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Welkom!

Leven met het coronavirus 
in onze economie… 
Het nieuwe “normaal”

Bedrijfsgids
Metaal en mobiliteit, 

distributie, herstel en onderhoud

PC 112 – Garages
PSC 149.02 – Koetswerk

PSC 149.04 – Metaalhandel
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Welkom!

Belang van de maatregelen
Gezondheid als primordiaal doel
Risicoanalyse

Uitwerken van de maatregelen 
Bedrijfsgids

Communicatieplan & support

Duurtijd: 1 uur
3 onderdelen

Vraagstelling na elk 
onderdeel via Q&A
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Host: Johan De Lille



Belang van de COVID-19 
maatregelen
Gezondheid primordiaal

Risicoanalyse
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Belang van de maatregelen

Maatregelen moeten onverkort nageleefd worden 

(tot opheffing COVID-19 maatregelen)

Exit – strategie

Gezondheid
van werknemers (arbeiders én 

bedienden), werkgevers, klanten 
en derden is 
primordiaal

▪ Volg de maatregelen op

▪ Pas ze toe op een manier die 
aangepast is aan jouw 
onderneming

▪ Zowel in het bedrijf als op
verplaatsing bij het uitvoeren van 
werkzaamheden

▪ Hou ook preventie en welzijn op 
het werk in het oog

▪ Informeer ook klanten en derden 
over de bijzondere 
veiligheidsmaatregelen en hygiëne 
voorschriften
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Belang van de maatregelen 
Concreet wordt er in drie stappen gewerkt:

Overheidsgids
De overheid engageerde zich om 
een overheidsgids uit te brengen 
met allerhande generieke 
aanbevelingen voor het land.
https://www.traxio.be/media/1342654/Generieke
-gids-FOD-Waso-23-april.pdf

Sectorgids TRAXIO
(PC 112, PC 149.02 en PC 149.04) 

Sectorspecifieke aanbevelingen 
TRAXIO heeft daarover een akkoord 
bereikt met de sociale partners over 
de paritaire aanbeveling.
https://www.traxio.be/media/1342633/sectorgids-
corona-PC-112-en-PSC-149-02-04-21-april-2020.pdf

TRAXIO met de sociale partners ook 
een paritaire aanbeveling 
uitgebracht met extra informatie
https://www.traxio.be/media/1342630/PARITAIRE-
VERKLARING-CORONA-FINAL-NL.pdf

Bedrijfsgids

Het is de bedoeling dat ieder 
bedrijf op basis van de vermelde 
overheidsgids en sectorgids een 
eigen bedrijfsgids maakt die 
bovenop de generieke 
overheidsaanbevelingen en de 
specifieke sectoraanbevelingen 
eventueel bijkomende 
bedrijfsgebonden aanbevelingen 
oplijst in een document.

Specifiek
voor sector Metaal & mobiliteit, 

Distributie, herstel en onderhoud
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Belang van de maatregelen
Fases (nav. Veiligheidsraad 24/04/2020)
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4/05/2020

• B2B

• Op afspraak

• Verkoop & naverkoop

11/05/2020

• B2C

• Op afspraak

• Verkoop & naverkoop



Maximaal 

sociaal 

overleg

Belang van de maatregelen
Net omwille van dit belang… 

▪ Sociaal overleg

▪ Doe beroep op de bestaande overlegorganen 
met respect voor de bevoegdheden

▪ Doe beroep op experten

▪ Betrek medewerkers

Verhoog het draagvlak en de 
opvolging van de maatregelen 
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Communicatie

Belang van de maatregelen
Net omwille van dit belang… 

Motiveren van medewerkers
▪ Redenen waarom jouw job zo belangrijk is
▪ Redenen waarom het belangrijk is aan de slag te 

blijven, ook al is thuiswerk niet mogelijk

Informeren & communiceren

▪ Regelmatige briefings & herhalen van instructies en 
maatregelen

▪ Communicatie materiaal (affiches, instructiekaart, …)
▪ Info (bvb informatiepanelen) voor medewerkers, 

klanten, leveranciers…

Communicatieplan
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Belang van de maatregelen
Net omwille van dit belang… 

Communicatie
Methode

Betrokkenen

Doel
Een gedeelde methode 

voor een 
gemeenschappelijk doel

Samenwerken
Betrokkenheid tonen
Overtuigen
Informeren
Communiceren 

Directie
Sociale partners
Middle management
Medewerkers 
Klanten
leveranciers 

Vertrouwen
Transparantie
Motivatie
Samenhorigheid
Verantwoordelijkheid 
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weten
willen

kunnen



Risico 

beheersplan

Belang van de maatregelen
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Risicoanalyse

▪ Wettelijke verplichting en de basis van uw 
dynamisch risicobeheerssysteem

▪ Pas deze aan op een praktische en haalbare 
manier met voldoende ruimte voor sociaal 
overleg

▪ Resultaatsverbintenis in termen van preventie 
(verplichting om maatregelen te treffen ter 
bevordering van welzijn werknemers bij 
uitvoering van het werk)

▪ Geen verplichte methodologie 



▪ Uitwerking door werkgever en leden van de hiërarchisch lijn 

▪ Preventieadviseur speelt adviserende rol

▪ Werknemers: 

▪ zorg dragen voor eigen gezondheid en gezondheid van andere betrokkenen

▪ binnen de instructies van de werkgever en naar best vermogen

Belang van de maatregelen

Opmaak
▪ Volg het stappenplan 

▪ Gebruik de templates om zo de algemene- en sectorale 

coronarichtlijnen en de richtlijnen van de FOD WASO op 

een gepersonaliseerde manier toe te kunnen passen
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Stap 1

Identificatie van risico’s

Stap 2

Analyse en beoordeling risico’s

Stap 3

Maatregelen

Stap 4

Ontwerpen & uitvoeren actieplan

Stap 5

Controle

Stap 6 Resultaten integreren in 
besluitvormingsprocessen

Risicoanalyse

Sectorgids

info@traxio.be
02/778 62 00

www.traxio.be

mailto:info@traxio.be


Stap 1

Identificatie van risico’s

Stap 2

Analyse en beoordeling risico’s

Alle (operationele) (schade) risico’s: 
denk aan alle mogelijke situaties!

Analyse van de risico’s
▪ Welke zijn grootste risico’s?
▪ Welke minder groot?

Niet alle risico’s verdienen dezelfde 
aandacht: begin met de grootste 
risico’s
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Risicobeheersplan

Tips
▪ Denk aan alle mogelijke situaties

▪ Bedenk en implementeer maatregelen

▪ Waak over de toepassing ervan

▪ Corrigeer onmiddellijk de tekorten

▪ Verifieer regelmatig of alles naar behoren werkt!



Stap 3

Maatregelen

Bepaal:
▪ Welke maatregelen kan/moet je 

nemen bij elk risico?

▪ Waar zitten blinde vlekken ?

Maak voor elk risico de keuze uit volgende opties:

1. Vermijden door het invullen van werkprocessen 
waardoor de risico’s worden vermeden

2. Verminderen door het aanpakken of wegnemen van 
de oorzaak van het risico

3. Overdragen van de maatregelen door ze te laten 
uitvoeren door een andere derde partij
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Risicobeheersplan
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Risicobeheersplan

Sectorgids

info@traxio.be
02/778 62 00

www.traxio.be

https://www.traxio.be/media/1343547/CORO
NAGIDS-template.pdf

Om je nog extra op weg te zetten, heeft 
TRAXIO ook een risicoanalyse gemaakt, 
zodat u weet hoe u samen met uw 
werknemers veilig terug aan de slag kan 
gaan.

mailto:info@traxio.be
https://www.traxio.be/media/1343547/CORONAGIDS-template.pdf
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Risicobeheersplan

Sectorgids

info@traxio.be
02/778 62 00

www.traxio.be

https://www.traxio.be/media/1343547/CORO
NAGIDS-template.pdf

Om je nog extra op weg te zetten, heeft 
TRAXIO ook een risicoanalyse gemaakt, 
zodat u weet hoe u samen met uw 
werknemers veilig terug aan de slag kan 
gaan.

mailto:info@traxio.be
https://www.traxio.be/media/1343547/CORONAGIDS-template.pdf


Stap 4
Ontwerpen & uitvoeren actieplan A. Ontwerpfase

Vastgesteld 
probleem

Doelstelling Actie Verantwoor-
delijke / 
taakverdeling

Verplichtingen Middelen Timing 
(deadline)

▪ Maak acties concreet
▪ Duid altijd een verantwoordelijke aan 
▪ Zet een timing op elke actie
▪ Bepaal de middelen

▪ Organisatorisch
▪ Financieel
▪ Materiaal

Bespreek het plan met het CPBW, vraag advies aan de OR en 
overleg met de syndicale afvaardiging
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Risicobeheersplan



Stap 4
Ontwerpen & uitvoeren actieplan B. Uitvoeringsfase

▪ Communicatie! 
▪ Breng medewerkers op de hoogte 

van acties & doelstellingen
▪ Pak dit mee op in je 

communicatieplan

▪ Deadlines: 
▪ Goed opvolgen  
▪ Anticipeer bij nieuwe risico’s

C. Evaluatiefase

▪ Analyseer en evalueer het actieplan
▪ Regelmatig bijsturen
▪ Indien nodig nieuwe maatregelen

Wie? verantwoordelijke
1. Evalueer en stuur bij
2. Bespreek vervolgens met CPBW en OR
3. Communiceer daarna naar medewerkers
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Risicobeheersplan

plan
do

check
act



Stap 5
Controle

Stap 6
Resultaten integreren in 
besluitvormingsprocessen

Continue proces
▪ Blijvend waken over de 

toepassing van het actieplan

▪ Regelmatige controle over goede 
uitvoering maatregelen

Resultaten van de controle
▪ Gebruiken voor analyses 

omtrent toekomstige besluiten

Oproep van de sociale partners:

voer het overleg op 
ondernemingsniveau over het 

actieplan

- op een pragmatische manier
- binnen zo kort mogelijke termijn
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Risicobeheersplan



Uitwerken van de maatregelen 
Bedrijfsgids 

PC 112 – Garages

PSC 149.02 – Koetswerk

PSC 149.04 – Metaalhandel
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1. Algemene maatregelen

2. Hygiënemaatregelen

3. Van thuis naar het werk

4. Bij aankomst op het werk

5. Kleedruimte/kleedkamers

6. Tijdens het werk/op de werkplaats

7. Sanitaire voorzieningen 

8. Rust- en lunchpauzes

9. Circulatie 

10. Terug naar huis

11. Regels voor externen 

12. Werken met werknemers of zelfstandigen van buitenaf of met meerdere 

werkgevers op dezelfde arbeidsplaats

13. Off-site werkzaamheden op werven

14. Thuis werken 

Leidraad Bedrijfsgids
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1. Algemene maatregelen
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Sociaal overleg

Overleg op regelmatige basis over de maatregelen die genomen 
(zullen) worden met de: 

▪ de Ondernemingsraad

▪ het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

▪ de vakbondsafvaardiging 

▪ de werknemers zelf (via rechtstreekse participatie)

Act now !
Organiseer het overleg over de te 
nemen maatregelen zo vroeg mogelijk, 
bij voorkeur zelfs vóór een eventuele 
heropstart.

Experten
Doe een beroep op de expertise die 
intern en extern aanwezig is, zoals 
de preventieadviseur, arbeidsarts en 
de externe preventiediensten.

Betrek je medewerkers
▪ Input van alle afdelingen is 

belangrijk
▪ Contactpersoon voor informatie
▪ Informeren & instructies geven
▪ Doorlopend communiceren



Checklist voor zelfcontrole

▪ Opgemaakt door FOD Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal overleg

▪ https://www.beswic.be/nl/in-de-praktijk/coronavirus-
checklist-preventie-op-de-werkvloer
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1. Algemene maatregelen

https://www.beswic.be/nl/in-de-praktijk/coronavirus-checklist-preventie-op-de-werkvloer


2. Hygiënemaatregelen (1)

❑Gebruik elke keer een nieuwe 
papieren zakdoek en gooi die na 
gebruik onmiddellijk weg

❑Hoest of nies in de binnenkant van de 
elleboog indien er geen papieren 
zakdoek voorradig is. Ontsmet direct 
hierna je werkpost 

❑Was de handen regelmatig 
(minstens 1x per uur) en voldoende 
lang (min. 40 – 60 seconden) met 
water en zeep

❑Het meten van lichaamstemperatuur is 
geen zinvolle indicator: niet alle besmette 
personen maken koorts, en personen 
kunnen koortswerende medicatie gebruikt 
hebben. 
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❑Voorzie extra beschermingsmiddelen: 
doe al het mogelijke en in de mate van 
beschikbaarheid

❑Alcoholgel

❑Wegwerphandschoenen

❑ Papieren zakdoekjes

❑Ontsmettende reinigingsdoekjes of 
-spray

❑Vuilniszakjes

❑Mondmaskers



❑Extra aandacht voor ontsmetting!

❑ Vóór hervatting werkzaamheden: handvaten van 

gereedschappen, deurklinken, schakelaars, toetsenborden, …

❑Maatregelen tijdens de werkzaamheden om besmetting via 

materiaal te voorkomen: reinig het materiaal bij wissel van 

gebruiker (handvaten, bediening, toetsenborden, 

handscanners, elektronische toestellen, …)

❑ Intensifieer de reiniging & verluchting

❑ burelen, tafels, automaten, licht- en liftknoppen, sanitair 

blok, kleedkamers, voertuigen,… 

❑Extra beschermingsmiddelen voor wie de reiniging uitvoert

❑Werk met duidelijke communicatiemiddelen om duidelijk 

te maken wat wél en niet ontsmet is
26

2. Hygiënemaatregelen (2)

! Please clean this desk – it has been used
✓ This desk has been cleaned ! Turn this paper in case you 

used this desk (your desk will be cleaned afterwards)
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3. Van thuis naar het werk

❑Hou minstens 1,5 m afstand van elkaar
❑ Bvb ga niet tegelijk met meerdere personen door 1 

deur of doorgang
❑ Ook tijdens (lunch)pauzes, bvb aan de prikklok en 

drankautomaten, bij binnen en buiten gaan

❑Vermijd fysiek contact met klanten, leveranciers & 
collega’s. Indien het moeilijk is om de verplichte 
1,5m afstand te garanderen, kunnen kunststof 
afscheidingswanden de veiligheid van werknemers 
en klanten waarborgen

Zorg voor duidelijke 
communicatie en instructies 
▪ Bvb social distancing
▪ Ziekte
▪ …

Social distancing

❑ Bij ziekte: volg de algemene richtlijnen van de overheid 

❑ Bij coronabesmetting: de werkgever wordt verwittigd 

zodat kan nagegaan worden met wie de werknemer in 

contact is geweest
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4. Aankomst op het werk

Zorg voor duidelijke communicatie en 
instructies
▪ Bvb inrichting parking
▪ Gebruik liften 
▪ Eenrichtingsverkeer op smalle trappen
▪ Hygiënevoorschriften bij aankomst op het werk
▪ …

❑Liften: neem ze bij voorkeur 
uit dienst of plaats een 
aankondiging dat maar 1 
persoon tegelijk de lift mag 
gebruiken

❑ Volg de richtlijnen voor 
klanten correct op

Zie ook

Circulatieplan

❑ Zorg voor affiches / uitleg 
hygiëne voorschriften



5. Kleedruimte / kleedkamers

❑Voorzie “pop-up” kleedkamers
❑Voldoende afstand

❑Maximum aantal toegelaten personen tegelijk

❑Markeer zones waar max. 1 persoon tegelijk in 
mag

❑Respecteer 1,5 m voor wachtenden
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6. Tijdens het werk/op de werkplaats
Voorzie aanpassingen in de arbeidsorganisatie

❑Werk in kleinere teams

❑Werk in shifts

❑Spreid de werktijden

❑Telewerk

❑Gebruik Video conference

❑Voer Reis- en verplaatsingsbeperkingen in

Hou rekening met sociaaljuridische wetgeving
▪ Bvb nieuwe uurroosters opnemen in het arbeidsreglement
▪ Bvb loon- & arbeidsvoorwaarden bij ploegenarbeid & nachtarbeid

→ vooraf sociaal overleg nodig

Bij invoering van 
alternatieve 

arbeidsorganisatie
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❑Houd essentiële vergaderingen en besprekingen in de 

mate van het mogelijke digitaal of per telefoon. 

❑Houd niet-essentiële vergaderingen en besprekingen 

digitaal of per telefoon of annuleer ze. 

❑ Bij ziekte: volg de algemene richtlijnen van de overheid 

❑ Bij coronabesmetting: de werkgever wordt verwittigd 

zodat kan nagegaan worden met wie de werknemer in 

contact is geweest



6. Tijdens het werk/op de werkplaats

❑Volg de algemene richtlijnen

❑ Plaats een preventiescherm op de balie, met al dan niet doorgeefluik

❑Voorzie ook handgel voor klanten en leveranciers 

❑ Sleutels & kleine voorwerpen in een desinfecteerbare schaal

❑Neem grote voorwerpen aan mits social distancing. Vermijd aanraken 

gelaat & desinfecteer de handen

❑Vraag klanten zoveel mogelijk hun eigen balpen te gebruiken

Balie

❑Betaling

❑Bezorg een factuur

❑Vraag elektronisch te betalen ter plaatse (vermijd cash) 

❑Zorg voor goede ontsmetting betaalterminal voor & na gebruik of laat contactloos betalen

❑Via overschrijving indien goede band met klant
31



6. Tijdens het werk/op de werkplaats

❑Volg de algemene richtlijnen

❑ Zorg dat alles zoveel mogelijk digitaal of via telefoon gebeurt (oa 

administratief werk via thuiswerk)

❑ Preventieschermen kunnen ook zorgen voor social distancing

❑Wijs indien mogelijk het (bureau) materiaal persoonlijk toe aan 

medewerkers

Burelen
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6. Tijdens het werk/op de werkplaats
Showroom / winkel

❑Volg de algemene richtlijnen

❑1 klant per 10m²  + social distancing regels

▪ Plaatsnemen in voertuig

▪ onder begeleiding van de verkoper of medewerker. 

▪ Ontsmet nadien het voertuig (zie checklist bij onderhoud voertuig)

▪ Testritten zijn niet aanbevolen

Wel mogelijk mits 

▪ garantie op social distancing 

▪ het voertuig nadien ontsmetten (zie checklist bij onderhoud voertuig)

▪ toelating van de overheid op niet-essentiële verplaatsingen
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6. Tijdens het werk/op de werkplaats
Verkoop voertuig

❑Ondertekening documenten

Voorbeeld werkwijze: 

❑ leg de document op een tafel, teken zelf en neem afstand

❑ laat de andere partij tekenen (met eigen balpen) en zijn exemplaren daarna 

meenemen

❑ neem daarna je eigen exemplaar terug

❑ wegwerphandschoenen kunnen contact tussen papier en handen vermijden

❑ indien niet mogelijk: was de handen grondig nadat je documenten vastnam, of ontsmet 

met handgel. Raak in tussentijd het gelaat niet aan. 

(auto | vrachtwagen | fiets | gemotoriseerde tweewieler)

34



6. Tijdens het werk/op de werkplaats
Afhalen of thuisbezorgen (nieuw) verkocht voertuig/materieel

Afhalen
❑ Laat ter plaatse elektronisch betalen

→ zie uitleg “betalingen”

❑ Overhandiging documenten (factuur, 
gelijkvormigheidsattest): leg ze op een 
tafel en neem vervolgens afstand

❑ Afgifte voertuig: → zie uitleg “herstellingen 

/onderhoud voertuig”

Thuisbezorgen
❑ Indien modaliteiten in orde zijn (oa. nummerplaat)  

❑ Laat de klant voorafgaand betalen (overschrijving) of ter 
plaatse (elektronisch) → zie uitleg “betalingen”

❑ Overhandiging documenten (factuur, gelijkvormigheids-
attest) en gedesinfecteerde sleutel (bij voorkeur 
bescherm met plastic): leg ze op een tafel en neem 
vervolgens afstand

❑ Ondertekening documenten → zie uitleg “Ondertekenen”

❑ Afgifte voertuig: → zie uitleg “herstellingen/onderhoud voertuig”

❑ Terugrit in 2e voertuig: respecteer de social distancing

Begeleid de kopers door de 
opties van het voertuig: bij 
voorkeur tijdens een video-
of telefoongesprek
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6. Tijdens het werk/op de werkplaats
Wachtruimte 

❑Volg de algemene richtlijnen

❑Beperk het aantal wachtenden

❑Voorzie tussen elke wachtende een afstand van minimum 1,5m

❑Ontsmet regelmatig tafels en stoelen 

❑Stel zelfbedieningstoestellen bij voorkeur buiten werking.

❑ Indien drank of voeding wordt aangeboden: bedien de klanten op een 

corona-vriendelijke (-veilige) manier. 

❑Stel handgel ter beschikking van klanten & leveranciers
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6. Tijdens het werk/op de werkplaats
Herstellingen en onderhoud in  de werkplaats

Afspraak voor onderhoud of herstelling voertuig 
(auto | vrachtwagen | fiets | gemotoriseerde tweewieler)

❑ Publiceer de contactgegevens (telefoon/gsm/…) op de website en bvb op 
een uithangbord (etalage…)

❑ Spreek het aflever- en ophaalmoment van de herstelling of onderhoud 
telefonisch af met de klant
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6. Tijdens het werk/op de werkplaats
Herstellingen en onderhoud in  de werkplaats

Zie ook

Ondertekening 
documenten

Ontvangst van het voertuig 
❑ Volg de algemene richtlijnen (social distancing & hygiënemaatregelen)

Auto | vrachtwagen: 
❑ Draag wegwerphandschoenen bij 

overhandiging sleutels 
(desinfecteerbare schaal of keysafe)

❑ Desinfecteer exterieur & interieur →
zie checklist

Fiets: 
❑ Laat de klant de fiets binnenbrengen 

en daarna afstand nemen

❑ Desinfecteer het stuur en de delen 
die vastgenomen worden om de fiets 
te verplaatsen of stallen
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Checklist ontvangst van een wagen in tijden 
van Covid-19

info@traxio.be
02/778 62 00

www.traxio.be
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Checklist ontvangst van een wagen in tijden 
van Covid-19

40

info@traxio.be
02/778 62 00

www.traxio.be

mailto:info@traxio.be


6. Tijdens het werk/op de werkplaats
Herstellingen en onderhoud in  de werkplaats

Zie ook

Ondertekening 
documenten

Ontvangst van het voertuig 
❑ Volg de algemene richtlijnen (social distancing & hygiënemaatregelen)

Gemotoriseerde tweewieler: 
❑ Laat de klant het voertuig binnenbrengen of 

stallen en daarna afstand nemen

❑ Draag wegwerp-handschoenen bij 
overhandiging sleutels (desinfecteerbare schaal 
of keysafe)

❑ Desinfecteer de delen die vastgenomen worden

Materieel: 
❑ Laat de klant het materieel afleveren 

en daarna afstand nemen

❑ Desinfecteer het materiaal of de 
delen die vaak vastgenomen worden

→ Stuur (contact- en stuurslot of startschakelaar, lichtschakelaar, richtingaanwijzers, remhevels), 
achteruitkijkspiegels, zadel, helmbak, achtergreep en tankknop
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Herstelling of onderhoud van het voertuig 

❑ Neem bij de werkzaamheden de nodige maatregelen voor

❑ Social distancing

❑ Hygiëne

6. Tijdens het werk/op de werkplaats
Herstellingen en onderhoud in  de werkplaats

eventueel
mondmasker

handschoenen handgel
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Zie ook

Betalingen

Zie ook

Ondertekening 
documenten

6. Tijdens het werk/op de werkplaats
Herstellingen en onderhoud in  de werkplaats

Teruggave van het voertuig (incl. vervangwagen) 

❑ Spreek het ophaalmoment opnieuw telefonisch of per mail af met de klant
❑ Volg de algemene richtlijnen (social distancing & hygiënemaatregelen)

Auto | vrachtwagen: 
❑ Desinfecteer vooraf het 

exterieur & interieur van 
het voertuig → zie 
checklist

❑ Draag wegwerp-
handschoenen bij 
overhandiging sleutels 
(desinfecteerbare schaal of 
keysafe)

Fiets: 
❑ Desinfecteer vooraf het 

stuur en de delen die 
vastgenomen worden om 
de fiets te verplaatsen of 
stallen

❑ Laat de klant de fiets 
buiten brengen

Gemotoriseerde tweewieler: 
❑ Desinfecteer voorafgaand 

(zie uitleg bij “ontvangst” 
voertuig)

❑ Draag wegwerp-
handschoenen bij 
overhandiging sleutels 
(desinfecteerbare schaal of 
keysafe)
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6. Tijdens het werk/op de werkplaats
Carwash

❑Volg de algemene richtlijnen

Zie ook

Betalingen

Wasstraat HandcarwachesZelfwasboxen en -stofzuigers

❑ Vraag klanten in de auto te 
blijven zitten

❑ Laat klanten niet langer 
dan nodig in de 
stofzuigruimte blijven

❑ Ontsmet het materieel 
tussen twee klanten

❑ Social distancing!

❑ Laat klanten niet langer 
dan nodig in de 
stofzuigruimte blijven

❑ Ontsmet het materieel 
tussen twee klanten

❑ Voorzie voldoende handschoenen 
en mondmaskers om regelmatig 
te vervangen

❑ Laat klanten afstand nemen na 
afgifte van het voertuig

❑ Ontsmet het voertuig vóór en na 
reiniging (→ zie checklist)

❑ Desinfecteer de sleutels vooraleer 
ze aan de klant te overhandigen
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6. Tijdens het werk/op de werkplaats
Parkings

❑Volg de algemene richtlijnen

❑Ontsmet regelmatig de betaalautomaten

Zie ook

Betalingen
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6. Tijdens het werk/op de werkplaats
Metaalhandel (PSC 149.04)

▪ Groot- en detailhandel transport- en industriële 

werktuigen

▪ Groothandel ijzerwaren

▪ Toelevering onderdelen/accessoires onderdelen 

motorvoertuigen

▪ Groothandel ferro & non-ferrometaalertsen

▪ andere

❑Volg de algemene richtlijnen

❑ Beschermingsmateriaal voor elke 

medewerker

❑ Social distancing = belangrijkste spelregel

❑Aanbeveling: Per adres 1 afleveringspunt 

beleveren

handschoenen mondmaskerhandgel
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7. Sanitaire voorzieningen
❑Voorzie de nodige sanitaire faciliteiten met respect 

voor de social distancing

❑Voorzie extra beschermingsmiddelen en 
reinigingsmateriaal

❑Voorzie instructies
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8. Organisatie pauzes en lunch 

❑Spreid pauzes

❑Beperk het aantal gelijktijdige aanwezigen

❑Organiseer de zitplaatsen zo dat steeds minimaal 1,5 m 

afstand wordt gerespecteerd

❑ sociale ruimtes

❑ bedrijfsrestaurant

❑Extra reiniging sociale ruimtes, automaten, 

…(poetsfirma)

Gelieve tafel 
opstelling strikt 
te respecteren
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9. Circulatieplan met instructies 
Doel circulatieplan

▪ Circulatie die rekening houdt met social distancing (bvb 
aparte in & uitgang)

▪ Beweging van personen: vermijden om elkaar te kruisen

▪ Zowel binnen als buiten het gebouw!

VOOR

NA
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9. Circulatieplan met instructies 
Voorzie instructies bij het circulatieplan 
voor: 

❑betreden van de productie vanaf de parkings

❑naar de productielijnen en werkposten gaan

❑naar specifieke/afgesloten werkposten gaan

❑naar de koffiecorner/rookvoorziening gaan

❑…

Voorzie ook

❑Markeringen op de grond 
om medewerkers en 
bezoekers te gidsen

❑Eventueel 
bedrijfscompartimentering 
met plexiglas

Voorbeeld: Koffiecorner & rookvoorzieningen
• Neem de gang langs de zijde van de verpakkingszone
• Maak gebruik van de koffiecorner dichtst bij de lijnen
• Maak gebruik van de rookcorner dichts bij de lijnen, verlaat hierbij het 

gebouw via de uitgang containerpark 
• Kom terug naar binnen via de deur van de rookhoek, bewaar hier ook steeds 

een afstand van 1,5 m van elkaar. Wissel geen zaken zoals een aansteker uit 
met je collega’s !
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10. Terug naar huis
❑Vervoer van en naar een werf/bouwplaats 

❑1 persoon vervoeren in personenwagen (M1)

❑Bus: enkel als 1,5m afstand tussen de 
inzittenden gegarandeerd is

❑Zorg voor de nodige voorzieningen en 
aanduidingen om de social distancing 
duidelijk te maken en te respecteren

❑Organiseer gespreid vertrek
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11. Regels voor externen

❑Regels inzake social distancing

❑Specifiek circulatieplan met instructies

handgel

Bezoekers, klanten, leveranciers, subcontractors, …
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❑Voorzie handgel ❑ Maak via affiches duidelijk wat (niet) kan

Zie ook
• Inrichting balie
• Bestellingen / afhalingen op afspraak
• …

❑ Spreid het aantal bezoekers – werk op afspraak



12. Werken met werknemers of zelfstandigen 
van buitenaf of met meerdere werkgevers op 
dezelfde arbeidsplaats

❑Regels inzake social distancing

❑Specifiek circulatieplan met instructies

❑Specifieke instructies voor reiniging en 

ontsmetting

Papieren 
zakdoekjes

mondmaskerhandgel
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❑Voorzie voldoende beschermingsmateriaal ❑ Maak vooraf afspraken met andere werkgevers, 
onderaannemers, …

❑ Geef aan uitzendkrachten dezelfde 
richtlijnen als aan eigen werknemers

❑ In geval van dubbele bemanning is een 
advies van de arbeidsgeneeskundige 
dienst ten stelligste aan te raden. Zonder 
dit advies kan dubbele bemanning niet 
verplicht worden 



13. Werken op verplaatsing 
Zonder contact met klanten
(grote bouwwerven, wegenwerken, tuinaanleg, 

zeehaven, …)

❑Algemene richtlijnen

❑Beschermingsmateriaal

❑Beschrijving werkorganisatie (incl. shifts, glijdende 

werktijden, …)

❑Circulatieplan met instructies (incl. eventuele 

compartimentering werf

❑Organisatie voor reiniging en ontsmetting

❑Organisatie pauzes en lunch

❑Vervoer van en naar het werk

Gelijkaardig aan Coronagids op 

bedrijfsterrein

Check: 
voldoende voorzieningen op 
werven of bouwplaatsen 
zodat arbeiders alle hygiëne-
voorschriften kunnen naleven 
(bv water, zeep, alcoholgel, …)
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13. Werken op verplaatsing 
In contact met klanten
(werken bij particulieren, in winkels, …)

❑Algemene richtlijnen

❑Beschermingsmateriaal

❑Organisatie voor reiniging en ontsmetting

❑Organisatie pauzes en lunch

❑Vervoer van en naar het werk

Coronagids Light met 2 

specifieke punten

Specifiek
❑ Is iedereen gezond?
Vraag de klant elke ochtend opnieuw of iemand in het gezin last heeft van coronasymptomen. 
Bij twijfel, ga niet aan de slag!
❑ Een gezonde werkplek?
Vraag de klant om de werkplek goed bereikbaar te maken, schoon te houden en te zorgen voor 
goede ventilatie. Bij twijfel, ga niet aan de slag!
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Werkzaamheden

❑ Social distancing

❑ Nodige hygiëne maatregelen

❑ Ontsmettingsmateriaal voor 
voertuig

❑ Vervoer van personen indien 
1,5m tussen inzittenden

13. Werken op verplaatsing 
Herstellingen ter plaatse

❑ Publiceer de contactgegevens (telefoon/gsm/…) op 
de website en bvb op een uithangbord (etalage…)

Extra vermelding om een afstand van minstens 1,5m tot de 
servicetechnieker | wegenwachter | takelaar te respecteren

❑ Spreek het ophaalmoment van een getakeld voertuig 
telefonisch af met de eigenaar of gebruiker

Zie ook

Betalingen

Zie ook

Ondertekening 
documenten

Ontsmetting bij overhandiging
❑ Ontsmet op voorhand de sleutels, 

stuur, versnellingspook, 
richtingaanwijzers, deurgrepen en 
dashboard
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14. Thuis werken
Voorzie aanpassingen in de arbeidsorganisatie

❑Promoot telewerk & gebruik van video conference

❑Voorzie een afsprakenkalender

❑Duiding arbeidsuren

❑…

Bij invoering van 
alternatieve 

arbeidsorganisatie
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Hou rekening met sociaaljuridische wetgeving
▪ Bvb nieuwe uurroosters opnemen in het arbeidsreglement
▪ Bvb loon- & arbeidsvoorwaarden bij ploegenarbeid & nachtarbeid

→ vooraf sociaal overleg nodig



Communicatieplan & 
support
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Communicatieplan bedrijfsgids
Doelstelling

• De doelstelling van een communicatieplan is het gestructureerde overzicht te hebben van de 
communicatieacties bij de Corona maatregelen. 

• De verschillende stappen in het opstellen van een communicatieplan: 
1. Doelstellingen

2. Context

3. Doelgroep

4. Boodschap

5. Planning & organisatie

6. Rapporteren en bijsturen

7. Evaluatie en debriefing
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Neem de 
communicatieacties ook 
op als maatregelen in je 

risicobeheersplan!



Communicatieplan bedrijfsgids
1. Doelstellingen van de communicatie van een project 

Formuleer de communicatiedoelstelling(en) van het 

project SMART (specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, 

realistisch, tijdgebonden )

2. Context van het project 

Maak een lijst van de betrokken partijen, som de 

beschikbare middelen op … en de beperkingen 

3. De doelgroep 

Som alle doelgroepen op: medewerkers, arbeiders, 

bedienden, leveranciers, klanten, andere… 

Wat verwacht je van elke doelgroep? 

Wat is de belangrijkste zorg / barrière van elke 

doelgroep? 

4. De boodschappen 

Kies voor één enkele boodschap per communicatie-

actie. 

5. Plannen en organiseren 

• Maak een visueel communicatieplan met een 

overzicht van de boodschappen die elke doelgroep 

ontvangt en wanneer dat gebeurt. 

• Plan de communicatie vóór elke communicatieactie 

6. Rapporteren en bijsturen 

Zorg voor permanente feedback over de uitgevoerde 

acties en pas indien nodig aan. 

7. Evaluatie en debriefing 

Evalueer de acties en organiseer een debriefing. 
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Communicatieplan bedrijfsgids

• Datum: op welk moment wordt de communicatieactie 
uitgevoerd?

• Doelgroep: welke groep personen wil je met deze actie 
bereiken?

• Boodschap: wat is de inhoud van de communicatieactie?

• Middel: welke communicatiemethode gebruik je om deze 
boodschap over te brengen (middel: e-mail, news, infosessie, 
folder, affiche, …?)

• Afzender: wie brengt de boodschap over?

• Frequentie: hoeveel keer zal deze actie worden herhaald 
(periodiciteit: eenmalig, wekelijks, maandelijks, …)

• Materiaal: welk materiaal is nodig om de communicatieactie 
goed uit te voeren? (brochure, informatiedocument, …)

• Verantwoordelijke: wie is praktisch verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van de actie? 
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Support Educam
Na de Webinar is volgende support downloadbaar op de Educam – website 

www.educam.be

FAQ met vraag en antwoord uit de 
Webinar

De maatregelen opgelijst in een Excel

Instructiefilms voor werknemers

6 instructiefilmpjes voor volgende 

doelgroepen:

▪ Algemeen (voor alle WN)

▪ Balie

▪ Car Wash

▪ Showroom (incl. Wachtruimte)

▪ Verkoop en overhandigen 

producten (incl. afhalen thuis) 

▪ Werkplaats + vervangwagen
Affiches/posters met instructies 
om op te hangen in het bedrijf
(zowel voor de klant als voor de 
medewerker)
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Support Educam
Communicatiemateriaal: Affiches & posters met instructies 
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Support Educam
Oplijsting maatregelen (Excel)
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Documenten & downloads
▪ Overheidsgids

https://www.traxio.be/media/1342654/Generieke-gids-FOD-Waso-23-april.pdf

▪ Sectorspecifieke bepalingen sectorgids 

https://www.traxio.be/media/1342633/sectorgids-corona-PC-112-en-PSC-149-02-04-21-april-2020.pdf

▪ Paritaire aanbevelingen

https://www.traxio.be/media/1342630/PARITAIRE-VERKLARING-CORONA-FINAL-NL.pdf

▪ Risico analyse Traxio

https://www.traxio.be/media/1343547/CORONAGIDS-template.pdf

▪ Checklist FOD WASO

https://www.beswic.be/nl/in-de-praktijk/coronavirus-checklist-preventie-op-de-werkvloer

▪ Checklist reiniging voertuigen

https://www.traxio.be/media/1329968/checklist-wagen-covid_nl.pdf
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Dankjewel voor je 
deelname

Bij vragen, neem contact op met:

▪ TRAXIO: www.traxio.be
info@traxio.be

▪ Educam: www.educam.be

Take care
Be safe

http://www.traxio.be/
mailto:info@traxio.be
http://www.educam.be/



