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Inhoud toolbox

• Introductie

• Risico’s, wat kan er gebeuren

• Huidige situatie

• Maatregelen:
1. Naar en van het werk

2. Maatregelen op de bouwplaats

3. Maatregelen in en om woningen

MET AANDACHT, MET Z’N ALLEN!



Introductie

Bekijk het volgende filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=DUn1MnbLQd0

https://www.youtube.com/watch?v=DUn1MnbLQd0


Risico’s: wat kan er gebeuren?

• Tijdens werk risico op besmetting met CORONAVIRUS

• Verspreiding door hoesten/niezen;

• Klachten koorts en luchtwegklachten zoals hoesten

en (ernstige) benauwdheid.



Huidige situatie

• Voorkomen dat de bouwsector stilvalt!

• Door rijksoverheid en bouw- en technieksector richtlijnen 
opgesteld

• Hoe kan er op een veilige manier worden doorgewerkt?

• Voor werknemers en klanten/bewoners?

• Binnen en buiten huis?

• WELKE RICHTLIJNEN GELDEN ER BIJ WITS? …





1. Naar en van het werk

Samen reizen?
• De bedrijfsbussen zijn voorzien van een kuchscherm.

• Kom verder zoveel mogelijk alleen naar het werk.

• Lukt dat niet? 
- Houd onderling zoveel mogelijk afstand;
- Zorg voor extra ventilatie in vervoermiddel;
- Ga steeds op dezelfde plek zitten;
- Maak stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen etc. 

regelmatig schoon.



2. Maatregelen op de bouwplaats

“Corona-verantwoordelijke” is

UITVOERDER OF TEAMLEIDER 

aanspreekpunt en verantwoordelijk 

WIE IS DIT OP HET PROJECT WAAR JIJ WERKT?

…………………………………………………………..



2. Maatregelen op de bouwplaats 

• Houd je aan de volgende regels 
om veilig te werken!

• Spreek je collega’s erop aan als 
ze dit niet doen

• Zo zorg je ervoor dat jij en zij 
gezond blijven!

MET AANDACHT, MET Z’N ALLEN!



Houd 1,5 meter afstand

• Zowel bij het vervoer naar en van de bouwplaats als op de 

bouwplaats zelf.

• Pas daarop het werk aan.

• Schud geen handen.

• Voer werkoverleg op minimaal 

2 armlengtes van elkaar.



Houd 1,5 meter afstand

Schaft verstandig!

• Splits groepen tijdens schaft. Niet met 

meer dan 3 personen tegelijk in de 

schaftruimte.

• Lunch zoveel mogelijk in de open lucht. 

• Lunch je in je bus? Dan doe je dat alleen!



Leef de hygiëneregels na!

• Deel en leen geen gereedschappen.

• Reinig materiaal en gereedschap met 

schoonmaakalcohol (70%)

• Gebruik alleen je eigen telefoon. 

• Laat beschermende kleding zoveel mogelijk buiten

de schaftkeet.

• (Laat) toiletten extra schoonmaken en houd 

deurklinken schoon.

• Gebruik papieren wegwerp-zakdoeken en -handdoeken



• Was je handen minimaal 6x per dag met water en zeep. 

In ieder geval:
• Na hoesten, niezen of neus snuiten;
• Na elk toiletbezoek;
• Als ze zichtbaar vuil zijn of plakkerig aanvoelen;
• Voor en na het eten;
• Na gebruik van schoonmaakmiddelen of materialmen

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

Leef de hygiëneregels na!



Hoe was je je handen?

• Bekijk het volgende filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=WtLJB6PrcRg

https://www.youtube.com/watch?v=WtLJB6PrcRg


Hoe was je je handen?



Beperk contacten

• Houd leveranciers buiten de bouwplaats.
Laat bestellingen afleveren buiten het hek. 
Maak hierover afspraken met leveranciers.

• Werk zoveel mogelijk in dezelfde kleine
teams en op dezelfde locaties.

MET AANDACHT, MET Z’N ALLEN!



3. Maatregelen in en om woningen

• Houd je aan de volgende regels 
om veilig te werken!

• Ga in gesprek met bewoners of 
pandeigenaar waar je aan de 
slag gaat. 

• Zo zorg je ervoor dat jij en zij 
gezond blijven!

MET AANDACHT, MET Z’N ALLEN!



Vraag elke dag aan klant / bewoner

• of zij er bezwaar tegen hebben dat de werkzaamheden 
worden verricht;

• of zij of huisgenoten gezondheidsklachten 
hebben in relatie tot Corona;

• of zij of huisgenoten tot de groep 
kwetsbare personen behoren i.v.m. 
ongewilde besmetting door de medewerker;

• om het huis goed te ventileren;
• om de installatie goed bereikbaar te maken;
• om toiletten schoon te houden;
• om de handvatten, deurklinken meerdere 

malen per dag schoon te maken.



Voel je je niet veilig? Risico te groot?

• Je bent vrij om de werklocatie te verlaten als je toch tegen 
situaties aanloopt waarin je je onveilig voelt, bijv.
als een bewoner hoestend en niezend de deur open doet.

• Je geeft dan aan de bewoner aan dat je het 
i.v.m. het risico op besmetting met corona niet 
verstandig vindt om naar binnen te gaan.

• Je meldt dit direct bij je leidinggevende.



Voelt bewoner zich niet veilig? Risico te groot?

• Bewoners zijn vrij om jou te vragen de werklocatie te 
verlaten als ze toch tegen situaties aanlopen waarin ze zich 
onveilig voelen, bijvoorbeeld als je hoest of niest voor of 
tijdens de werkzaamheden.

• De bewoner geeft dan aan jou aan dat hij het i.v.m. het risico 
op besmetting met corona niet verstandig vindt om de 
werkzaamheden te laten verrichten. 

• Je meldt dit direct bij je leidinggevende.



Bewoners met gezondheidsklachten/kwetsbare groepen

Alleen werk uitvoeren in geval van ernstige storing of calamiteit.
Ernstig = als algemene dagelijkse levensbehoefte (koken, toiletgebruik, wassen, 
schoonmaken) niet uitgevoerd kunnen worden.

Tref altijd de volgende aanvullende maatregelen:
• 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
• Gebruik extra persoonlijke beschermingsmiddelen: wegwerp handschoenen, 

wegwerpoverall, wegwerpsloffen, veiligheidsbril (wegwerp of anders 
desinfecteren).



1,5 meter afstand echt niet mogelijk?

• Als het werk vraagt om samenwerking waarbij het niet 
mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden:

• Uitgangspunt is altijd: zoveel mogelijk voorkomen!
• Echt onvermijdbaar? 

- wees dan extra alert 
- maak afspraken hoe toch veilig gewerkt kan 

worden overeenkomstig richtlijnen RIVM
- leg afspraken vast en bespreek deze met elkaar



Aftekenen werkbonnen

Werk afgerond? 

Keur werkbonnen mondeling goed . 



Aanvullen beschermingsmiddelen

• Zeep of handgel op?

• Papieren handdoekjes op?

• Behoefte aan extra Persoonlijke BeschermingsMiddelen?

• …..?

MELD HET BIJ JE LEIDINGGEVENDE!

Hij/zij zorgt voor het aanvullen van de voorraad.



Met aandacht, met z’n allen!


