
 

 

AANDACHTSPUNTEN 

▪ Breng de situatie op de werkvloer in kaart. Welke maatregelen zijn er reeds genomen? Welke 

specifieke maatregelen zijn nog gewenst? 

▪ Volg de RIVM-richtlijnen en/of branche-specifieke aanwijzingen op. Hierop dient het Protocol 

eventueel te worden aangepast of aangevuld. Daarbij kan gewerkt wordt met fases. Naar 

aanleiding van versoepeling van maatregelen, kan ook een versoepeling van het Protocol 

worden doorgevoerd.  

▪ Bekijk ook jouw RI&E-beleid, andere regels, zoals het personeelshandboek en het 

arbeidsomstandighedenbeleid. Hoe past het Protocol daarin? 

▪ Veranderen de regels? Wijzig het Protocol. 

▪ Leg het Protocol zo nodig ter goedkeuring voor aan de commissie bij EZK/RIVM. 

▪ Is er een ondernemingsraad binnen de onderneming? Leg het Protocol dan ter instemming 

voor. Bij andere medezeggenschap (zoals personeelsvertegenwoordiging) kan het ter 

raadpleging worden voorgelegd of worden besproken met de medezeggenschap. 

▪ Bedenk hoe je je medewerkers, klanten, leveranciers en/of andere betrokkenen informeert 

over het Protocol. Welke communicatiemiddelen ga je hiervoor inzetten? 

▪ Informeer je flexkrachten en wijs hen op de veiligheidsrisico’s en hoe daarmee om te gaan (doe 

eventueel een aanvulling op personeelshandboek / arbeidsovereenkomst / regels).  

▪ Wat verwacht je van leidinggevenden en/of het MT? Overleg met hen. 
▪ Stel een corona-contactpersoon aan. Deze kan de uitvoering van het Protocol en de daaruit 

voortvloeiende overige maatregelen coördineren en tevens functioneren als contactpersoon 
voor betrokkenen.  

GEBRUIK PROTOCOL 

▪ Het Protocol is een algemeen protocol, gericht op zakelijke dienstverlening (waaronder 
uitzend- en/of payrollbedrijven). Het model dient te worden aangepast aan de hand van de 
specifieke situatie en vergt dan ook maatwerk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let op, het onderhavige document betreft een model en bevat algemeen geformuleerde regels die kunnen worden gesteld in verband met het veilig werken 
gedurende de corona-uitbraak. Het Protocol dient aangepast en/of aangevuld te worden aan de hand van de specifieke omstandigheden. Hoewel veel zorg 
is besteed aan het opstellen van dit document, aanvaardt VRF Advocaten geen aansprakelijkheid ten aanzien van het gebruik van het Protocol. Alle rechten 

voorbehouden. © VRF Advocaten 2020. 
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PROTOCOL VEILIG WERKEN MET CORONA VOOR (FLEX)ONDERNEMINGEN 

PREAMBULE 

I. Dit ‘Protocol veilig werken met corona voor (flex)ondernemingen’ is hierna afgekort tot ‘het 
Protocol’. 

II. Het Protocol is vastgesteld op DATUM. 
III. Het Protocol heeft een tijdelijk karakter en geldt net zolang als dit noodzakelijk is op grond 

van overheidsmaatregelen in het kader van de uitbraak van het coronavirus (Covid-19). 
IV. Met het Protocol geven we vorm aan onze zorgplicht als bedoeld in artikel 7:658 van het 

Burgerlijk Wetboek en de Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving.  
V. Het Protocol maakt onderdeel uit van en is een aanvulling op ons arbobeleid. 
VI. Voor het Protocol zijn de richtlijnen van het RIVM het uitgangspunt. Wijzigingen en 

aanvullingen op de richtlijnen kunnen leiden tot aanpassing van het Protocol.  
VII. De ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging heeft ingestemd met / is 

geraadpleegd over het Protocol.  
VIII. Het Protocol (en aanpassingen daarvan) word(t)(en) als volgt kenbaar gemaakt aan 

medewerkers: INVULLEN. 

INLEIDING 

A. Het Protocol is een leidraad met een aantal (gedrags)regels voor medewerkers. 
B. We beogen met het Protocol zoveel als mogelijk een veilige werkomgeving voor medewerkers 

te creëren. Dat doen we samen. De eigen verantwoordelijkheid van medewerkers is hierbij 
van uiterst belang.  

C. We hebben een coronacontactpersoon aangesteld, te weten NAAM.  
D. De coronacontactpersoon is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Protocol. De 

coronacontactpersoon is ook aanspreekpunt voor medewerkers ten aanzien van het Protocol. 
E. De coronacontactpersoon is te bereiken via CONTACTGEGEVENS. 
F. In de praktijk kan er aanleiding zijn af te wijken van het Protocol als de situatie daarom vraagt. 

Daarvoor is altijd overleg noodzakelijk met de coronacontactpersoon.  
G. Medewerkers dienen nauwgezet de gegeven aanwijzingen van de leidinggevende op te 

volgen.  

PERSOONLIJKE HYGIËNE 

De volgende persoonlijke hygiëneregels hebben te gelden voor medewerkers: 

1. Het wassen van de handen (aanbevolen ten minste 6 keer per dag). In ieder geval bij 
aankomst, na een toiletbezoek, na niezen, na neussnuiten en na het schoonmaken van de 
werkplek. 

2. Het gebruiken van het beschikbaar gestelde desinfectiemiddel, te weten handgel met een 
minimaal alcoholpercentage van 70% en/of antibacteriële handwasgel. 

3. Het minimaal aanraken van het gezicht. 
4. Het niet schudden van andermans handen. 
5. Het gebruik van eigen papieren zakdoekjes bij niezen en het neussnuiten. 
6. Het na gebruik van eigen papieren zakdoekjes onmiddellijk weggooien ervan in de daarvoor 

bestemde afvalbak.  
7. Het bij hoesten gebruiken van de binnenkant van de elleboog. 
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WERKPLEK HYGIËNE 

De volgende werkplek hygiëneregels hebben te gelden voor medewerkers: 

8. Het ten minste dagelijks schoonmaken van de werkplek en de eigen (werk)materialen. 
9. Het bij het schoonmaken gebruiken van de daarvoor bestemde isopropylalcoholdoekjes met 

een minimaal alcoholpercentage van 70%. 
10. Het uitsluitend gebruiken van de eigen (werk)materialen. 
11. Het niet delen van de eigen (werk)materialen met anderen.  
12. Het regelmatig ventileren van de werkplek. 

De volgende werkplek hygiëneregel wordt door het bedrijf genomen: 

13. Het regelmatig schoonmaken van de bedrijfsruimtes, in het bijzonder toiletten, keukens en 
pantry’s.  

CONTACT MET ANDEREN 

Ten aanzien van het hebben van contact met anderen heeft het volgende te gelden: 

14. Medewerkers dienen tenminste 1,5 meter afstand te houden van anderen op de werkplek 
alsook daarbuiten, bijvoorbeeld bij het vervoer naar en van de bedrijfslocatie. 

15. Medewerkers dienen niet samen te scholen en dus de niet noodzakelijke contacten met 
anderen zoveel als mogelijk te vermijden.  

16. Medewerkers werken zoveel als mogelijk op vaste werkplekken. 
17. Medewerkers werken zoveel als mogelijk in vaste teams. 
18. De werkzaamheden (al dan niet op de fysieke locatie) vinden zoveel mogelijk digitaal plaats. 

Daarvoor zijn diverse communicatiemiddelen beschikbaar, te weten bellen, Face Time, Skype 
for business, KPN telefonisch vergaderen, ZOOM, Microsoft Teams).  

19. Het delen van fysieke stukken met derden wordt zoveel als mogelijk vermeden; zo kan worden 
ingescand en ge-e-maild. 

20. Met medewerkers worden afspraken gemaakt over het (alleen) reizen van huis naar de fysieke 
locatie. Daarbij wordt het openbaar vervoer zoveel als mogelijk vermeden. Medewerkers 
worden geacht zoveel als mogelijk alleen te reizen naar het werk.  

21. De werkplekken delen we zodanig in dat betrokkenen tenminste 1,5 meter van elkaar 
verwijderd werkzaamheden kunnen verrichten.  

22. Er vinden geen of in beperkte mate fysieke vergaderingen, bijeenkomsten en dergelijke plaats.  
23. Aan fysieke vergaderingen, bijeenkomsten, pauzes, lunches en dergelijke nemen maximaal 5 

personen tegelijk deel met in achtneming van de ten minste 1,5 meter afstand. 
24. Medewerkers worden bij aankomst op de fysieke locatie tot het verstrijken van de werktijd 

geadviseerd tussendoor niet naar buiten te gaan.  
25. [EVENTUEEL AANVULLEN M.B.T. BINNENKOMST, VERTREK EN/OF LOOPROUTES OP DE 

FYSIEKE LOCATIE.] 
26. [EVENTUEEL AANVULLEN M.B.T.  HET HEBBEN VAN OVERLEGSTRUCTUREN] 

Ten aanzien van het hebben van contact met flexkrachten heeft het volgende te gelden: 

27. Er vinden zoveel als mogelijk digitale en telefonisch afspraken plaats met flexkrachten.  
28. Identificatie van flexkrachten vindt zoveel als mogelijk digitaal plaats. Derhalve worden 

flexkrachten tijdelijk niet fysiek geïdentificeerd.  
29. [ EVENTUEEL AANVULLEN M.B.T. ANDERE MAATREGELEN VOOR FLEXKRACHTEN ] 
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FYSIEKE AFSPRAKEN 

Ten aanzien van het hebben van fysieke afspraken heeft het volgende te gelden: 

30. Fysieke afspraken met klanten, leveranciers of anderen, worden zoveel als mogelijk 
vermeden.  

31. Voor fysieke afspraken is altijd voorafgaande toestemming van betrokkenen noodzakelijk. 
Daarbij wordt altijd nagegaan of er zich specifieke risico’s voordoen die aan een fysieke 
ontmoeting in de weg staan. Met inachtneming van het Protocol worden (praktische) 
afspraken gemaakt met de betrokkene over de fysieke afspraak.  

32. Alleen als een afspraak is gemaakt, wordt een bezoeker toegelaten tot de fysieke locatie. 
33. Bezoeken van derden worden door INVULLEN vastgelegd en gecoördineerd. 
34. Bij het maken van afspraken worden bezoekers gewezen op de (gedrags)regels van het 

Protocol.  
35. Met in achtneming van het Protocol worden (praktische) afspraken gemaakt met de 

bezoekers. 

THUISWERKEN 

Ten aanzien van het thuiswerken heeft het volgende te gelden: 

36. In overleg met de leidinggevende worden werkzaamheden indien mogelijk vanuit huis 
verricht. 

37. Medewerkers die klachten ervaren, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 
hoest en/of verhoging (vanaf 38 C°), werken – na overleg met de leidinggevende – vanuit huis. 
Dit geldt ook voor medewerkers van wie een gezinslid of persoon in het huishouden klachten 
ervaart.  

38. Voor medewerkers die (veel) thuis werken, wordt besproken op welke wijze dit plaatsvindt. 
Er worden maatregelen getroffen om (veilig) thuiswerken mogelijk te maken.  

39. [EVENTUEEL AANVULLEN M.B.T. ROOSTER THUISWERKEN VS. KANTOORWERKEN] 

CORONA-INFECTIE 

40. Medewerkers die zelf een corona-infectie hebben, mogen geen werkzaamheden op de fysieke 
locatie verrichten. Dit geldt ook voor medewerkers van wie een gezinslid of persoon in het 
huishouden een corona-infectie heeft. 

41. Bij twijfel over een specifieke situatie, zullen wij zo nodig de Arbodienst/bedrijfsarts 
inschakelen. Werknemers kunnen worden verzocht contact te hebben met de Arbodienst of 
bedrijfsarts, onder andere om vast te stellen of de werknemer behoort tot een risicogroep.  

COMMUNICATIE 

42. De (gedrags)regels van het Protocol communiceren wij met betrokkenen (waaronder onze 
medewerkers, klanten en leveranciers). Dit doen wij o.a. in de vorm van het ophangen van 
posters (poster Rijksoverheid) en het plaatsen van een bericht op onze website en/of portal 
en/of intranet. 

43. [ EVENTUEEL AANVULLEN M.B.T. INGEZETTE COMMUNICATIE VAN CORONA-MAATREGELEN ] 

FLEXKRACHTEN 

44. Flexkrachten worden door ons geïnformeerd over de RIVM-richtlijnen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/communicatiemiddelen-nederlands
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45. Opdrachtgevers worden door ons geïnformeerd en geadviseerd over de noodzakelijke 
maatregelen en zo nodig worden er daarover afspraken gemaakt. 

46. Flexkrachten worden door ons gewezen op het moeten opvolgen van hygiëne- en/of 
veiligheidsmaatregelen die de opdrachtgever treft. Als er specifieke veiligheidsrisico’s gelden 
en maatregelen hoe daarmee om te gaan, wordt de flexkracht hier door ons en/of de 
opdrachtgever op gewezen.  
 

 


