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Veilig weer aan het werk in 
de nieuwe situatie 
Een ordelijke terugkeer naar het werk is van cruciaal belang 
bij het economische herstel na de pandemie

De COVID-19 crisis en de langdurige lockdown in vele markten 
stelt mensen en economieën over de hele wereld voor ongekende 
uitdagingen. Overheden introduceren ongeëvenaarde economische 
steunmaatregelen om zowel bedrijven als medewerkers tegemoet 
te komen. Toch zijn er enorm veel mensen die hun baan kwijtraken 
en met grote financiële onzekerheid te maken hebben, nu er zo veel 
bedrijven in alle soorten, maten en branches moeite hebben om het 
hoofd boven water te houden. De pandemie is nog lang niet voorbij 
en de gevolgen zijn waarschijnlijk nog vele jaren te voelen. Eén ding 
is zeker: de wereld van werk wordt nooit meer hetzelfde.

Om de economische malaise te beperken, maar ook de gevolgen 
voor het vermogen van mensen om hun brood te verdienen, 
zullen de arbeidsmarkt en alle belanghebbenden zich snel aan 
de nieuwe werkelijkheid moeten aanpassen aan het ‘nieuwe 
normaal’, waarin fysiek afstand houden (synoniem voor sociale 
afstand in dit rapport) en andere strenge maatregelen nog 
een hele tijd een integraal onderdeel van alle processen op 
de werkvloer zullen zijn. Dat vraagt om een duidelijk plan voor 
flexibeler werken, inclusief thuiswerken. 

Daarom is er nu dringend actie nodig, zodat we volledig 
voorbereid zijn om mensen snel en veilig weer aan het werk te 
laten gaan zodra dat weer kan. Op het moment van publicatie 
van deze paper heeft een aantal Europese landen stappen 
aangekondigd om bepaalde sectoren weer te openen voor 
economische activiteiten.

De juiste timing is cruciaal voor de economie; een schatting 
gemaakt voor de Duitse economie gaf aan dat een extra 
lockdown-week zou leiden tot ~0,5% extra verlies van het 
jaarlijkse bbp, wat op zijn beurt zou leiden tot een verdere 
daling van de werkgelegenheid en grote inkomensverliezen 
voor werknemers. De timing zal verschillen per land en per 
sector en zal worden gebaseerd op wat we leren van de 
bewegingen en fases van de pandemie wereldwijd. 

Er komt veel kijken bij het organiseren en implementeren van een 
veilige terugkeer naar het werk te midden van de ontwrichting 
die de pandemie heeft veroorzaakt. Het voorkomen van een 
tweede golf besmettingen is een belangrijke overweging. 
Ongekende samenwerking en afstemming door de verschillende 
belanghebbenden, van werkgevers tot overheden, van bonden 
tot instituten, en natuurlijk van de werknemers zelf, zijn nodig 
voor de voorbereiding op het nieuwe normaal op de werkvloer. 
Om voor zoveel mogelijk zekerheid te zorgen, is het zeer 
belangrijk dat landen en sectoren best practices delen en nieuwe 
kanalen aanboren om snel uitgebreide, effectieve protocollen te 
ontwikkelen. Zonder duidelijke processen en richtlijnen zullen 
werknemers zich zorgen maken over hun gezondheid als ze weer 
naar het werk gaan en kunnen bedrijven aarzelen om weer open 
te gaan. 

Gezien deze urgentie heeft de hr-sector een alliantie gevormd, 
aangevoerd door Randstad NV, de Adecco Group en 
ManpowerGroup. Samen hoopt de sector - als de grootste 
werkgever in de private sector en arbeidsmarkt-expert* - een 
belangrijke bijdrage te leveren aan dit proces van voorbereiden 
op het nieuwe normaal en mensen snel weer veilig aan het werk 
te krijgen en ervoor te zorgen dat bedrijven en economieën snel 
weer op gang komen. Werkgevers, vakbonden en ngo’s worden 
allemaal uitgenodigd om mee te werken. De alliantie gaat ook 
overheden benaderen en vragen deze initiatieven te ondersteunen, 
stimuleren en promoten.

Hoe langer de huidige situatie duurt, hoe groter de impact op 
de economie gaat zijn en hoe groter het baanverlies. Dit is 
hét moment om samen te werken en actie te ondernemen.  
De  hr-sector roept andere belanghebbenden op om de 
krachten te bundelen en ervoor te zorgen dat bedrijven en 
werknemers snel weer aan het werk kunnen. Op een manier 
die zowel veilig als productief is en iedereen zekerheid biedt. 

* Zie Kader 2

Een kort overzicht van de economische 
impact van de coronacrisis tot nog toe 

• In de week die eindigde op 21 maart vroegen 3,3 miljoen 
Amerikanen een werkloosheidsuitkering aan. De week 
erna waren er 6,9 miljoen aanvragen, gevolgd door nog 
eens 6,6 miljoen in de week die eindigde op 4 april. Voor 
de crisis was het hoogste aantal aanvragen voor een 
werkloosheidsuitkering dat ooit in één week was ontvangen 
695.000 (in 1982).

• Bijna 2,7 miljard werknemers, ongeveer 81% van de 
wereldwijde beroepsbevolking, hebben te maken met 
de gevolgen van volledige of gedeeltelijke lockdown-
maatregelen. De International Labour Organization (ILO) 
verwacht een baanverlies in Q2 van 195 miljoen wereldwijd 
en 12 miljoen in Europa. 

• Veel landen hebben buitengewone fiscale en monetaire 
regelingen opgesteld om de economische impact van de 
crisis te verzachten. Zo introduceerde de Verenigde Staten 
onlangs een steunpakket van 2 biljoen dollar. 

• Hoewel het zeer moeilijk is om de impact van het virus op 
de wereldwijde economie de komende tijd te voorspellen, 
heeft McKinsey in samenwerking met Oxford Economics 
een aantal scenario’s uiteengezet. Het kan zijn dat 40% tot 
50% van de voorgenomen consumentenbestedingen niet 
plaatsvinden; deze daling van bestedingen leidt dan tot een 
ongeveer 10% lager bbp in de betreffende gebieden.
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Het organiseren van een veilige 
terugkeer naar het werk
Nu er heel voorzichtige signalen zijn dat de piek van de pandemie 
in sommige landen voorbij is, beginnen er initiatieven te komen 
voor een veilige terugkeer naar het werk. Overheden hebben echter 
laten weten dat dit een voorzichtig en geleidelijk proces zal zijn.

We krijgen te maken met een ‘nieuw normaal’, waarin fysiek 
afstand houden, extra hygiëneregels, veel testen en andere 
oplossingen waar nog over beslist moet worden, nog lange 
tijd een grote rol zullen spelen. Voor een zo groot mogelijke 
veiligheid voor mensen die weer naar het werk gaan, zijn 
duidelijke richtlijnen, processen en protocollen nodig ter 
ondersteuning van zowel werkgevers als werknemers. Dit 
moet worden georganiseerd per land, per sector en uiteindelijk 
per bedrijf. 

Protocollen voor de veiligheid en gezondheid moeten worden 
bijgewerkt voor de tijdelijke ‘economie gebaseerd op fysieke 
afstand’. In plaats van telkens het wiel opnieuw uit te vinden, 
moeten landen, sectoren en bedrijven gebruik kunnen maken 
van bestaande best practices, die wereldwijd moeten worden 
gedeeld. De hr-sector staat klaar om te helpen bij de organisatie 
en implementatie hiervan.

Hoe de hr-sector kan helpen 
De toegevoegde waarde van de wereldwijde hr-sector in de huidige 
situatie is significant. Meer specifiek, spelers in de hr-sector:

• zijn actief in verschillende landen en sectoren, werken voor 
zowel grote als kleine bedrijven, en kunnen dus leren van 
de best practices van landen waar de piek al is geweest en 
van sectoren die open zijn gebleven;

• hebben diepgaande kennis van arbeidsmarktprocessen in 
verschillende sectoren en bedrijven;

• werken als tussenpersonen met werkgevers en werknemers, 
waardoor ze inzicht hebben in de problemen/uitdagingen 
waar beide partijen mee te maken hebben, terwijl ze de 
belangen van allebei behartigen.

• hebben grote, wereldwijde netwerken waar alle relevante 
stakeholders in zijn vertegenwoordigd;

• hebben flexibiliteit bewezen in veranderende omstandigheden 
en bij het helpen van klanten en talent die zich op de 
toekomst voorbereiden - het is hun core business.

• hebben uitgebreide ervaring met de organisatie en 
implementatie van protocollen voor veiligheid en gezondheid, 
waarbij ze nauw samenwerken met regionale en 
bedrijfsgebonden experts.

• zijn ervaren adviseurs in flexible workforce management, wat 
van essentieel belang is nu er fysieke afstandsmaatregelen 
moeten worden uitgevoerd en nageleefd.

• hebben toegang tot miljoenen mensen.

De hr-sector belooft dat ze haar collectieve ervaring zal inzetten 
om de connectie tussen de verschillende stakeholdergroepen 
te bevorderen en best practices te delen. Verder zal de sector 
helpen de belangen van werknemers aan te kaarten, zodat zij 
niet het gevoel hebben dat ze hun veiligheid en gezondheid op 
moeten offeren voor hun financiële zekerheid. Ten slotte zal de 
sector ook werkgevers ondersteunen en ze ervan verzekeren 
dat hun protocollen en regels in overeenstemming zijn met best 
practices van over de hele wereld.

• In het scenario ‘Virus contained; growth rebound’ wordt voor 
de meeste landen in Q2 een daling van het bbp verwacht, 
sterker dan ooit sinds Tweede Wereldoorlog. Op jaarbasis 
zou die daling neerkomen op -8%. 

• Een ander scenario ‘Virus resurgence; slow long-term 
growth’ geeft een daling aan van 13% van het bbp in 2020. 
De Verenigde Staten en Europa zouden te maken krijgen 
met een bbp-daling van 35% tot 40% op jaarbasis in Q2. 
De verwachting is dat de meeste landen meer dan twee 
jaar nodig hebben om hun bbp terug te krijgen op het 
niveau van voor het coronavirus.

Bron: McKinsey/ILO 

Belangrijke feiten en cijfers over  
de hr-sector

• In 2018 hielpen 160.000 bureaus in de georganiseerde 
hr-sector ongeveer 58 miljoen mensen aan banen in 
een groot aantal sectoren met behulp van 2,4 miljoen 
eigen medewerkers/consultants.

• Het aantal plaatsingen dat jaar was 11 miljoen in Europa, 
16,8 miljoen in de VS en 3,8 miljoen in Japan.

• De distributie per sector in Europa was: 40% productie, 
40% diensten, 10% bouw, 5% overheidsadministratie, 
1% landbouw (en 4% overig).

• Het wereldwijde gemiddelde liet zien dat ongeveer 
40% van de personen werkloos of inactief was voordat 
ze via een uitzendbureau aan de slag gingen. 

• Het wereldwijde gemiddelde liet zien dat 74% van de 
uitzendkrachten 12 maanden na hun eerste plaatsing nog 
aan het werk was (met verschillende soorten contracten). 

• Het wereldwijde gemiddelde liet zien dat 50% van 
de uitzendkrachten jonger dan 30 jaar was en het 
aandeel vrouwen was vaak hoger dan de gemiddelde 
beroepsbevolking. 
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Een veilige terugkeer naar het werk 
mogelijk maken
Hr-dienstverleners werken al jaren nauw samen met werkgevers 
en geplaatste medewerker op het gebied van de integratie van 
vereiste veiligheids- en gezondheidsmaatregelen zoals overheids- 
en sector regelingen. Het is binnen de sector een vast onderdeel 
van de werkzaamheden bij het plaatsen van kandidaten. De 
toegevoegde waarde van spelers in de hr-sector ligt in het 
feit dat zij kennis en expertise over uiteenlopende, bestaande 
best practices met betrekking tot Veiligheid & Gezondheid in 
verschillende sectoren en landen kunnen delen. Ze kunnen 
helpen de gezamenlijke kennis en expertise binnen de sector bij 
elkaar te brengen. 

•  Experts binnen de sector kunnen cases van verschillende 
bedrijven delen, zodat collega’s in dezelfde of verschillende 
sectoren van elkaar kunnen leren.

•  Ze kunnen bestaand materiaal delen en mogelijke oplossingen 
gebaseerd op individuele problemen aandragen. 

•  Ze kunnen werkgevers helpen bij de planning van de 
heropening van hun bedrijf op basis van best practices en 
door ze in contact te brengen met de juiste personen (lokaal 
of internationaal).

•  Ze kunnen praktische ondersteuning bieden in de vorm 
van een flexibel arbeidsaanbod, personeelsmanagement, 
het implementeren van thuiswerken, transities, opleiding en 
training, enz.

Hoe kan Covid-19 in de bestaande 
veiligheids- en gezondheidsregelingen 
worden geïntegreerd?
De basisprincipes van verschillende veiligheidsmanagementsystemen 
en interventiestrategieën van de overheid omtrent Veiligheid en 
Gezondheid (zoals OSHA en NIOSH in de VS) kunnen worden 
aangepast aan andere precaire situaties, zoals de preventie en 
het strategisch herstel van Covid-19. Voor het beoordelen van 
de risiconiveaus en de juiste benadering in specifieke situaties 
kan gebruik worden gemaakt van een aangepaste versie van 
de hiërarchie van controle van NIOSH (National Institute for 
Occupational Safety and Health): 

• De hr-sector biedt miljoenen uitzendkrachten toegang 
tot training. Zo verzorgde het FAFTT (Frans sociaal fonds 
voor uitzendkrachten, onder leiding van uitzendbureaus 
en vakbonden uit de sector) bijna 60.000 cursussen 
voor uitzendkrachten in 2018. Dergelijke gezamenlijke 
opleidingsfondsen bestaan ook in Nederland, België, 
Italië en Zwitserland.

Bronnen: WEC Economic Report en WEC Social Impact report

2

Landelijke context

Practices uit branches/landen delen: hoe bereiken we 
een acceptabel risiconiveau terwijl de economische 
impact beperkt blijft

Zorgen voor persoonlijke beschermingsmiddelen,
mondkapjes/stofmaskers, coronatesten 

Zorgen voor handreiniger voor 
ontsmetting, 

schoonmaken (voor/na diensten)

Fysieke afscherming, 
toegangscontrole, werken in 

vaste, geteste teams 

Thuiswerken, 1 
locatie sluiten

Geen 
werk

Meest 
effectief

Minst 
effectief

Lage 
menselijke 
impact

Impact op 
het 
persoonlijke 
leven

Hoge 
menselijke 
impact

Lage 
economische 
impact

Niveaus van 
risico-
beheersing

Hoge 
economische 
impact

PBM
Werknemers voorzien van 
persoonlijke beschermingsmiddelen

Administratieve maatregelen
Werkwijze van mensen veranderen

Technische maatregelen
Mensen van het gevaar isoleren

Substitutie   
Het gevaar vervangen

Eliminatie 
Het gevaar fysiek verwijderen

Tijdelijke 
werkgever

Primaire 
werkgever



5 Veilig weer aan het werk in de nieuwe situatie

Wat hebben bedrijven hieraan?
De piramide verschaft werkgevers inzicht in hoe ze hun bedrijf 
op een veilige en evenwichtige manier kunnen heropenen, terwijl 
ze de uitdagingen in verband met Covid-19 zo veel mogelijk 
beperken. De aanbevelingen zijn adviserend van aard, informatief 
qua inhoud en bedoeld om werkgevers te assisteren bij het 
creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Doel is de 
economische impact van de coronacrisis te minimaliseren en er 
zo voor zorgen dat werknemers in hun eigen levensonderhoud 
kunnen voorzien. 

Hoe kan de hr-sector individuele 
bedrijven helpen?
Voor veel bedrijven is dit een cruciale periode, waarin ze proberen 
een balans te vinden tussen verantwoorde veiligheids- en 
gezondheidsregels, hun zorgplicht als werkgever en de economische 
impact van de lockdown. Hoe kan een bedrijf op een verantwoorde 
manier weer open gaan? Omdat we streven naar een acceptabel 
niveau van veiligheid en gezondheid, maar ook de economische 
impact willen beperken, zullen we constant moeten zoeken naar de 
juiste balans. In sommige sectoren is (gedeeltelijk) doorgewerkt onder 
bepaalde, specifieke voorwaarden (de bouw, distributiecentra voor 
voedingswaren, de gezondheidszorg, vrachttransport, supermarkten 
enz.). We kunnen van deze sectoren leren en op die manier andere 
bedrijven helpen bij hun voorbereiding op de nieuwe situatie.

Volgende stappen
De hr-sector roept op tot actie en vraagt alle relevante 
stakeholders hun steentje bij te dragen. Om te beginnen gaan de 
initiatiefnemers van de alliantie meer spelers binnen de hr-sector 
uitnodigen om mee te doen. Dit geldt ook voor werkgevers, 
vakbonden en ngo’s.. De alliantie gaat ook in gesprek met 
overheden met het verzoek om de initiatieven te ondersteunen, 
stimuleren en promoten. 

In eerste instantie wordt er gefocust op bedrijven in vijf sectoren 
en tien landen/regio’s. De coalitie treedt de komende weken in 
overleg met verschillende stakeholders in elk land.

Sectoren: Landen/regio’s:

Transport & Logistiek België

Auto-industrie Frankrijk

Productie & 
Biowetenschappen

Duitsland

Bouw Italië

Voeding Japan

Nederland

Scandinavië; Noorwegen, 
Zweden, Finland en 
Denemarken 

Spanje

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten
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Neem contact met ons op

Als u zich bij de alliantie wilt aansluiten, neem dan contact 
op met:

Randstad NV   
Robbin Brugman 
robbin.brugman@randstad.com

Adecco Group         
Stephan Howeg  
Stephan.Howeg@adeccogroup.com

ManpowerGroup   
Tomas Chamorro Premuzic  
tomas.chamorropremuzic@manpowergroup.com

Voor Public Affairs kunt u contact opnemen met:  

Randstad NV   
Annemarie Muntz 
annemarie.muntz@randstad.com

Adecco Group         
Bettina Schaller  
bettina.schaller@adeccogroup.com

ManpowerGroup   
Hans Leentjes  
hans.leentjes@manpowergroup.com

Voor pers- en media-aangelegenheden kunt u contact opnemen 
met:

Randstad NV   
corporate.communications@randstad.com

Adecco Group         
media@adeccogroup.com

ManpowerGroup   
emma.almond@manpowergroup.com
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Covid-protocollen om veilig weer aan het werk te gaan 

Bijlage 

3

1. Dimensie (persoonlijk, interrelationeel, 
organisatorisch, machines of naleving)

2. Onderwerp (bijv. toegang tot het gebouw)
3. Maatregel (bijv. lichaamstemperatuur van 

personeel meten bij de ingang)
4. Werksituatie (wat is de uitdaging in de 

werksituatie)
5. Effectmeting (wat is het beoogde effect en 

hoe wordt dit gemeten)
6. Werkinstructies (wat en hoe te 

implementeren)
7. Infrastructurele eisen (benodigde 

ondersteuningsmiddelen)
8. Aangepakt niveau van risicobeheersing 

Voorbeeld template Kolomnamen

Template ontwikkeld voor het verzamelen van Covid-19-protocollen 

Kolom namen

• Dimensie (persoonlijk, interrelationeel, 
organisatorisch, machines of naleving)

• Onderwerp (bijv. toegang tot het gebouw)

• Maatregel (bijv. lichaamstemperatuur van 
personeel meten bij de ingang)

• Werksituatie (wat is de uitdaging in de 
werksituatie)

• Effectmeting (wat is het beoogde effect en hoe 
wordt dit gemeten)

• Werkinstructies (wat en hoe te implementeren)

• Infrastructurele eisen (benodigde 
ondersteuningsmiddelen)

• Aangepakt niveau van risicobeheersing 

4

bedrijfssectorland

Interrelationeel Persoonlijk Machines 
Organisatorisch 
(ruimtes, faciliteiten enz.)

Alle preventieve maatregelen voor werksituaties - werkinstructies – infrastructurele eisen - enz.

Relevantie per land en per sector identificeren

bedrijf X

bedrijf X

bedrijf X

vergelijkbare bedrijven

beleid A

beleid C

beleid B

COVID-19 beleid & bron 
(overheid/sector etc.)

toegepast in... een voorbeeld...

controleniveau 1 -
eliminatie

controleniveau 2 -
substitutie

controleniveau 4 -
administratieve 
maatregelen

controleniveau 3 -
technische 
maatregelen

controleniveau 5 -
PBM

Naleving 

naar locatie 
reizen

geschikt 
voor werk

..contacten 
beperken

....

team-
vergadering
en 

sociale 
afstand

......

......

kantines & 
restaurants

toilet-
voorziening
en

diensten-
planning

douches, 
faciliteiten 
aanpassen

.....

in de 
fabriek

gemeen-
schappelijke 
ruimtes

...

omgaan 
met 
gereed-
schap

......

vooruitgang 
meten

ingevoerde 
regels 
controleren

......

......

V&G-maatregelen

relevant voor sector...relevant voor land...

Mondiaal overzicht - algemene uitleg over Covid-19-protocollen voor een veilige terugkeer naar het werk

Voorbeeld van het template



8 Veilig weer aan het werk in de nieuwe situatie

Van shutdowns naar de heropening van economieën:  
voortdurend op zoek naar de juiste balans

5
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Bron: situatieverslagen WHO, CNN, New York Times, Koreaanse organisatie voor opsporen, behandelen en voorkomen van ziekten, personderzoek

Aantal geteste personen per dag

Nieuw gemelde gevallen per dag

Februari Maart

Uitgevoerde
testen

4 feb -
Overheid keurt 
eerste testkit 
goed na 16 
gemelde 
besmettingen

9, 16 feb –
‘Patiënt 31’ stelt 
rond 1.000 
gemeenteleden 
in een kerk in 
Daegu bloot aan 
het virus

24 feb -

15 landen 
introduceren 
reisbeperkingen 
voor Zuid-Korea

1 mrt - Overheid 
stelt onderzoek in 
naar kerk in Daegu

20 feb - Bevolking van 
Daegu blijft binnen als 
gevolg van de uitbraak 

3 mrt –
Korea is het eerste land met 
een drive-in testlocatie naar 
het idee van 
fastfoodrestaurants

9 mrt –
Ca. 180.000 

personen getest

20 mrt –
Lokale uitbraken, waaronder een 
tweede besmette kerkgemeente, 
vragen om verdergaande controle 
en respons

April

1 apr –
Verplicht 2 weken 
quarantaine voor 
iedereen die vanuit het 
buitenland inreist

SITUATIE OP 8 APRIL 2020

Zuid-Korea

Aantal gerapporteerde gevallen en geteste personen in Zuid-Korea per dag

Aantal gerapporteerde gevallen en geteste personen in China per dag

6Bron: situatieverslagen WHO, New York Times, officiële publicaties van de Chinese overheid, personderzoek
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Totaal gemelde gevallen

Nieuw gemelde gevallen per dag

1. Veranderde tracerings- en rapporteringsmethodes veroorzaken een piek in het aantal gemelde besmettingen

Totaal 
gemelde 
gevallen

MaartFebruari Januari 

23 jan - De stad 
Wuhan gaat in 
lockdown en er gelden 
reisbeperkingen voor 
nabijgelegen steden 

24 jan - Alle 
toeristische activiteiten 
in Hubei worden 
afgelast 

3 feb - Hongkong 
sluit 11 van de 14 
grenscontrolepunten

7 feb - Scholen 
blijven dicht na het 
Chinees Nieuwjaar  

19 feb - Er begint een trend 
van minder dan 2.000 nieuw 
gemelde besmettingen per 
dag in China 

21 feb - De overheid 
versoepelt de 
reisbeperkingen en 
stimuleert minder getroffen 
gebieden weer aan het 
werk te gaan  

24 feb - Totaal 
aantal uitgevoerde 
testen in Guangdong 
bereikt 320.000

1 mrt - in 28 provincies (meer 
dan 4/5e deel van het totaal) 
wordt het normale interprovinciale 
transport weer hervat  

10 mrt - De 
laatste 16 tijdelijke 
ziekenhuizen 
sluiten

April

27 mrt -
Lockdown in 
Wuhan wordt 
opgeheven

SITUATIE OP 8 APRIL 2020

China

Praktijkvoorbeeld Zuid-Korea 

Praktijkvoorbeeld China
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Voorbereiden op een veilige terugkeer naar het werk

Referenties
“Europe needs to prepare now to get back to work—safely,” McKinsey & Company, April 2020

“How to restart national economies during the coronavirus crisis,” McKinsey & Company, April 2020 

“Safeguarding our lives and our livelihoods: The imperative of our time,” McKinsey & Company, March 2020

Europese bedrijven ontwikkelen verschillende veiligheids- en gezondheidsprotocollen voor 
Covid-19

Protocollen lijken harder nodig te zijn voor bepaalde banen, omdat thuiswerken geen optie is 
(UK economy analysis, source: ONS; TA analysis)
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Veiligheids- en gezondheidsprotocollen

Toegangscontrole en 
quarantaine

• Duidelijke beleidsregels 
opstellen voor toegang tot 
de werkplek 

• Lichaamstemperatuur 
meten bij de ingang van 
het gebouw 

• Steekproefsgewijs 
observaties en 
temperatuurcontroles 
uitvoeren gedurende de 
werkdag 

• Verzoek werknemers in 
quarantaine te gaan zodra 
er minimale symptomen 
worden geconstateerd 

• Alle in- en uitgangen van 
het gebouw volgen en 
registreren 

Thuiswerken

• Stimuleer thuiswerken 
voor alle functies die geen 
fysieke aanwezigheid 
vereisen 

• Biedt webinars met best 
practices aan op het 
gebied van thuiswerken en 
leiderschap op afstand  

Werk- en 
dienstenplanning

• Splits ploegen en 
pauzetijden op, zodat er zo 
weinig mogelijk mensen 
tegelijkertijd op de 
werkvloer zijn 

• Splits werktijden op en 
verspreid 
werkplekken/bureaus, 
zodat de minimale afstand 
kan worden gewaarborgd 

• Identificeer en isoleer 
cruciale groepen 
medewerkers 

• Stel noodplannen op voor 
het geval de werkplek 
moet worden gesloten 

Hygiëne en gezondheid

• Stel duidelijke regels op voor 
fysieke afstand op de 
werkvloer

• Stel een procedure op voor 
dagelijkse desinfectie 

• Breng medewerkers op de 
hoogte van verplichte 
gezondheids- en 
hygiëneprotocollen (bijv. 
handen wassen, mondkapjes, 
handschoenen) 

• Stop liftgebruik waar mogelijk 
• Stop gezamenlijk gebruik van 

voorwerpen (bijv. pennen, 
telefoons) 

• Zorg dat alle belangrijke 
benodigdheden aanwezig zijn  

Naleving en 
communicatie

• Communiceer minstens een 
keer per dag over het doel 
van getroffen maatregelen en 
geef eventuele wijzigingen 
aan 

• Controleer steekproefsgewijs 
of de maatregelen op alle 
afdelingen worden opgevolgd 

• Meld Covid-19-symptomen bij 
de relevante 
gezondheidsinstellingen 

• Vraag lokale autoriteiten of ze 
met de protocollen 
instemmen   
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Arbeidsmarktanalyse VK

Grootte en aantal van de cirkel = totaal aantal werknemers in 2016/17 in duizenden;

Kleur van de cirkel = Gewogen gemiddelde mediaan-uurloon: donkerrood = £ 9,5; donkergroen = £ 19,5

1. Afhankelijk van in hoeverre het beroep persoonlijke interactie met meerdere personen vereist of in hoeverre er normaal gesproken veel mensen op de werkplek aanwezig zijn 
Bron: ONS; TA-analyse
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Mogelijkheid tot thuiswerken, gewogen gemiddelde score, gebaseerd op een mix van beroepen binnen iedere sector 

Mediaan

Relevante sectoren voor 
het Back2Work project

Grootste behoefte 
aan protocollen

https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/europe-needs-to-prepare-now-to-get-back-to-work-safely
https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/europe-needs-to-prepare-now-to-get-back-to-work-safely
https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/how-to-restart-national-economies-during-the-coronavirus-crisis
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/safeguarding-our-lives-and-our-livelihoods-the-imperative-of-our-time

