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HOE ZIET DE ECONOMIE ER NA DE CORONACRISIS UIT 
EN WELKE ROL NEEMT UW BEDRIJF DAARIN IN.  
HEEFT U HIER AL OVER NAGEDACHT? HOE KUNT U UW 
BEDRIJF VOORTZETTEN EN DAARBIJ DE VEILIGHEID VAN 
UW MEDEWERKERS EN EVENTUELE BEZOEKERS 
BORGEN EN WELKE AANVULLENDE MAATREGELEN 
DIENT U HIERVOOR TE NEMEN? ZORG DAT U KLAAR 
STAAT ZODRA DE INTELLIGENTE LOCKDOWN WORDT 
AFGEBOUWD! 
 
Minister-president Mark Rutte was in de persconferentie 
van dinsdag 7 april jl. duidelijk: bedrijven moeten zich 
voorbereiden op een maatschappij na de coronacrisis. 
Ondernemers moeten nadenken over de vraag hoe zij 
hun werk kunnen uitvoeren op het moment dat de 
coronamaatregelen worden versoepeld. 
 
Deze opdracht van de minister-president komt voor uit 
een tweetal zaken, namelijk: 

1. Als we onze werkzaamheden straks niet op een 
beheerste manier opbouwen, is er een grote kans 
dat het COVID 19 virus weer om zich heen grijpt en 
dat onze volksgezondheid en economie nog harder 
geraakt worden dan nu. We moeten dus nadenken 
over hoe we aan het werk kunnen en daarbij de 
verspreiding van het COVID 19 virus zo veel 
mogelijk proberen te beperken. 

2. Werkgevers hebben vanuit de Arbowet een 
wettelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor 
de veiligheid van hun medewerkers en eventuele 
bezoekers. Veiligheid is een breed begrip. Het zo 
veel als mogelijk doen om verspreiding van het 
COVID 19 virus voorkomen valt hier ook onder. 

 

REGELS & RICHTLIJNEN 

De Arbowet schrijft de Arbeidshygiënische strategie voor 
als stelsel van beheersmaatregelen. Deze strategie 
schrijft de volgende uitganspunten voor: 

1. Neem eerst bronmaatregelen. Dit type 
maatregelen zijn erop gericht om het aantal fysieke 
ontmoetingen te beperken. 

2. Als een fysieke ontmoeting nodig is, dienen er 
collectieve maatregelen genomen te worden. Bij 
deze vorm van maatregelen zijn fysieke 
ontmoetingen onder voorwaarden toegestaan. De 
voorwaarden zorgen ervoor dat het virus niet kan 
worden overgedragen tijdens de werkzaamheden. 

3. Als ook collectieve maatregelen niet mogelijk zijn 
en/of niet voldoende zijn, dienen individuele 
maatregelen genomen te worden. Deze 
maatregelen hebben invloed op één persoon en 
zijn vaak gericht op het instrueren van de 
medewerkers. 

4. Als er dan nog steeds geen veilige werkomgeving is, 
mag de werkgever nadenken over het gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Denk 
hierbij aan mondkapjes, een wegwerpschort en 
oogbescherming.  

 

 
 
Onze eerste reactie is vaak om direct te grijpen naar PBM  
en pas daarna pas naar collectieve of bronmaatregelen te 
kijken. PBM zijn in de aanpak van risico´s altijd de laatste 
keuze omdat de effectiviteit veel lager ligt dan collectieve 
of bronmaatregelen. 
 
Het RIVM heeft een aantal richtlijnen en maatregelen 
gegeven om de verspreiding van het COVID 19 virus te 
beperken. De opdracht is dus om deze maatregelen af te 
stemmen op uw bedrijf en in de juiste volgorde en 
manier te implementeren in uw onderneming. 
 
VAN STRATEGIE NAAR AANPAK 
Het opstellen van een pakket van maatregelen om straks 
‘coronaproof’ te kunnen werken is maatwerk en sterk 
afhankelijk van het type werkzaamheden, de 
hoeveelheid medewerkers, de omgeving en tal van 
andere zaken. Onze adviseurs helpen graag om dit 
pakket aan maatregelen vorm te geven en te 
implementeren. Tevens kijken we daarbij naar wat we 
kunnen leren van deze crisis. Hoe kunt u het werk 
zodanig organiseren zodat een mogelijk toekomstig virus 
of flinke griepepidemie minder kans van ‘slagen’ heeft in 
uw bedrijf. 
 
Het pakket van maatregelen leggen we vast in een door 
ons ontworpen maatregelenlijst. Uiteraard hanteert deze 
de Arbeidshygiënische strategie en de richtlijnen van het 
RIVM. Met bijbehorend plan van aanpak is duidelijk wat 
er nog dient te gebeuren. Door het pakket van 
maatregelen en het plan van aanpak te laten toetsen 
door een gecertificeerd hoger veiligheidskundige heeft u 
direct een goedgekeurde aanvulling op uw Risico-
Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).  
 

AAN DE SLAG! 

Wilt u ook aan de slag zodat u straks in de startblokken 
staat zodra de intelligente lockdown afschaalt?  
 
Neem contact met ons op en vraag naar de 
mogelijkheden! 

http://www.datispienter.nl/

