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Coronavirus 
In deze special vind je het laatste nieuws over veilig doorwerken tijdens de

coronacrisis, zoals de nieuwe helpdesk en de Toolbox Corona.

 

Nieuw: Helpdesk Corona Bouw & Techniek
Afgelopen maandag startte de Helpdesk Corona Bouw & Techniek. Een centraal
loket voor vragen, informatie en meldingen over veilig doorwerken tijdens de
coronacrisis. Deskundigen van onder meer Volandis geven advies via
het telefoonnummer 085 – 080 1544. E-mail of chatten kan ook via de website:
www.helpdeskcorona-bt.nl. Deze helpdesk komt voort uit het recent verschenen
protocol ‘Samen veilig doorwerken’.

Lees meer

 

Protocol Samen veilig doorwerken van kracht!
Het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ is volgens de richtlijnen van de
Rijksoverheid opgesteld en biedt duidelijkheid aan bedrijven, alle werkenden,
bewoners, opdrachtgevers en klanten. Ook de wijze waarop werkzaamheden bij
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mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden, komt aan bod. Het protocol is door
Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan het Ministerie van BZK
aangeboden en in overleg met de ministers van BZK en I&W met diverse andere
brancheorganisaties en vakbonden aangevuld en vastgesteld.

Bekijk het protocol

 

Handige posters met maatregelen
Download de posters met de maatregelen en hang ze op in de keet! Binnenkort
verschijnen de posters ook in de talen Engels, Pools en Turks. Op korte termijn
wordt de Nederlandse versie ook in een hoge resolutie gepubliceerd voor
drukwerk, bijv. printen op borden.

Download posters
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Toolbox Corona
In het protocol staat beschreven hoe je samen veilig kunt doorwerken in corona-
tijd. Wist je dat als je niest druppeltjes uit je neus vliegen? Deze komen soms wel
1,5 meter ver! Je wilt niemand besmetten of besmet raken en ook doorwerken in
de Bouw & Infra. Welke maatregelen moet je treffen en mag je nog bij
particulieren thuiskomen? In de Toolbox Corona vind je alle praktische info op
een rij.

Toolbox

 

Handig: dagindelingen voor vakmensen
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Hoe pas je de maatregelen uit het protocol toe als je naar de bouwplaats gaat of
bij particulieren werkt?  Reis je nu wel of niet samen naar je werk? Antwoorden
staan in de dagindeling voor vakmensen die werken op de bouwplaats en in de
dagindeling voor werken bij particulieren. De documenten vind je via de website
van de Helpdesk Corona Bouw & Techniek, onder Downloads.

Naar downloads

 

Toolboxmeeting in Corona-tijd
Het coronavirus vraagt aanpassingen van iedereen. Logisch dat je hoofd nu niet
direct staat naar toolboxen. Maar juist nu is het belangrijker dan ooit om veilig te
werken. Toolboxmeetings kunnen je helpen om werknemers bewust(er) te maken
van veiligheid en daar ook consequent naar te handelen. Maar hoe houd je nu
een toolboxmeeting in Corona-tijd? Hier een paar tips.

 

Kijk webinar 'Veilig doorwerken' terug
Tijdens het webinar gaven deskundigen Johan Timmerman
(arbeidsepidemioloog, Volandis) en Theo-Jan Heesen (arbeidshygiënist,
ArboTechniek) afgelopen dinsdag praktische informatie hoe je in tijden van
corona bij klanten thuis, op projecten en bouwplaatsen veilig kunt doorwerken.
Heb je het gemist? Kijk het hier terug!

Bekijk webinar
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