. De eerste vaccinatie is inmiddels

een feit. Er wordt verlangend uitgekeken naar het licht aan het einde van de tunnel.

Verwachtingen uitspreken over wanneer we de beperkingen achter ons kunnen laten zijn

gevaarlijk, maar in de jongste berichten is in het derde kwartaal van 2021 de bulk van de

Nederlanders gevaccineerd. Een mooi en hoopvol vooruitzicht.

We zijn daar echter nog niet en momenteel bevinden we ons in een lockdown. Afgelopen jaar

hebben we geleerd dat met extra inspanningen van iedereen de ‘provinciale winkel’ door kan

blijven draaien. De productie is nauwelijks achtergebleven en met slim organiseren, continu

bijsturen, de mogelijkheden die digitaal werken biedt en het organiseren van achtervang is

voortgang geboekt. Ook is het gelukt om dat in afstemming met onze partners te doen.  

Tegelijkertijd zien we, zeker met de ervaring van de eerste lockdown, dat het nu bijna een jaar

thuiswerken en het combineren van werkzaamheden met bijvoorbeeld de zorg voor gezinsleden

en naasten veel van medewerkers vraagt. Dit vraagt dat we komende periode scherp zijn op

afspraken die we maken en de voortgang die we kunnen boeken. Een recent gehouden

werkbelevingsonderzoek onder alle medewerkers van de provincie toont aan dat een deel van de

medewerkers een (veel) te grote werkdruk ervaart. We nemen dit serieus en willen u, aan het

begin van dit hoopvolle jaar, het signaal afgeven dat mogelijkerwijs producten later of in andere

vorm zullen worden aangeboden. 

In een aantal portefeuilles zullen we, omwille van duurzame inzetbaarheid van ons personeel op

lange termijn, wat gas terug moeten nemen, dan wel wat extra tijd nemen. We kunnen niet
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voorkomen dat - al proberen we dat zo veel mogelijk - ook toezeggingen aan u worden geraakt.

We zullen daarover vooraf communiceren, maar hopen en rekenen daarbij op uw begrip.  

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  


