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Doel: 

• Binnen het toepassingsgebied de bedrijfsmatige activiteiten zoveel mogelijk doorgang te kunnen laten geven, 

• waarbij alle stakeholders zoveel mogelijk zijn beschermd tegen besmetting en gevolgen van het corona virus. 

• bieden van veilige werkomgeving, met geïnformeerde medewerkers 

Toepassingsgebied primair: 

• alle activiteiten in eigen werkplaats en B2B situaties op locatie. 

• alle kantoorwerkplekken. 

Secundair Toepassingsgebied: 

• werken op locaties in situaties waar ook medewerkers van andere werkgevers aanwezig zijn 

• contactsituaties met particuliere opdrachtgevers 
 

Uitgangspunten: 

• Waar van toepassing is het protocol “Samen veilig doorwerken” leidend. Zie ook online informatie Rijksoverheid. 

• Specifieke situatie zijn niet beschreven in dit protocol, hiervoor is dit document  algemeen geldend. 

• Ten behoeve van algemene veiligheid is het streven wettelijke en niet wettelijke keuringen zoveel mogelijk doorgang te laten 

plaats vinden. 

• De arbeid hygiënische strategie is gerespecteerd en toegepast. Bestaande risico’s zoals vastgesteld in de 

bedrijfsspecifieke RIE’s dienen te worden nageleefd, aangevuld met de eisen in dit protocol. 

• Protocol is van toepassing zolang 1,5m economie gehandhaafd dient te blijven en voor de sector geen zwaardere restricties 

zijn aangekondigd. 

• Binnen dit protocol zijn de RIVM richtlijnen als minimale voorwaarden gebruikt en strenger gehanteerd waar het bedrijf 

dit noodzakelijk acht. 

• Pragmatisme boven theoretische zekerheid. 

• Voorkomen in plaats van genezen. Bij twijfel of discussie kiezen voor de veilige variant. 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/03/27/protocol-samen-veilg-doorwerken/Protocol%2BSamen%2Bveilig%2Bdoorwerken-V%2B17042020.pdf
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Maatregelen zoals vermeld in “samen veilig doorwerken”: 
 

Sector Situatie Bron aanpak Technisch en organisatorisch PBM’s 

Algemeen  
 

(deze preventieve 
maatregelen 
moeten altijd 
worden opgevolgd 
in alle onderstaande 
sectoren) 

Alle 
werkzaamheden 

-Thuiswerk organiseren als de functie dat 
toelaat.  
 
-Niet naar het werk gaan bij Corona-infectie 
van jezelf of een huisgenoot.  
 
-Niet naar het werk gaan bij 
verkoudheidsklachten.  
 
-Niet naar het werk gaan als een huisgenoot 
koorts heeft. Pas weer naar het werk gaan 
als werknemer of huisgenoot minimaal 24 
uur klachtenvrij is.  
 
Uitzondering is de werknemer in een  
cruciaal beroep in een vitaal proces.1  
Voor deze werknemer geldt:  
-Niet naar het werk gaan door werknemer 
bij Corona-infectie van jezelf of een 
huisgenoot.  
-Niet naar het werk gaan als je zelf klachten 
hebt (ook zonder koorts).  
-Wel naar het werk als een 
huisgenoot klachten heeft 
(inclusief koorts). 

-Geen handen schudden.  
 
-Regelmatig de handen wassen en/of gebruik maken van 
desinfecterende handgel met minimaal 70% alcohol.2 Was je 
handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor 
het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, 
na het schoonmaken.  
 
-Gezicht niet of zo weinig mogelijk aanraken, in de elleboog 
niezen/ hoesten, zelf papieren zakdoekjes meenemen. En deze na 
één keer gebruik weg gooien. Daarna handen wassen.  
 
-Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand op de werkplek.3  
 
-Pas daarop het werk aan en richt de werkplek hierop in.  
 
-Indien minder dan 1,5 meter onvermijdbaar is, streng op hygiëne 
eisen conform RIVM richtlijnen.4  
 
-Regelmatig schoonmaken. Als het kan spullen desinfecteren met 
70% isopropylalcoholdoekjes.  
- 
Deel je gereedschap en telefoon niet met anderen.  
 
-Houd materieel, gereedschap en PBM’s schoon.  
 
-Ventileer werk- en kantoorruimte.  
 
-Werk zoveel mogelijk in vaste teams. 

Alle hygiënische 
voorzorgs maatregelen 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/03/27/protocol-samen-veilg-doorwerken/Protocol%2BSamen%2Bveilig%2Bdoorwerken-V%2B17042020.pdf


“Samen veilig doorwerken”  
“Samen veilig doorwerken” in eigen werkplaats en overige B2B situaties op locatie. 

versie 17-12-2020 Pagina 3 van 7 

 

 

Specifieke sectoren of werksituaties (aanvullende maatregelen bovenop de algemene preventieve maatregelen voor alle sectoren) 

Sector  Situatie Bronaanpak Technisch en organisatorisch PBM (adembescherming, 
handschoenen etc.) 

Werken voor 
particulieren  
en huurders van 
woningcorporatie
s/  
vastgoedeigenar
en 

Algemeen  
 
(deze preventieve 
maatregelen moeten 
altijd worden 
opgevolgd in alle 
onderstaande 
situaties) 
Waar van toepassing 

Vooraf  
-Uitdrukkelijk instemming van 
bewoners/ huurders/gebruikers 
vragen voor toegang.  
-Klanten/gebruikers vragen of zij of 
huisgenoten/collega’s etc. 
gezondheids-klachten hebben in 
relatie tot Corona (hoesten, 
keelpijn, koorts) of behoren tot de 
categorie kwetsbare personen. 
Bewoners bepalen of zij toegang 
geven tot hun woning.  
-Klanten vragen om huis goed te 
ventileren.  
-Klanten vragen om de installatie 
goed bereikbaar te maken. 

 
-Klanten moeten 1,5 meter afstand houden.  
-Het bezoek beperken tot het noodzakelijke werk 
-Bij aftekenen contact door klanten met documenten of apparatuur 
zoveel mogelijk vermijden 

geen 

Klanten/gebruikers of 
huisgenoten/collega’s 
zonder 
gezondheidsklachten 
(Corona) (hoesten, 
keelpijn, koorts) en niet 
behorende tot de groep 
kwetsbare personen. 

 
-Regulier werk kan met 
instemming van bewoners of 
gebruikers uitgevoerd worden. Met 
inachtneming van de landelijke 
maatregelen m.b.t. afstand houden 
en hygiëne. 

geen geen 

Klanten/gebruikers of 
huisgenoten/collega’s 
met het coronavirus of  
gezondheids klachten 
(Corona) (hoesten, 
keelpijn, koorts) of 
behorend tot de groep 
kwetsbare personen. 

-Alleen werk uitvoeren bij ernstige 
storing of calamiteit.  
 
Ernstig is als algemene dagelijkse 
levensbehoefte (koken, 
toiletgebruik, wassen, 
schoonmaken et cetera) niet 
uitgevoerd kunnen worden. 

De buitendeur staat open of wordt door iemand anders vanaf 
buiten geopend.  
-De klanten bevinden zich in een andere ruimte.  
-Communiceer indien nodig met de klant via de telefoon. 

Voor extra bescherming 
eventueel:  
-wegwerp handschoenen, 
elke kwaliteitsklasse volstaat;  
-wegwerpoverall;  
-wegwerpsloffen;  
-veiligheidsbril (wegwerp 
of anders desinfecteren). 

Externe 
locaties (infra, 
bouw, utiliteit) 
 
 

Alleen werken op 
locatie 

geen geen geen 
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Sector Situatie Bron aanpak Technisch en organisatorisch PBM’s 

Externe 
locaties (infra, 
bouw, utiliteit) 

Met meerdere mensen 
op locatie 

geen In de schaftkeet of vergaderruimte  
-Hang de regels en instructies op.  
-Bepaal een maximum aantal aanwezigen in de ruimte, zodanig dat 1,5 
meter afstand gehouden kan worden.  
-Houd ook bij het betreden van een ruimte rekening met 1,5 meter afstand.  
-Spreid de schafttijden of bied extra ruimtes en schaftplekken aan.  
-Bij instructie en toolboxen, wees er alert op dat iedereen op 1,5 meter van 
andere personen kan blijven. Geef de instructie eventueel in meerdere 
kleine groepen.  
-Instrueer de medewerkers en deelnemers aan de vergadering vooraf.  
-Zorg dat de ruimtes vaker schoongemaakt worden en dat er zeep/ 
ontsmettingsmiddel en wegwerp-handdoeken zijn.  
-Overleg met leveranciers, opdrachtgever, onderaannemers: Leg waar 
mogelijk telefonisch contact. 

 

Samen (in een 
bus ) reizen 

Alle werkzaamheden - Reis zoveel mogelijk alleen, 
bijvoorbeeld met eigen vervoer.  
- Stel vast of er echt noodzaak is om 
samen te reizen.  
- Alleen samen reizen als apart 
vervoer niet geregeld kan worden. 

- Doordat men dicht bij elkaar zit, is er een groter risico om het coronavirus te 
krijgen én om het te verspreiden. Houd daarom  
onderling zoveel mogelijk afstand van elkaar.  
- Bij reizen met meer dan twee personen  
moet in ieder geval 1,5 meter afstand aangehouden worden.  
- Zorg voor extra ventilatie in vervoersmiddel, bij mooi weer door het raam te 
openen bijv. of 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. 

 

onderhouden 
van voertuigen, 
mobiele 
machines, 
arbeidsmiddelen 
(verder te 
noemen 
objecten) 

Eigen werkplaats: max 1 
object 

Borg virus vrije omgeving: 
-personen met 
gezondheidsklachten niet 
binnenlaten ontvangen/laten 
wachten. 

 
-Eigen gereedschap gebruiken 
en niet (uit-) lenen. 

 
-Ongewenste bezoekers weren: 
sluit waar mogelijk 
toegangspoorten en houd (rol-) 
deuren gesloten. Indien 
klimatologisch ongewenst is om 
roldeur gesloten te houden: 
signalering voor bezoeker 

- Stem vooraf zoveel mogelijk bijzonderheden af. Vraag vooraf of de laatste 
gebruiker virus-klachten had. 
- Hou de overdracht zo beperkt mogelijk. 
-  Laat sleutel bijvoorbeeld in contact zitten. 

 
Creëer een overdrachtplek bij de gebruiker(ophalen) of bij werkplaats. 
Protocol dat gebruiker object gedesinfecteerd aanlevert. Voor de monteur 
zichtbaar maken dat gereinigd is. 

 
Gebruiker levert voertuig aan op deze plek. Het keurings- / 
onderhoudsbedrijf zorgt voor verdere transport naar de daadwerkelijke 
onderhouds-, reparatie- en keuringswerkplek. 

 
Externen niet in werkplaats ontvangen, maar in eigen “omgeving”. Zijnde 
cabine van het transportvoertuig.   
Indien voldaan kan worden aan de 1,5m afstand regel – max aantal 

1 monteur: 
Geen 
aanvullende 
PBM’s nodig, 
anders dan voor 
de normale 
werkzaamheden
. 
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aanbrengen dat toegang tot 
werkplaats verboden is. 

Hou de overdracht zo beperkt 
mogelijk.  
 

bezoeker definiëren en handhaven. 
Werkzaamheden als gebruikelijk uitvoeren.  
 
Bij werkzaamheden door meerdere werknemers: deze zoveel mogelijk 
gespreid werken. 
 
Object: Op de overdrachtplek zetten en alle aanraakvlakken reinigen 
voordat opgeleverd wordt.  
Zichtbaar maken dat gereinigd is. 
 
Stuur rapportage digitaal. Laat sleutel incontact zitten. 

 
Meerdere 
monteurs: 
Gepaste afstand 
bewaren. 2e 
monteur vangt 
pas aan op 
moment dat dit 
daadwerkelijk 
nodig is. 

Eigen werkplaats: 
meerdere objecten 

Zie bovenstaande Zet de verschillende werkgebieden af.  
Hanteer waar mogelijk 1,5m afstand tussen verschillende werkgebieden of 
scherm deze af. 

Zie 
bovenstaande 

Sector Situatie Bronaanpak Technisch en organisatorisch PBM’s 

GWW 
werkzaamheden 

Op locatie (B2B): 
Terrein opdrachtgever 

Vooraf afstemming met 
opdrachtgever/ huurder/ gebruiker  
- vragen of er personen 
(werknemers / collega’s/ 
huisgenoten etc.) op de locatie zijn 
met gezondheidsklachten in relatie 
tot Corona (hoesten, keelpijn, 
koorts)  
 
Planning van werkzaamheden / 
medewerkers op vaste machine / 
opdracht om wisseling te 
voorkomen 

 
Eigen gereedschap gebruiken / 
niet (uit-) lenen. 
 
Overdracht beperkt houden 

Medewerkers rijden niet gezamenlijk in 1 voertuig van en/of naar de 
werklocatie. Hou fysieke (project)overdracht zo beperkt mogelijk. 

Stem vooraf (project) bijzonderheden en specifieke locatie af. 

 
Werkgebied veiligstelling, conform normale processen. Werkgebied 
afzetten ter grote van benodigde werkzaamheden + 1,5m 
Andere aanwezigen blijven weg uit dit werkgebied. Uitvoerder / 
leidinggevende stemt dit af met overige aanwezigen (werknemers en 
leveranciers) 
Hou tijdens werkoverleg op de locatie 1,5 mtr afstand van de andere 
personen. 
 
Werk alleen met je eigen materieel en materiaal. 
Reinig de handvatten, stuur, bedieningen voordat je start en bij 
beëindiging van het werk. Handen wassen of desinfecteren. Materieel 
goed afsluiten 
 
Werkgebied opruimen. Werpwerp artikelen in afvalbak. Afmelden bij 
contactpersoon / vrijgave werkplek. Via kortste route locatie verlaten. 

Chauffeur / 
machinist: Geen 
aanvullende PBM’s 
nodig, anders dan 
voor de normale 
werkzaamheden. 
(overdruk) 
 
Meerdere personen 
op de werkplek: 
Gepaste afstand 
bewaren 
 
 
 
 
Werkhandschoenen 
zoals normaal 
gebruikelijk 
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Sector Situatie Bron aanpak Technisch en organisatorisch PBM’s 

Containers laden 
lossen 

Op locatie (B2B / 
B2C): 
Terrein opdrachtgever 

Vooraf afstemming met 
opdrachtgever/ huurder/ gebruiker  
- aard van de lading 
(contaminatierisico) 
- vragen of zij op afstand blijven tijdens 
laden/lossen van containers.  
 
Afhandeling overdracht / documentatie 
beperken 

Medewerkers rijden niet gezamenlijk in 1 voertuig van en/of naar de werklocatie.  

Stem vooraf (project) bijzonderheden en specifieke locatie af. 

Hou fysieke (project)overdracht zo beperkt mogelijk. 
 
Werkgebied veiligstelling, conform normale processen.  
 
Andere aanwezigen mondeling aanspreken weg te blijven uit het werkgebied. 
Waar mogelijk digitaal bewijs versturen 

 
 

Containers 
ledigen 

Op locatie (B2B) 
Terrein afvalverwerker 

Vooraf afstemming met afvalverwerker 
over inhoud 
(bij contaminatierisico) 
 
Afhandeling overdracht / documentatie 
beperken, waar mogelijk digitaal 
bewijs versturen 

 

Overdracht beperkt houden. 

- in de cabine blijven tijdens ledigen overdruk aan 
- houd 1,5 mtr afstand wanneer je buiten de cabine moet zijn 
-regelmatig handen wassen, desinfecteren, 
-handgrepen, deurklingen, stuur en bedieningen regelmatig desinfecteren 
Rapportage /administratie afronden. 
Digitaal naar klant zenden (indien noodzakelijk). 
Na afloop object op overdrachtplek zetten.  
Reinigen van handgrepen, stuur en bedieningen en zichtbaar maken dat 
dit gedaan is.  
Werkgebied opruimen. Werpwerp artikelen in afvalbak. Afmelden bij 
contactpersoon / vrijgave werkplek. Via kortste route bedrijf verlaten. 

 
Bij lange werkzaamheden: pauzes (incl. schaft) op werkplek / in cabine/ buiten op 

1,5m afstand houden. 

-handschoenen 
gebruiken 
-adembescherming 
 

 

Kantoor Kantoorwerkplekken Contactmomenten beperken 
 
Thuis werken waar dat kan 
 
Overdracht beperkt houden 

Bezoekers weren. 

 
Leveranciers zo kort mogelijk, doelmatig ontvangen. 1,5 afstand bewaren 
conform protocol leverancier. 
Leveranciers, waar mogelijk, digitaal in gesprek gaan. 

 
Klanten waar mogelijk digitaal te woord staan. Waar bezoek noodzakelijk is, 1 
bezoeker tegelijk per gastheer, gepaste afstand bewaren. 

 
Medewerkers: waar mogelijk thuis laten werken.  
Medewerkers afstand houden in straal van 1,5 rondom werkplek (incl. looproutes). 
Spreiden van medewerkers: werktijd spreiding, gebruik van vergaderkamers. 
 
Regelmatige reiniging van kantoor apparatuur (wegwerpdoekjes 70% alcohol); 
tenminste dagelijks en bij elke gebruikerswissel. Regelmatige reiniging van 
deurklinken, handvatten, telefoon, koffiekan, schakelaars, tafel-oppervlak ed. 
Opstellen verkeersplan (incl. instellen eenrichtingsverkeer), spatschermen bij 
(gekoppelde) bureau’s, bij bureau’s aan gangpanden en bij flex-eilanden.  

Geen 
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Overdrachtsplek: met de overdrachtplek wordt een fysieke locatie bedoeld waar een mobiel object kan worden neergezet en tijdelijk gestald. Op deze locatie kan de brenger het object 
veilig desinfecteren (alle bedieningsknoppen en hendel, stuur, deurhendels, etc). Vervolgens  kan de monteur / chauffeur dit object ophalen en naar de daadwerkelijk werkplek 
transporteren. De overdrachtplek kan een parkeerplek zijn, een ruim afgezet stuk van de bedrijfshal, etc 
Reinigen: waar gesproken wordt over reinigen, kunnen wegwerpdoekjes met tenminste 70% alcohol gebruikt te worden. Reinigen is niet noodzakelijk indien een oppervlakte (met 
zekerheid) 48 uur niet is aangeraakt of “besproeit” middels hoesten / niezen. 
Reinigingsprotocol Uitgangspunt is dat de verspreider van mogelijke virusdeeltjes, deze zelf verwijderd. Alle aanraak objecten (bedieningshendels/knoppen/schakelaars, stuur, 
deurhendels, etc.) worden gereinigd met wegwerpdoekjes met tenminste 70% alcohol. De gebruiker dient expliciet te bevestigen dat hij/zij het object heeft gereinigd. De opdrachtnemer 
kan er voorkiezen om een 2e keer te reinigen te weten zeker te stellen dat er gereinigd is. Na de werkzaamheden dient dit proces in omgekeerde volgende te worden uitgevoerd 
 

Uitvoering  
Mocht er sprake zijn van gezondheidsklachten bij de opdrachtgever of aanwezigen die wijzen op een Corona besmetting (hoesten, verkoudheid, koorts) of bij een persoon die tot de groep 
‘kwetsbare personen’ wordt gerekend, dan wordt het werk alleen uitgevoerd in geval van storing of calamiteit. En dan zijn aanvullende maatregelen nodig iom de planning 
 
Afronding werkzaamheden  
Voor het aftekenen van werkbonnen wordt, vanwege de mogelijke besmetting via hand-/mond-/neus-/oogcontact waar een andere oplossing gekozen. Alternatieven zijn voorhanden (zie 
FAQ Helpdesk Corona Bouw en Techniek).  
 
Wat is de werkwijze wanneer het werk vraagt om samenwerking waarbij het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden?  
Uitgangspunt is dat dit zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Indien minder dan 1,5 meter afstand echt onvermijdbaar is, wees dan extra alert en maak afspraken gemaakt hoe toch 
veilig gewerkt kan worden in overeenstemming met de hygiëne eisen conform RIVM richtlijnen.  
 
Communicatieactiviteiten op de werkvloer:  
Plan een toolboxmeeting (eventueel online) waarin je aan de werknemers aangeeft welke voorzorgsmaatregelen zijn voorgesteld om zo veilig mogelijk te kunnen werken, en bespreek met 
hen het beleid dat jullie hanteren.  
 
Kan er nog gezamenlijk gereisd worden met een bedrijfsbus?  
Stel vast of er een noodzaak is om samen te reizen. Kom zoveel mogelijk alleen naar het werk. Reis alleen samen als apart vervoer niet geregeld kan worden. Als er toch samen reizen 
moet hanteer dan de volgende aanwijzingen:  
•doordat men dicht bij elkaar zit, is er een groter risico om het coronavirus te krijgen én om het te verspreiden. Houd daarom onderling zoveel mogelijk afstand van elkaar;  
•bij reizen met meer dan twee personen moet in ieder geval 1,5 meter afstand aangehouden worden;  
•zorg voor extra ventilatie in vervoersmiddel, bij mooi weer door het raam te openen bijvoorbeeld of anders 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 

Is een besmetting vastgesteld? 

Start een intern contactonderzoek tracing (zie bijgaande PDF tracing )om de noodzaak voor eventuele aanvullende maatregelen vast te stellen 


