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Corona: Hoe regel jij de herstart op kantoor?
Het advies is nog steeds: werk thuis als je functie (of werk) dat toelaat. Lukt dat
niet of tref je voorbereidingen voor een herstart? De infographic ‘Werken op
kantoor’ van de Helpdesk Corona Bouw & Techniek geeft jouw medewerkers
inzicht in de maatregelen waaraan zij zich moeten houden als ze op kantoor
werken c.q. vergaderen.

Online kennissessie: Samen veilig werken op kantoor
Wil je meer informatie over de maatregelen m.b.t. werken op kantoor en handige
tips hoe je je kantoor inricht? Meld je aan voor de online én gratis kennissessie
van de Helpdesk Corona Bouw & Techniek op 17, 25 augustus of 3 september.
Er geldt een beperkte beschikbaarheid. Deskundigen van ArboTechniek en
Volandis geven adviezen voor een zorgvuldige herstart, zodat je hiermee alvast
kunt inspelen op een toekomstige versoepeling.

Meld je snel aan

 

https://bouwinfra.volandis.nl/Default.aspx?ID=1330
https://bouwinfra.volandis.nl/
https://bouwinfra.volandis.nl/samenveiligwerken
https://www.helpdeskcorona-bt.nl/media/nqsedeth/infographic-werken-op-kantoor-200630.pdf
https://www.helpdeskcorona-bt.nl/media/nqsedeth/infographic-werken-op-kantoor-200630.pdf
https://bouwinfra.volandis.nl/samenveiligwerken


Bezoek op de bouw- of werkplaats
Met de versoepeling van de coronamaatregelen na de eerste golf groeien de
face-to-face contacten weer. Ook in de bouwketen. Hoe zit het dan met bezoek
op de bouwplaats? Mogen derden zoals opdrachtgevers en kopers ‘gewoon’ de
bouwplaats betreden? En waar moet je dan op letten? Onze specialisten van het
coronahelpdeskteam volgen de ontwikkelingen op de voet en werken dagelijks
alle online producten en adviezen bij. Neem een kijkje bij de FAQ en je bent weer
helemaal op de hoogte!

Corona helpdesk FAQ

 

Werken met een werkbak of werkplatform
Om werkgevers te ondersteunen bij het werken met een werkbak of
werkplatform, heeft het Ministerie van SZW een leidraad ontwikkeld. Het

https://www.helpdeskcorona-bt.nl/faq/
https://www.helpdeskcorona-bt.nl/faq/
https://www.helpdeskcorona-bt.nl/faq/
https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2020/06/29/leidraad-voor-werken-met-een-werkbak-of-werkplatform-ontwikkeld


uitgangspunt hierbij is dat hijsen of heffen van werknemers alleen is toegestaan
met behulp van arbeidsmiddelen die daar speciaal voor bestemd zijn (artikel 7.18
Arbobesluit). Als dat niet mogelijk is, dan mag je bij uitzondering hijswerktuigen
inzetten die niet bestemd zijn voor hijsen of heffen. Dit mag alleen als er
passende maatregelen zijn genomen om het werk veilig uit te voeren (artikel
7.23d Arbobesluit).

Lees meer

 

Veilig op weg naar je werk
Wist je dat de maatregel rondom bedrijfsmatig reizen is versoepeld? Deze
aanpassingen gelden voor zowel reizen in een bedrijfsbus als in een privéauto
waarmee je carpoolt. Is alleen reizen niet mogelijk? Dan is met meerdere
personen samen reizen weer toegestaan. Bij instappen check je of iedereen
gezond is. Reis je met drie of meer mensen dan is een niet-medisch mondkapje
verplicht. Deze eenvoudige stappen zorgen ervoor dat je besmettingen met het
coronavirus voorkomt. 

Vragen?

 

https://www.arboportaal.nl/externe-bronnen/wetgeving/arbobesluit-artikel-7.18
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-135.html
https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2020/06/29/leidraad-voor-werken-met-een-werkbak-of-werkplatform-ontwikkeld
https://www.helpdeskcorona-bt.nl/
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-07/20200724%20bezoeker_0.pdf
https://www.helpdeskcorona-bt.nl/


Week van de RI&E
Van 21 september tot en met 25 september 2020 staat de week van de RI&E
gepland. Het is de 6e week van de RI&E die eerder werd uitgesteld in verband
met de maatregelen rondom COVID-19. De sector wil niet alleen aandacht aan
de RI&E besteden tijdens deze week. In de eerste week van september, oktober,
november en december ontvangen alle bedrijven speciale nieuwsbrieven over de
RI&E. Veel bedrijven zijn druk met aanpassingen in verband met de corona-
maatregelen. Dit biedt een kans om ook andere aandachtspunten op het gebied
van veilig en gezond werken direct mee te nemen.

Meer over RI&E

 

Neem contact op
Wij beantwoorden graag al je vragen. Bel ons tijdens kantoortijden op 0341 - 499
299 of stuur een mail naar info@volandis.nl.
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