


Hoe omgaan met twijfels bij 
werknemers?

Terugkeer naar de 
werkvloer in COVID-19 

tijden



1. Topics

2. Vragen & antwoorden

Selectie van vragen wordt op het einde beantwoord
Presentatie en opname webinar worden u nadien bezorgd

Aanpak webinar
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• Liantis begeleidt en ondersteunt klanten bij hun heropstart en 
terugkeer van werknemers naar de werkvloer

• Soms over hele traject, soms punctueel

• Competenties op vlak van P&W en arbeidswetgeving

• Inbreng vanuit kennis en praktijkervaring

Liantis als partner bij heropstart



• Twijfels kunnen soms ook over heel praktische zaken gaan

• Informeer en communiceer

• Objectiveer dankzij gebruik gevalideerde tools (cf. sectorspecifieke 
checklists) & maatregelen (cf. fysieke afstand, handhygiëne)

• Maar toch blijven werknemers soms twijfelen. . .

Algemene inzichten over terug in het bedrijf



Algemene preventie-
maatregelen



Generieke gids
Situering

Sectorgids

Verhuis

Levering 
brandstoffen

Kleinhandel

….

Bedrijf A

Bedrijf B

….

Bedrijfsniveau

Checklist Liantis

Telewerk blijft
norm!



1. Informeren en sensibiliseren van werknemers
2. Social distancing op kantoor: 10 m², 7 m², 4 m² ?
3. Afschermingen in voertuigen
4. EHBO
5. Aankoop Maskers
6. Face shields in plaats van maskers?
7. Ventilatie / airco
8. Informeren van werknemers
9. Diverse vragen

Inhoud



• Juiste reflexen en handelingen aankweken vergt herhaling
• Iedereen draagt verantwoordelijkheid
• Geef zelf goede voorbeeld

Informeren werknemers: Herhaal, herhaal, herhaal

Bundel om te downloaden met o.m. posters via site of checklist



Gangbare informatiekanalen:
• Plaatsbezoek voor aanvang werk, Toolbox, TV scherm in refter, instructies on site

Advies: maak een brochure vooraf
⇒Wees concreet:
⇒ Voorwoord directie

⇒Wat zijn genomen maatregelen?

⇒Wat als collega ziek is?

⇒ Hoe moet gereinigd worden, wat zijn risicogroepen,…

Denk ook aan de vorm



Social distancing in bedrijf leerkracht
8 m²

leerling
4 m²

klant
10 m²/pers

MAAR: wat met werknemers?



Geen wettelijke minimale oppervlakte
WEL: 1,5 meter afstand

Social distancing in bedrijf

?



• Geen norm, geen wetgeving
• Wel: code goede praktijk
• Gratis: https://www.nen.nl/Normontwikkeling/NENspec-kantoorwerkplek.htm

Social distancing in bedrijf (NEN spec)

Typevoorbeelden Rekenmethodiek minimale oppervlakten

https://www.nen.nl/Normontwikkeling/NENspec-kantoorwerkplek.htm


Afscherming voertuigen

• Ook hier 1,5 meter
• Maskers kunnen geen scherm of afstand vervangen!



Steeds binnen 1,5 meter zone
⇒Geef zowel slachtoffer als hulpverlener masker
⇒Opfrissing / opleiding: www.liantis.be/opleidingskalender

EHBO

! aangepast aan corona

http://www.liantis.be/opleidingskalender


EHBO



Maskers
Respiratoire maskers

(FFP2 en FFP3)

• 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.

• Bescherming van anderen.
• Correct gebruik!
• Stof 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



Problemen: 
• Aandampen brilglazen

• Kwaliteitsborging
• Chirurgische maskers: Europese norm EN14683 + EU verklaring van overeenstemming van de 

fabrikant 

• Textiel maskers: technisch document NBN

Maskers (textile – chirurgisch)



• Zeer veel namaak!

• CE conformiteit biedt beperkt garantie

P2 masker



Alternatieve testprotocol
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-
ondernemingen/conformiteit-voor-mondmaskers/coronavirus-mondmaskers-zonder

P2 masker

OK NOK

=> Niet toepasbaar voor gevaarlijke stoffen!!

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/conformiteit-voor-mondmaskers/coronavirus-mondmaskers-zonder


• Gelaatsscherm is geen ademhalingsbescherming
• Biedt bijkomende bescherming van masker 

Face shields in plaats van maskers?



Best = natuurlijke verluchting
GEEN tocht.

Geen re-circulatie, indien niet anders mogelijk: continu laten draaien

Ventilatie / airco

Hoe verluchten
• 1 raam open tijdens bezetting
• Tocht tijdens pauzes



Desinfecterende werking = bewezen
ziekenhuizen, laboratoria, vliegtuigen of zwembaden

MAAR:
• Vermogen
• Golflengte
• Gezondheidsrisico (DNA, blindheid,..)
• Dringt niet diep door

Ontsmetten met UVC?



• Zeer veel namaak

• Risicoanalyse KOS vereist

• Open systemen enkel te gebruiken
in zeer specifieke situaties

• Overbodig in normale
bedrijfsomgeving

Ontsmetten met UVC?



1: Pas op met bonussystemen
• Moet wettelijk in orde zijn
• Let op voor neveneffecten

2: Ontsmettingsalcohol: hoe hoger de concentratie hoe beter?
• 70% - 80%
• Vermijd zelf te bereiden
• Zie lijst met erkende biociden: zie link in checklist

! Wassen met water en zeep primeert

Enkele andere valkuilen



Enkele andere valkuilen (vervolg)

3: Voorzie technische oplossingen waar mogelijk:



Dossier & checklist



www.liantis.be/corona-heropstart

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


Om klaar te zijn voor een controle door inspectiedienst (TWW):

Praktische checklists



Structuur & voorbeeld van Liantis-checklist

algemene vragen
+ sectorspecifiek deel

Waar mogelijk
Verwijzen naar
Voorbeelddocumenten
Zoals:

Gratis continu bijgewerkt

(link checklist)

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


Bijkomende maatregelen
Als er specifieke nood is



Uit de pers



2 soorten testen:

• Testen op immuniteit

• Testen op dragerschap

Testing & tracing



Waarvoor wordt een immuniteitstest gebruikt?

• Kunnen aangeven wie een virale infectie doormaakte. 

• Kunnen aantonen dat men immuun is en dus niet meer 
opnieuw kan besmet raken.

Testen op immuniteit



Zinvol?

• Slechts beperkte waarde
• Veranderen weinig tot niets aan beleid op de werkvloer

 Liantis biedt deze testen momenteel nog niet aan

Testen op immuniteit



• Wordt afgenomen door een slijmvliesstaal te nemen met een wisser 
uit de keel en/of neus.

• De analyse gebeurt in een laboratorium.

• Twee technieken worden gebruikt: 
• PCR-test 

• Antigen test

Testen op dragerschap



Testen



Testen

Kostprijs Gevolgen 
bezetting

Geen 
naamlijst

Geen 
verplichting

Is een foto Vals negatief



• Wat is contactonderzoek (‘contact tracing’)?

Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking en op de werkvloer.

Personen worden opgespoord die recent contact hadden met een COVID-19 patiënt.

• Is contactonderzoek nuttig?

JA!

Contact Tracing



• Wanneer gebeurt er contactonderzoek?

Contactonderzoek gebeurt in principe enkel na bevestiging (door een labotest) van een geval met een positief 

testresultaat.

• Wie voert contactonderzoek uit?

1. Door een contactonderzoeker die werkt in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid

2. In een bedrijf of instelling: ook de arbeidsarts.

Contact Tracing



• Indexpersoon

• In kaart brengen van hoog – laag risico contacten

Contact tracing



Rol van de arbeidsarts?

1. Het oplijsten van de risicocontacten op het werk

2. Het contacteren van de werknemers die risicocontacten op het werk 
hebben gehad

3. Quarantaineattest opmaken voor werknemers die hoogrisicocontacten op 
het werk hebben gehad

4. Testen (waar nodig) van werknemers die hoogrisicocontacten op het werk 
hebben gehad

Contact Tracing





Risicowerknemers zijn personen
• die ouder zijn dan 18 jaar en
• door een onderliggende aandoening een verhoogd risico hebben om geïnfecteerd te raken 

en/of grotere kans hebben op ernstiger verloop.

Kunnen in principe blijven werken MITS:
• door iedereen consequent volgens de bestaande richtlijnen/procedures van de instelling of 

organisatie wordt gewerkt
• persoonlijke beschermingsmiddelen
• fysieke barrières
• hygiënemaatregelen

Kwetsbare medewerkers



Wat als terugkeer issue blijft?

Pistes vanuit de arbeidswetgeving



Praten helpt
• Wijs op de genomen maatregelen

• Schakel desnoods gezaghebbende (neutrale) experten in

Wat als praten (eens) niet helpt?
• Keuze maken tussen de harde(re) of de zachte aanpak

• Harde(re) aanpak
• Ingebrekestelling, ontslag, …

• Opgepast met ontslag om dringende reden
• Opgepast met doktersbriefjes

Weigering om het werk te hervatten



Wat als praten (eens) niet helpt?
• Keuze maken tussen de zachte of de harde(re) aanpak

• Zachte aanpak
• Verlof, tijdelijke werkloosheid overmacht, toegestane afwezigheid, overuren inhalen

• Corona-ouderschapsverlof
• Werknemers met minimum 1 maand anciënniteit
• Periode 1/5 – 30/6 (verlengbaar bij KB)
• Vermindering tot halftijds (enkel bij minimum ¾-tijds) of met 1/5 (enkel voor voltijds)
• Geen recht

Weigering om het werk te hervatten



Blijf van mijn lijf!
• Testing of meting op vrijwillige basis
• Verplichte testing of meting is uitgesloten

Opties bij weigering meting of testing?
• Werknemer vertoont symptomen

• Overtuigen om naar huis te gaan
• Wat als de werknemer weigert om naar huis te gaan?

• Werknemer vertoont geen symptomen

Kan werknemer meting of test weigeren?



Vragen via de chat



liantis.be/corona-heropstart

Hartelijk dank voor uw aandacht!
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