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• Beslissingen veiligheidsraad 24/4: geleidelijke en voorwaardelijke 
exitstrategie

• Algemene gids “Veilig aan het werk” (sociale partners)

• Basis voor sectorprotocollen ("inkleuring") & referentie voor veilige 
opstart economie

• Speciaal dossier www.liantis.be/corona-heropstart

Focus op heropstart

http://www.liantis.be/corona-heropstart


• Overleg vóór je opnieuw start

• Doe beroep op specialisten (preventieadviseur/-dienst)

• Blijf inzetten – waar mogelijk – op thuiswerk

• Hanteer overal gouden regel van 1,5 m afstand

Algemene maatregelen bij heropstart



Hoe verspreidt het coronavirus zich?

https://tvvlconnect.nl/thema/duurzaamheid-circulariteit/blog/138-covid-19-in-relatie-tot-

gebouwen

https://tvvlconnect.nl/thema/duurzaamheid-circulariteit/blog/138-covid-19-in-relatie-tot-gebouwen


Hoe verspreidt het coronavirus zich?

Pictogrammen: https://tvvlconnect.nl/thema/duurzaamheid-circulariteit/blog/138-covid-19-in-

relatie-tot-gebouwen
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Hoe verspreidt coronavirus zich?

Pictogrammen: https://tvvlconnect.nl/thema/duurzaamheid-circulariteit/blog/138-covid-19-in-

relatie-tot-gebouwen

Social distancing

Zieke werknemers
weren

Reinigen

Beschermen

Thuiswerk

Ventilatie

https://tvvlconnect.nl/thema/duurzaamheid-circulariteit/blog/138-covid-19-in-relatie-tot-gebouwen


• Continue evolutie in regelgeving

• Elke situatie is anders

• Economische beschikbaarheid materialen

• Weinig echte gerechtelijke veroordelingen om op te baseren

VOORDEEL: werkgever kent bedrijf best en is dus best geplaatst om 
preventiemaatregelen te bepalen volgens bepaalde principes. (risicoanalyse / 
sectorgidsen)

Waarom blijft het advies in sectorgidsen vaak vaag?



• Voer enkel maatregelen in die ZINVOL zijn!

• Gezond verstand!

HEEL BELANGRIJK

= is niet noodzakelijk beter!

• Sociaal contact?

• Afgezonderd tewerkgesteld?

• Is alarm hoorbaar?

• Meerwaarde masker indien
afgezonderd? (enkel hinder?)



Social distancing in de praktijk



• Belangrijkste preventiemaatregel samen 
met wassen van handen.

• Thuiswerk

• Momenteel verplicht, tenzij essentiële 
sector EN noodzakelijke taken (agenten, 
herstellingen in ziekenhuizen...)

• Waarschijnlijk versoepeling naar de 
toekomst, mits andere maatregelen.

Social distancing/afstand houden – 1,5 meter



• Markeringen op de grond

• Circulatieplan: relatief eenvoudig voor grotere gebouwen

Voorbeelden social distancing

Niet overal zinvol!



• Afstand houden in de wagen. Best verschillende wagens.

Voorbeelden social distancing

Opgelet voor bijkomende risico’s!



Voorbeelden social distancing: lift



Voorbeelden social distancing: refter - kleedkamers

• Spreiden pauzes in de tijd

• Geven van instructies (voorbeeld)

https://www.liantis.be/providoc/nl/system/files/handboeken/9147/if3230n_-_corona_afstand_refter.pptx


• Ook voor EHBO gelden bijkomende maatregelen

• Plexi heeft ook nadelen (zichtbaarheid, evacuatie, 

e.d.)

• Er bestaan typevoorbeelden, maar deze moeten

steeds individueel bekeken worden.

• Ook op werven en bij particulieren!

Voorbeelden social distancing: aandachtspunten



Indien social distancing niet volledig gegarandeerd kan worden, 

zijn bijkomende maatregelen vereist.



Hygiënemaatregelen

Wassen, wassen, wassen of toch ontsmetten?



• Water en (gewone) zeep

• Even efficiënt als

ontsmetten t.o.v. corona

Wassen wassen wassen of toch ontsmetten?

ALGEMEEN: verkies het wassen van handen

boven ontsmetten met desinfectiemiddel.

Wassen: Ontsmetten:

• Ontsmettingsmiddel

• Vaak minder grondig

• Werkt niet bij vuile handen

• Veel niet werkzame

producten. 

• Droogt vaak huid uit.

• Zinvol indien er geen water is.



Beide moeten
correct gebeuren.

Posters beschikbaar
via website Liantis.

https://www.liantis.be/providoc/nl/system/files/handboeken/7034/a3161n_-_handhygiene_-_ontsmetten.pdf


Ontsmetten van oppervlakken

Gewoon reinigen met water en zeep is meestal voldoende.

Dagelijks, tenzij zeer veel contact - sanitair 2 keer per dag.

Overgaan op ontsmetten als:

• Persoon met ziekteverschijnselen aanwezig is

• Wassen met water en zeep niet mogelijk/efficiënt is



Grote oppervlakken

Ontsmetten van oppervlakken

• product op alcoholbasis (70%) 

• chlooroplossing 1000 ppm (chloortabletten)

• een bleekwateroplossing 

• een desinfectiemiddel met een virusclaim 

Bij desinfectie van grote oppervlakten kan je enkel deze 

producten gebruiken:

• chlooroplossing

• bleekwateroplossing

• desinfectiemiddel met een virusclaim (erkenning!)

Kleine oppervlakken



Aandachtspunten bij het poetsen/ontsmetten

• Voorzie bijkomende plaatsen om handen te reinigen.

• Vergeet de ingang, touchscreens en de laadkades niet.

• Ontsmet materialen voor doorgeven (of voorzie individueel materiaal)

• Ethanol/propanol is licht ontvlambaar!



Maskers



Basisinzichten in verspreiding virus



Respiratoire maskers

(FFP2 en FFP3)

Welke maskers?

• Voorbehouden voor mensen in 
contact met zieken.

• Verplicht als contact met 
gevaarlijke stoffen (kwarts, 
asbest…)

• Veel namaak! (CE, PBM)

• Moet goed aansluiten.

Niet aangewezen in 
overgrote deel van 

situaties.

• Mensen die sporadisch 1,5 
meter overschrijden. (politie, 
brandweer,...)

• Bescherming van anderen.

• Correct gebruik! 

• CE

• Momenteel nog voorbehouden
voor zorg

• Eenmalig gebruik (dagelijks)

• Krijgt steeds belangrijkere rol, 
vergelijkbaar met chirurgisch
masker

• Bescherming van anderen.

• Correct gebruik!

• Geen CE

• Kan gewassen worden
(min. 60°C + droogkast)

Aangewezen in overgrote deel van situaties indien

minder dan 1,5 meter. (scholen, brandweer, loket...)

Chirurgische maskers Textielmaskers



• Dragen masker mag geen argument zijn om geen andere

maatregelen te nemen!

• Correct gebruik (instructies zie checklist)

• Was steeds de handen

• Bedek mond en neus

• Berg het masker steeds goed op

• Raak het masker nooit aan langs de buitenkant

Maskers? 

https://info.liantis.be/nl/checklist-controle-tww-corona


Is niet per se verboden, kan onder voorwaarden:

• Werknemersparticipatie

• Werknemers moeten geïnformeerd zijn

• Geen registratie van de resultaten (GDPR)

• Enkel tijdens coronacrisis

Bedenkingen

• Hoe meten?

• Koorts kan andere oorzaak hebben of onderdrukt worden?

• Kan niet verplicht worden.

• Ook mensen zonder symptomen kunnen besmet zijn.

Sensibiliseer werknemers thuis te blijven bij symptomen

Temperatuursmetingen van werknemers



Zeer groot verschil tussen bedrijven. Maar overal:

• Sensibiliseren van de werknemers (posters, signalisatie…)

• Heel veel herhalen!

En bovenal: geef het goede voorbeeld.

Intern draagvlak creëren en handhaven



Praktische werkorganisatie



Tijdelijk werkloze werknemers oproepen

• Tijdige oproeping

• Bewijs van oproeping

• Wat als de werknemer weigert?

• Formaliteiten naar de RVA toe?

Werknemer wordt ziek/krijgt symptomen

• Aanpak?

Telewerk

• Verplicht?

Arbeidsrechtelijke aandachtspunten bij (geleidelijke) 

werkhervatting



Opname van verlof

• Altijd opname in onderling overleg

• Wettelijke vakantie verplicht op te nemen tegen 31/12

Werknemer respecteert de opgelegde veiligheidsregels niet 

(social distancing, mondmaskers…)

• Communiceer de regels!

• Volgehouden en bewezen weigering om de regels toe te passen

• Tuchtsanctie/ontslag (om dringende reden)

Arbeidsrechtelijke aandachtspunten bij (geleidelijke) 

werkhervatting



Wijziging uurroosters… door de opgelegde veiligheidsregels

• Onderling overleg <-> eenzijdig

• Risico voor de werkgever

• Schriftelijke vastlegging

• Wat als de werknemer weigert?

• Tijdelijke wijziging uurrooster

• Vermindering van uren - combinatie met tijdelijke werkloosheid

• Belang van de volledige dagen van inactiviteit

Arbeidsrechtelijke aandachtspunten bij (geleidelijke) 

werkhervatting



Teveel werk... Oplossingen?

• Algemeen

• Uitzendarbeid

• Studentenarbeid – enkel in het tweede kwartaal (ontwerp)

• Uren tellen niet mee in het 475 urencontingent

• Kritieke sectoren – enkel in het tweede kwartaal (ontwerp)

• Cf. MB van 23/3/2020

• Opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd

• Contracten van minimum 7 kalenderdagen

Arbeidsrechtelijke aandachtspunten bij (geleidelijke) 

werkhervatting



Teveel werk… Oplossingen?

• Kritieke sectoren – enkel in het tweede kwartaal (ontwerp)

• 120 vrijwillige overuren

• Geen overloontoeslag, RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing

• Administratief eenvoudiger "inlenen van personeel"

• Vitale sectoren – enkel in het tweede kwartaal (ontwerp)

= land-, tuin- en bosbouw + uitzendarbeid in die sectoren (niet tuinaanleg)

• Schorsing TKD/thematisch verlof bij eigen werkgever

• Tewerkstelling tijdens TKD/thematisch verlof bij andere werkgever

Arbeidsrechtelijke aandachtspunten bij (geleidelijke) 

werkhervatting



Omvattende checklist



Informatie op www.liantis.be/corona-heropstart

http://www.liantis.be/corona-heropstart


Structuur & voorbeeld van Liantis-checklist

74 algemene vragen 

+ sectorspecifiek deel

Waar mogelijk

Verwijzen naar

Voorbeelddocumenten

Zoals:

Gratis continu bijgewerkt

(link checklist)

https://info.liantis.be/nl/checklist-controle-tww-corona


1. Check eerst bij sectorfederatie of er een sectorprotocol 

beschikbaar is.

2. Afgewerkte sectorprotocollen worden gebundeld op website FOD 

WASO (https://werk.belgie.be) en bij werkgeversorganisaties zoals 

Unizo.

3. De concrete timing voor de heropstart van uw activiteit: raadpleeg 

Unizo.

Wat met mijn situatie?

https://werk.belgie.be/


liantis.be/corona-heropstart

Hartelijk dank voor uw aandacht!


