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1. Doel en uitgangspunten 

Het doel van een coronaprotocol of aanvullende Arbo-afspraken binnen een onderneming 

is om de kans op besmetting met het coronavirus ook in een werkomgeving zo laag 

mogelijk te houden en daarmee een bijdrage te leveren aan het ‘uitdoven’ van het virus. 

Nederland heeft gekozen voor het scenario ‘maximaal controleren’.   

De drie belangrijkste maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus:  

• als je klachten hebt, blijf je thuis;  

• een goede hygiëne;  

• 1,5 meter afstand houden van anderen.  

Uitgangspunten voor het werken tijdens de coronacrisis moeten gebaseerd worden op de 

richtlijnen van het RIVM en de maatregelen van het kabinet. 

 

Extra arbeidsrisico 

Om ervoor te zorgen dat werknemers gezond en veilig kunnen werken, stelt iedere 

werkgever een overzicht op van alle risico's die in de organisatie kunnen voorkomen 

middels een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hiermee pakt de organisatie 

gestructureerd de risico’s aan om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten 

en ongevallen tot een minimum te beperken.  

Het elkaar kunnen besmetten met het coronavirus kan gezien worden als een nieuw 

arbeidsrisico dat voor kortere of langere tijd in organisaties een rol zal spelen. Dat biedt 

de mogelijkheid aan te sluiten bij bestaande methodes en technieken om de risico’s in 

kaart te brengen en passende maatregelen te bepalen. De arbeidshygiënische strategie 

biedt een goede leidraad om maatregelen te treffen. 

Het RIVM heeft een handreiking voor het veilig heropenen van bedrijven en instellingen 

gemaakt die u hierbij kunt gebruiken. 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/corona-aanpak-de-volgende-stap
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbeidshygienische-strategie
https://www.rivm.nl/handreiking-veilige-heropening-bedrijven-en-instellingen
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2. Algemeen  

De coronacrisis betreft een zeer uitzonderlijke situatie die vraagt om maatregelen en acties 

waarin de normale regelgeving niet voorziet. Dit vraagt enerzijds om de bereidheid om, 

waar dat nodig is, af te wijken van de normale gang van zaken. Tegelijkertijd blijft het van 

belang aan te sluiten bij bestaande regels en structuren, omdat deze een basis bieden 

waarop de coronamaatregelen kunnen aansluiten, en medewerkers te informeren, 

instrueren en te betrekken. 

 

Maak gebruik van de bestaande overlegstructuren  

Maak maximaal gebruik van de bestaande overlegstructuren binnen de onderneming. Voor 

het draagvlak is het belangrijk om naast de arbodeskundige (preventiemedewerker, Arbo-

dienst, bedrijfsarts) medewerkers en ondernemingsraad (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn 

en Milieu -commissie) bij het samenstellen, aanpassen en opvolgen van de maatregelen te 

betrekken en, waar dat gebruikelijk is, ook de vakbonden. Daar waar de vakbonden geen 

rol hebben bij het maken van afspraken over veilig werken in de organisatie tijdens de 

coronacrisis is het belangrijk ze wel te informeren en op de hoogte te houden van de 

ontwikkelingen. 

 

Communicatie, bewustwording, instructie en nalevering 

Besteed bewust aandacht aan communicatie, bewustwording, instructie en naleving. De 

richtlijnen en maatregelen worden door de overheid regelmatig bijgesteld (versoepeld en 

mogelijk in de toekomst ook aangescherpt). De implementatie en toepassing van een 

protocol vraagt om constante aandacht, zodat iedereen in dezelfde film zit en de afspraken 

naleeft.   

 

Bijzondere aandacht 

Zorg dat er ook aandacht is voor de medewerkers die behoren tot de kwetsbare groepen, 

de impact die de uitzonderlijke omstandigheden op medewerkers (welbevinden, 

betrokkenheid) en op hun functioneren kunnen hebben. 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen


 

 / Coronaprotocol / 6 

3. Afstand houden (1,5 meter) 

De belangrijkste maatregel om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen is de 

maatregel om 1,5 meter afstand te bewaren. 

https://www.groene.nl/uploads/image/file/000/023/593/large_HH-410005783.jpg
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10 m2 per persoon 

Die 1,5 meter afstand komt in een werksituatie met werktafels ongeveer overeen met één 

persoon per 10 m2. Op werkplekken waar de medewerkers om en langs elkaar heen 

bewegen is de cirkel rond een medewerker 7,5 m2. Daarbij gaat het vooral om het 

bewustzijn van mensen op de werkplek en de eigen verantwoordelijkheid om voor 

voldoende afstand te zorgen.  

 

Afstand minder dan 1,5 meter 

Als het werk niet zodanig georganiseerd kan worden dat er altijd voldoende afstand is en 

mensen niet anders kunnen dan dichter dan 1,5 meter bij elkaar in de buurt komen, gelden 

de volgende uitgangspunten: 

1. Voorkomen 

Bedenk een andere werkmethode, waardoor toch voldaan wordt aan de 1,5 meter 

afstand. 

2. Verminder het risico 

Kies een alternatieve manier van werken, door bijvoorbeeld het scheiden van 

mensen in tijd of ruimte. 

3. Gebruik technische beheersmaatregelen – Technische oplossingen 

Gebruik hulpmiddelen om afstand te creëren door bijvoorbeeld het plaatsen van een 

scherm tussen personen. 

4. Gebruik procedurele maatregelen - Werkafspraken 

Maak bijvoorbeeld kleine, vaste teams die fysiek niet met andere teams 

samenwerken. Beperk de tijd dat je nauw samenwerkt. 

5. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Kan er onvoldoende afstand worden gehouden en zijn bovengenoemde 

maatregelen geen van alle mogelijk? Gebruik dan persoonlijke 

beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld mond- of gelaatsmasker). 

 

Spreiding en routing 

Het kan noodzakelijk zijn om maatregelen te nemen die medewerkers, klanten, 

dienstverleners en toeleveranciers helpen bij het houden van afstand: 

• Gescheiden in- en uitgang voor specifieke groepen medewerkers, voor klanten, 

dienstverleners en leveranciers. Denk daarbij aan de toegangspoortjes en de 

eventuele tijdsregistratie. Waar mogelijk meerdere ingangen en/of uitgangen.  

• Vaste plaats waar toeleveranciers hun goederen kunnen plaatsen. Contactloze 

ontvangst bevestigen. 

• Besteed aandacht aan de parkeerplaats (aantallen, spreiding, afstand) evenals de 

fietsenstalling. 

• Vermijd zoveel mogelijk het gebruik van de lift en, waar dat niet kan, beperk het 

aantal gebruikers en ga rug aan rug staan. Geef de posities met markeringen aan. 

• Zorg voor bewegwijzering, fysieke barrières, linten en markeringen (wachtlijnen op 

de vloer, pijlen) en overweeg éénrichtingsverkeer op locaties waar personen elkaar 

vaak of zonder voldoende afstand passeren of kruisen.  
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Teamsamenstelling en werktijden 

Om besmetting te voorkomen kunt u overwegen om:  

• kleinere teams samen te stellen en werktijden aan te passen. Bijvoorbeeld: team A 

van 7:00 tot 15.30 uur, team B van 08:00 tot 16:30 uur of  team A van 7:00 tot 14.00 

uur, team B van 14:30 tot 21:30 uur. 

• De werkplek te laten reserveren, zodat er niet teveel medewerkers naar het werk 

komen.  

• Vaste werkplekken en faciliteiten (vergaderruimte, toilet, wasruimte, etc.) per team 

aan te wijzen. 

• Geen overleg met externen te plannen aan het begin en einde van de dag. 

Kijk voor informatie over werktijden en roosters op de AWVN-website 

Locaties 

In elke organisatie zijn verschillende locaties te onderscheiden waarbij steeds de vraag 

gesteld moet worden of men onderling voldoende afstand kan houden. Als dat niet het 

geval is, moet worden gekeken welke aanvullende maatregelen nodig zijn om besmetting 

te voorkomen. Hieronder een overzicht van locaties, zonder uitputtend te willen zijn: 

• Receptie 

• Lift 

• Gangen  

• trappen 

• Kantoor  

• Vergaderruimten 

• Toilet-, was- en kleedruimten 

• Werkplaats 

• Productiehal 

• Magazijn 

• Laboratorium 

• Kantine 

• Parkeerplaats 

De NEN heeft ergonomische eisen voor kantoorwerkplekken en voor mond-neusmaskers 

gepubliceerd. Deze zijn vrij te downloaden van de NEN-website. 

https://www.awvn.nl/topics/coronavirus-werkgevers/
https://connect.nen.nl/Portal/coronavirus
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://kantoorvanwynsberghe.be/blog/?id%3Dwq0nnvlg&psig=AOvVaw3i2Ni4upnYgpIF7MPvnmdb&ust=1590502592875000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiRvIKaz-kCFQAAAAAdAAAAABAE
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4. Hygiëne 

Naast het houden van afstand zijn de hygiënerichtlijnen van het RIVM zeer belangrijk om 

besmetting met het coronavirus te voorkomen. Het gaat daarbij om zowel het persoonlijk 

hygiënisch handelen als het reinigen van oppervlakken, aanraakpunten, objecten en 

apparatuur. 

 

Persoonlijke hygiëne  

Naast 1,5 meter afstand houden is regelmatig de handen wassen de belangrijkste regel 

om je aan te houden, in combinatie met je gezicht niet aanraken.  

Zorg dat medewerkers regelmatig de handen kunnen wassen of desinfecterende handgel 

met minimaal 70% alcohol kunnen gebruiken.  

 

TIP 

Vuistregel voor medewerkers die naar het werk gaan: was je handen voordat je thuis 

vertrekt, was je handen als je op het werk aankomt, was je handen na het beëindigen van 

werkzaamheden, voor het eten en na het toiletbezoek, voordat je weer naar huis gaat en 

wanneer je weer thuis bent. 

https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://handhygine.weebly.com/hoe-wasontsmet-ik-mijn-handen.html&psig=AOvVaw0UUZM0mLEMkEJs8L74CjD-&ust=1588256960552000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCmybHsjekCFQAAAAAdAAAAABAE
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Algemene hygiëne 

Bij algemene hygiëne is het van belang om contactoppervlakken en aanraakpunten zoals 

deurklinken, leuningen, lichtschakelaars en bedieningsknoppen, gereedschap, 

hulpmiddelen, voertuigen etc. vaker schoon te maken en te desinfecteren. Het gaat daarbij 

onder andere om: 

• Voorkomen dat contactpunten worden aangeraakt. Bijvoorbeeld: laat bij doorgangen 

die veel gebruikt worden de deuren openstaan, geef bij deuren die afgesloten zijn dit 

duidelijk aan, bedien knoppen met een pen, vervang fysieke formulieren voor zover 

mogelijk door digitale. 

• Toiletten regelmatiger schoonmaken, prullenbakken vaker legen. Besteed extra 

aandacht aan bijvoorbeeld automaten, maar ook aan toetsenborden en 

beeldschermen. Maak arbeidsmiddelen (bijvoorbeeld heftrucks) in ieder geval 

schoon voor gebruik door iemand anders. 

• Desinfecteren. Voor het desinfecteren van materialen en producten is 

schoonmaakalcohol van 70% (IPA) geschikt. Het RIVM geeft hiervoor richtlijnen.  

• Hygiëneregels op een zichtbare plaats (ook voor klanten en toeleveranciers) 

hangen. 

• Extra locaties met wasmiddelen overwegen om te zorgen dat medewerkers 

regelmatig de handen kunnen reinigen. Ook voor klanten, dienstverleners en 

toeleveranciers.  

 

Richtlijnen reinigen werkplek 

De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) heeft een richtlijn 

opgesteld die aanwijzingen geeft over schoonmaken tijdens corona.  

 

TIP 

Geef medewerkers elke dag een wegwerpschoonmaaksetje waarmee ze hun eigen 

werkplek bij aanvang en na afloop van het werk kunnen schoonmaken.  

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/hygiene
https://www.osb.nl/kennisbank/onderwerpen/dossier-coronavirus
https://www.osb.nl/kennisbank/onderwerpen/dossier-coronavirus
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Ventilatie 

Ventilatie is een gevoelig onderwerp. Een mechanisch ventilatiesysteem kan een bron van 

verspreiding van het virus zijn. Het is belangrijk om na te gaan welk risico men loopt bij 

een mechanisch systeem. Het beste is het als er de mogelijkheid is om een raam open te 

zetten.  

 

Collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen 

Bij collectieve beschermingsmiddelen kan onder andere gedacht worden aan 

hoestschermen, afschermingslinten en het aanbrengen van markeringen. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn onder andere beschermende kleding, spatbril, 

gelaatsscherm, handschoenen, ademhalingsbeschermingsmasker.  

 

Mondmaskers en minder dan 1,5 meter afstand 

Houd bij het gebruik van mondmaskers rekening met de richtlijnen van het RIVM en de 

aanwijzingen van de overheid en betrek die bij het bepalen van de maatregelen. Op dit 

moment zijn er in Nederland geen algemene richtlijnen om een masker te dragen, waar dit 

in sommige andere landen wel het geval is. 

In situaties waarin de 1,5 meter afstand niet kan worden gerealiseerd en collectieve 

beschermingsmiddelen niet afdoende zijn, kan het dragen van mondmaskers als 

persoonlijke bescherming een passende maatregel zijn. Daarbij moet men zich realiseren 

dat het een grote discipline vraagt om deze consequent en correct te gebruiken. Alleen als 

ze correct worden voorgezet, gedragen en afgedaan, hebben ze effect.  

Gedetailleerde informatie over het gebruik van mondmaskers is te vinden op de website 

van het RIVM.  
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5. Aanpak 

Om ervoor te zorgen dat medewerkers hun werk kunnen doen binnen de kaders van de 

RIVM-richtlijnen en de overheidsmaatregelen is het belangrijk te inventariseren op welke 

plaatsen medewerkers op minder dan 1,5 meter afstand van elkaar komen en waar 

hygiëne extra maatregelen vraagt. Doe dat aan de hand van de volgende stappen: 

• Maak een rondgang door het bedrijf: waar komen mensen elkaar tegen? Parkeren, 

ingang, kleedruimte, trappen, werkplekken, kantine, toiletten, koffie, enz. Hoeveel 

ruimte is daar? Wat zijn de knelpunten? Welke extra hygiëne is nodig? 

• Bedenk oplossingen voor de knelpunten;  

• Ga met een aantal mensen proefdraaien. Controleer of alle knelpunten in beeld zijn 

en of de oplossingen werken; 

• Zorg voor zichtbaarheid van de maatregelen, bijv. door posters, markeringen, 

afzetlint; 

• Concretiseer de maatregelen voor de medewerkers met duidelijke instructies; 

• Doe regelmatig een coronawalk om te checken of de maatregelen duidelijk zijn, 

nageleefd worden en aangepast of aangevuld moeten worden.   

Zoals al eerder aangegeven, als er geen alternatief is voor werken op minder dan 1,5 

meter afstand, neem dan beheersmaatregelen: 

• Geen fysiek contact (denk bijvoorbeeld aan de werkvolgorde, het plaatsen van een 

scherm tussen twee mensen, etc.). 

• Beperk de tijd dat je nauw samenwerkt (stel bijvoorbeeld een tijdslimiet in). 

• Beperk het aantal mensen dat tegelijkertijd op dezelfde locatie werkt (b.v. 

maximum aantal per zone / één activiteit per zone). 

• Zorg ervoor dat er in vaste teams wordt gewerkt om contact met andere mensen 

te beperken. 

• Persoonlijke beschermingsmiddelen. Kan er onvoldoende afstand worden 

gehouden en zijn bovengenoemde maatregelen geen van alle mogelijk, gebruik dan 

persoonlijke beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld mond- of gelaatsmasker).  

Indien niet voldaan kan worden aan deze beheersmaatregelen, kunnen de 

werkzaamheden niet worden uitgevoerd. 
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6. Reizen  

Reis alleen of alleen met personen uit uw huishouden 

Reis zo min mogelijk met het OV 

• Stimuleer dat medewerkers zoveel mogelijk met eigen vervoer reizen. Adviseer niet 

te carpoolen; 

• Stel vast of het noodzakelijk is om samen te reizen: alleen samen reizen als apart 

vervoer niet mogelijk is; 

• Bij reizen met meer dan twee personen moet in ieder geval 1,5 meter afstand 

worden aangehouden. Kan dat niet worden gerealiseerd, dan is reizen met meer 

dan twee personen niet mogelijk. 

Toch samen reizen? 

• Houd onderling zoveel mogelijk afstand, bij reizen met meer dan twee personen in 

ieder geval 1,5 meter; 

• Houd bij in- en uitstappen 1,5 meter afstand; 

• Zorg voor extra ventilatie in het vervoersmiddel, bij mooi weer bijvoorbeeld door het 

raam te openen of anders door het ventilatiesysteem te gebruiken; 

• Neem telkens op dezelfde plek plaats; 

• Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, 

versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) en regelmatig te desinfecteren met 

70% isopropylalcoholdoekjes (IPA-doekjes). 
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7. Kwetsbare groepen en arbeidsongeschiktheid  

Kwetsbare groepen  

Het is belangrijk rekening te houden met medewerkers die door onderliggende 

aandoeningen een hoger risico hebben om ernstig ziek te worden van een besmetting met 

het coronavirus. Het RIVM adviseert deze groep om zoveel mogelijk thuis te blijven.  

 

Wie zich ziek voelt bij aankomst, keert terug naar huis 

Om onnodige verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat medewerkers 

symptomen hebben weer naar huis gaan. Het RIVM geeft hiervoor richtlijnen. Moet u een 

medewerker die besmet is of van wie u vermoedt dat hij besmet is naar huis brengen, dan 

gelden daarvoor bijzondere maatregelen.  

 

Testen 

Vanaf juni kan iedereen met coronagerelateerde klachten zich laten testen. Daarvoor kan 

een medewerker binnenkort rechtstreeks een afspraak maken bij de GGD. Voor mensen 

met zware klachten en mensen uit de risicogroepen blijft gelden dat zij zich melden bij een 

(huis)arts of de spoedeisende hulp. Als u als werkgever een medewerker wilt laten testen, 

moet u zich tot uw bedrijfsarts wenden. Die bepaalt of testen nodig is en kan de 

medewerker doorverwijzen naar de GGD voor testafname. Meer informatie over testen 

vindt u op de RIVM-website.   

 

Bron- en contactonderzoek 

Wanneer een besmette medewerker aan het werk is geweest, kan er een bron- en 

contactonderzoek worden uitgevoerd. Dat onderzoek wordt gedaan door de regionale 

GGD. Het RIVM heeft hiervoor een protocol opgesteld.  

 

Re-integratie  

De re-integratieverplichting van werkgever en medewerker wijzigt niet. Het coronavirus kan 

de re-integratie-inspanningen doorkruisen. Kan door de coronacrisis niet voldaan worden 

aan de re-integratieverplichting, dan houdt het UWV daar rekening mee. Daarvoor is een 

addendum bij de werkwijzer Poortwachter gemaakt waarin wordt aangegeven hoe rekening 

wordt gehouden met het toetsen van de re-integratieverplichting. De precieze voorwaarden 

hiervoor zijn na te lezen in het addendum. 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco
https://www.awvn.nl/nieuws/coronacrisis-en-re-integratieverslag/
https://www.awvn.nl/nieuws/coronacrisis-en-re-integratieverslag/
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/addendum-werkwijzer-poortwachter/index.aspx
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8. Regels voor externen 

Zorg dat u ook aan externen de regels bekendmaakt en dat zij deze hebben begrepen. 

Spreid het aantal externen, zodat er niet teveel gelijktijdig aanwezig zijn en de 10 m2 regel 

gehandhaafd kan worden. 

Ontvang externen in een aparte ruimte. 

Richt de receptie zo in dat de 1,5 meter afstand gewaarborgd is en zorg zo nodig voor 

spatschermen en andere extra beschermingsmaatregelen.  

Zorg dat toeleveringen, pakketten en post contactloos kunnen worden afgeleverd. 

9. Werken met medewerkers van derden 

Personeel van derden moet aan dezelfde regels voldoen als de eigen medewerkers en op 

vergelijkbare wijze worden geïnstrueerd en geïnformeerd. 

De interne opdrachtgever informeert de dienstverlener over de van toepassing zijnde 

(aanvullende) regels en voorschriften en zorgt dat de werknemers van de dienstverlener 

geïnstrueerd zijn en deze regels naleven. 

10. Werken buiten de standplaats 

Medewerkers die op een andere locatie gaan werken of werk gaan doen bij een andere 

werkgever moeten het volgende checken: 

• Vraag uitdrukkelijk instemming voor toegang tot de locatie; 

• Vraag de klant of er bijzondere corona-instructies gelden op deze locatie; 

• Check of medewerkers 1,5 meter afstand houden; 

• Beperk het bezoek tot het noodzakelijke werk. 
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11. Thuiswerken  

Naar verwachting houdt de 1,5-metersamenleving in dat medewerkers voorlopig nog 

regelmatig thuis moeten werken. Ook zijn er werkgevers die overwegen om thuiswerken 

een meer structureel karakter te geven. Belangrijk om hierbij aan een aantal zaken 

aandacht te besteden:   

 

Infrastructuur  

Het is van belang om aandacht te hebben voor de infrastructuur om thuis te kunnen 

werken en, waar nodig, aanvullende maatregelen te treffen. Op de website van het 

Nationaal Cyber Security Centrum en het Agentschap Telecom vindt u aandachtspunten 

voor werkgever en werknemer. 

 

Werkplek 

Met de checklist Beter achter je schermen van TNO kunnen alle punten van de werkplek 

worden nagelopen. Bij een thuiswerkplek zijn waarschijnlijk niet alle aanbevelingen te 

realiseren, maar kijk waar winst valt te boeken. Maak afspraken om bijvoorbeeld het 

toetsenbord en de muis zowel op het werk als thuis te gebruiken. Als door de 1,5-

meterregel een deel van de werkplekken niet wordt gebruikt, kunnen stoelen mogelijk ook 

thuis gebruikt worden.  

 

Maak werkafspraken 

Zorg dat er tussen leidinggevenden en medewerkers en collega’s onderling werkafspraken 

worden gemaakt over hoe en wanneer er contact is met elkaar en op welke manier het 

werk het best kan worden ingedeeld. Besteed daarbij ook aandacht aan wanneer de 

medewerker bereikbaar is. 

 

Zorg voor verbinding 

Medewerkers die langer thuis moeten werken, kunnen de sociale cohesie op het werk 

missen. Zorg dat leidinggevenden contact houden met medewerkers en voldoende 

bereikbaar zijn. Begin de week met een digitale start. 

 

Mentale belasting van thuiswerken 

Langdurig thuiswerken kan mentaal belastend zijn. Informele gesprekjes met collega’s 

tussendoor vallen nu weg, en het veelvuldig gebruik van digitale voorzieningen kan voor 

vermoeidheid zorgen. Ook het combineren van werk en andere verplichtingen kan 

vermoeidheid en stress veroorzaken. Op Arboportaal, de website van de overheid, staan 

tips voor de mentale gezondheid. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Wanneer uw medewerkers langere tijd thuiswerken, worden de geldende 

arbeidsvoorwaarden een punt van aandacht. Bijvoorbeeld: als er niet meer wordt gereisd, 

komt de reiskostenvergoeding ter discussie te staan, als arbeidsvoorwaarde en vanuit 

https://awvncrm-my.sharepoint.com/personal/jongenelis_awvn_nl/Documents/Adviseurs/Heleen%20Boax/8-6-2020/(https:/www.ncsc.nl/actueel/nieuws/2020/maart/15/aandachtspunten-thuiswerken
https://awvncrm-my.sharepoint.com/personal/jongenelis_awvn_nl/Documents/Adviseurs/Heleen%20Boax/8-6-2020/(https:/www.ncsc.nl/actueel/nieuws/2020/maart/15/aandachtspunten-thuiswerken
https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/telekwetsbaarheid/thuiswerken/tips-bedrijven-instellingen
https://www.fysiekebelasting.tno.nl/nl/instrumenten/bas/
https://www.awvn.nl/nieuws/samenwerking-en-leiderschap-op-afstand/
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/fit-en-vitaal-thuiswerken/tips-voor-thuiswerkers
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fiscaal perspectief. Wat dat laatste betreft is het voorlopig toegestaan om de vaste 

reiskostenvergoeding voort te zetten.  

 

Structureel meer thuiswerken 

Overweegt u als werkgever om medewerkers structureel meer thuis te laten werken? 

Bereid dit dan goed voor. Het vraagt om andere afspraken over werk. Bijvoorbeeld: een 

andere verdeling van werkzaamheden, andere samenwerking tussen collega’s en 

afdelingen, andere arbeidsvoorwaarden (minder reiskostenvergoeding, wel een 

thuiswerkvergoeding). Ook juridisch zijn er een aantal aandachtspunten. AWVN helpt u 

graag bij het formuleren van thuiswerkbeleid, de bijpassende arbeidsvoorwaarden, het 

reglement en fiscale bijzonderheden.  

Neem contact op met uw accountmanager of met de AWVN-werkgeverslijn tel. 070 - 850 

86 05, werkgeverslijn@awvn.nl . 

https://www.awvn.nl/nieuws/coronacrisis-vaste-reiskostenvergoeding/
https://www.awvn.nl/nieuws/coronacrisis-vaste-reiskostenvergoeding/
https://www.awvn.nl/nieuws/thuiswerkbeleid/
https://www.awvn.nl/nieuws/thuiswerkbeleid/
mailto:werkgeverslijn@awvn.nl
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12. Andere aandachtspunten  

• Implementatie, optimalisering en bijstelling 

De implementatie van de coronaregels zal niet volgens de traditionele patronen 

verlopen. Het gaat (als het goed is) om tijdelijke maatregelen die met weinig 

voorbereidingstijd ingevoerd moeten worden en waarschijnlijk geoptimaliseerd en 

bijgesteld moeten worden. Dat vraagt een aanpak waarbij vaker wordt geëvalueerd 

wordt en er sprake is van een proces van constante verbetering.   

 

• Instructie en naleving 

Het gaat om ‘nieuw’ gedrag waarvan het belangrijk is dat het goed nageleefd wordt 

om verspreiding van het virus te voorkomen. Gedrag dat men zich snel eigen moet 

maken, waarbij het van groot belang is dat men zich eraan houdt. Een goede en 

heldere instructie en een goede borging van de naleving is belangrijk. 

Voorbeeldgedrag en elkaar aanspreken zowel vanuit de hiërarchie als collega’s 

onderling dragen bij aan het borgen van de naleving.  

 

• Samenwerking en leiderschap op afstand 

Het ‘nieuwe normaal’ brengt onherroepelijk vragen met zich mee voor organisaties, 

directieteams, managers, teamleiders over samenwerking en leiderschap op 

afstand, zoals: 

• hoe houden we verbinding met onze mensen als thuiswerken de nieuwe norm 

wordt? 

• hoe geven we dan sturing en samenwerking vorm? 

• hoe sluiten we in deze virtuele wereld aan op de individuele behoefte van onze 

mensen. 

Werken in virtuele teams is niet nieuw. De basisprincipes van vertrouwen, 

communicatie, besluitvorming en aansturing gelden ook hier. Op afstand werken 

heeft echter wel impact op de groepsdynamiek en de organisatiecultuur. Daar moet 

je de manier van werken op aanpassen. Persoonlijke waarden en voorkeuren in 

gedrag zijn hierbij een belangrijke factor. 

 

• Medewerkers stimuleren zich te blijven ontwikkelen 

Door de coronacrisis zijn werkgevers sneller geneigd de ontwikkeling van 

medewerkers in de ijskast te zetten om op korte termijn kosten te besparen. Juist 

deze tijd van economische tegenwind biedt de mogelijkheid om medewerkers te 

stimuleren zich breder en duurzaam te blijven ontwikkelen. Maar hoe kunt u daar als 

werkgever op afstand aan bijdragen? Tips om uw medewerkers ook in deze tijd 

richting, ruimte en ruggensteun te geven.  

 

• Coronacoördinatie 

Het is belangrijk om een coördinatiepunt te hebben van waaruit de 

coronamaatregelen worden gecoördineerd. Daarbij kan worden aangesloten bij de 

bestaande structuren in de organisatie voor Arbo en Veiligheid. Bijvoorbeeld: de 

arbocoördinator of de preventiemedewerker kunnen goed als coronacoördinator 

optreden met een MT- of directielid als opdrachtgever. Bhv’ers kunnen binnen hun 

organisatieonderdeel het eerste aanspreekpunt zijn voor vragen over de toepassing 

https://www.awvn.nl/nieuws/samenwerking-en-leiderschap-op-afstand/
https://www.awvn.nl/publicaties/achtergrond/coronacrisis-eigen-regie-duurzame-inzetbaarheid-afstand/
https://www.awvn.nl/publicaties/achtergrond/coronacrisis-eigen-regie-duurzame-inzetbaarheid-afstand/
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van de regels; zij kunnen ook ervaringen en verbetervoorstellen verzamelen. Een 

coronateam waarin de directie is vertegenwoordigd, HR en Arbo, aangevuld met 

vertegenwoordigers van de belangrijke organisatieonderdelen, inventariseert welke 

acties nodig zijn om aan de richtlijnen en de maatregelen van de overheid te 

voldoen.  

 

• Arbeidsvoorwaarden 

Het werken tijdens deze coronacrisis kan ook gevolgen hebben voor 

arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld verlof, verzuim, vergoedingen en toeslagen). 

Belangrijk om ook hierover na te denken en te bepalen hoe hiermee om te gaan. De 

coronacrisis is een uitzonderlijke situatie en vraagt om een zorgvuldige afweging bij 

het toepassen van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsvoorwaardelijke regels. Kijk 

hier voor de meestgestelde vragen over het coronavirus in relatie tot de werkvloer.  

 

• Corona-angst 

Iedere onderneming zal in meer of mindere mate te maken krijgen met de impact die 

deze crisis heeft op medewerkers, de dynamiek binnen en tussen teams, en 

veranderingen in de bedrijfsomgeving (leveranciers, klanten, enz.).  

Hoewel mensen vaak positief en nuchter met de situatie omgaan, geldt dit niet voor 

iedereen. Daarom is het van belang om je als werkgever bewust te zijn van de 

eventuele gevolgen die op medewerkers afkomen, zodat ze zich zo goed mogelijk 

kunnen voorbereiden. Deze gevolgen kunnen zich manifesteren op verschillende 

vlakken: 

• milde tot ernstige stress, ongerustheid, angstgevoelens, boosheid, 

neerslachtigheid, gebrek aan eetlust en slaapstoornissen, schuldgevoelens 

omdat men niet in staat is aan de verwachtingen te voldoen; 

• een sterk gewijzigde werkattitude: demotivatie, concentratieproblemen, gebrek 

aan engagement, verlies van werkritme, lusteloosheid, desinteresse, 

verminderde inzet bij de uitvoering van taken, herziene prioriteiten, verlies van 

vertrouwen in de werkgever, ongerustheid over de werkzekerheid; 

• een gewijzigde dynamiek binnen en tussen teams: verminderde contacten (en 

voor sommigen uitsluitend virtuele contacten), verschillende werksituaties 

(telewerk mogelijk of niet, individuele werkprestaties…) die voor spanningen 

zorgen, uiteenlopende reacties en verschillende werkritmes kunnen een kloof 

creëren tussen de teamleden; 

• gewijzigde relaties met partners, leveranciers en klanten. 

Naast puur operationele en organisatorische kwesties is het van cruciaal belang dat 

hiervoor binnen de teams tijdens de lockdown en bij het hervatten van de ‘normale’ 

activiteiten aandacht is en dat teams hierbij zo nodig ondersteuning krijgen. De 

toestand van de teams tijdens en na de lockdown, maar ook de aandacht die aan 

hen wordt besteed, zijn bepalend voor een geslaagde heropstart. 

• Reboarding 

Zeker voor medewerkers die lange tijd door de coronacrisis niet op het werk zijn 

geweest, is het belangrijk om bij de ‘eerste werkdag’ een gezamenlijke start te 

maken (ook al zal dat in kleine groepjes zijn) om het nieuwe begin te markeren, 

instructies te krijgen, opnieuw ‘kennis te maken’.  

https://www.awvn.nl/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-werk/
https://www.awvn.nl/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-werk/
https://www.awvn.nl/nieuws/voorkomen-ziekteverzuim-door-psychische-klachten/
https://www.awvn.nl/nieuws/voorkomen-ziekteverzuim-door-psychische-klachten/
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Om de terugkeer van medewerkers op de werkplek te vereenvoudigen, heeft 

Appical een speciale reboarding-app ontwikkeld. Deze app ondersteunt organisaties 

op een laagdrempelige manier om medewerkers te informeren over het nieuwe 

bedrijfsspecifieke beleid en de coronamaatregelen vanuit de overheid. AWVN-leden 

krijgen 1000 euro korting op de installatie van deze reboarding-app. 

 

• Voorbereiden tijdperk na corona  

Naast de korte termijn op weg naar weer ‘normaal’ werken is het ook goed om te 

inventariseren welke nieuwe inzichten deze buitengewone periode de organisatie 

kan opleveren. Of er zaken zijn die waardevol zijn om ook na de coronacrisis als 

werkwijze te behouden of mogelijkheden bieden om werk anders te organiseren. 

Er zijn nu al bedrijven die thuiswerken een structureler karakter willen geven en 

nadenken over de vormgeving. Een mooi moment om bij medewerkers ervaringen 

op te halen en hun voorkeuren in kaart te brengen. AWVN kan daarbij behulpzaam 

zijn met de Prefscan.   

 

• Tot slot 

• Geef duidelijke informatie over de (financiële) situatie van het bedrijf en de 

bedrijfsmaatregelen. Deel regelmatig updates. 

• Deel kennis over de situatie en steun medewerkers. 

• Creëer bewustzijn over de ernst van de situatie maar ook over manieren om 

ermee om te gaan. 

• Schets een toekomstperspectief (kijk over de crisis heen). 

• Maak medewerkers juist nu bewust van hun waarde voor het bedrijf, hun 

collega’s en team. 

• Complimenteer medewerkers voor hun aanpassingsvermogen, wilskracht en 

doorzettingsvermogen. 

• Stimuleer nieuwe initiatieven en alternatieve manieren om met elkaar in contact 

te blijven en deel deze met elkaar. 

• Maak gebruik van ‘modelling’: laat gewenst gedrag en inspirerende manieren om 

met deze situatie om te gaan zien. 

• Stimuleer afdelingen en teams om, waar nodig, alternatieve routines te 

ontwikkelen voor het dagelijkse werk. 

• Geef medewerkers informatie over wat zij zelf kunnen doen om met de situatie 

en hun reactie en gevoelens om te gaan. 

• Ondersteun medewerkers door vaardigheden te leren die hun veerkracht en 

sterke kanten versterken. 

• Steun kwetsbare medewerkers en zorg voor goede opvang. 

https://www.awvn.nl/producten/reboarding-app-appical/
https://www.awvn.nl/producten/reboarding-app-appical/
https://www.awvn.nl/klanten-over-ons/nen-aantrekkelijke-werkgever/
https://www.awvn.nl/klanten-over-ons/nen-aantrekkelijke-werkgever/
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13. Nuttige links  

• Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

• MKB Nederland: https://www.mkb.nl/corona 

• VNO-NCW: https://www.vno-ncw.nl/corona  

• KvK: https://ondernemersplein.kvk.nl/het-coronavirus-en-ondernemen-een-

wegwijzer/, https://www.kvk.nl/corona/  

• RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus 

• Verzekeraars: https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-

risicos/coronavirus 

• Autoriteit Persoonsgegevens: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/corona-op-de-

werkvloer  

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.mkb.nl/corona
https://www.vno-ncw.nl/corona
https://ondernemersplein.kvk.nl/het-coronavirus-en-ondernemen-een-wegwijzer/
https://ondernemersplein.kvk.nl/het-coronavirus-en-ondernemen-een-wegwijzer/
https://www.kvk.nl/corona/
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/coronavirus
https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/coronavirus
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/corona-op-de-werkvloer
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/corona-op-de-werkvloer
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