
Checklist met mogelijke acties die bedrijven kunnen nemen t.b.v. bescherming personeel:1 

I. Beleid en 
management 

1. Ontwikkel en eik beleid dat overeenkomt met de meest recente 
aanbevelingen vanuit publieke instanties, zoals ziektebeleid en zakelijke 
prioriteiten. 
 
2.  Zet regels op omtrent thuiswerken en wie toegang heeft tot de werkplek en 
op welke tijdstippen (bijv. werktijdverspreiding, toegang cruciale werknemers). 
 
3. Circuleer handleidingen voor werknemers die onlangs in hoge risico gebieden 
zijn geweest of die symptomen vertonen. 
 
4. Werk samen met collega’s in de industrie/sector en wissel ‘best practices’ uit. 
 

II. Tweerichtings-
communicatie 

1. Selecteer duidelijke communicatiekanalen en maak protocollen om snel en 
vaak te communiceren (bijv. n.a.v. belangrijke bekendmakingen). Maak hierin 
een onderscheid tussen communicatiekanalen gericht op intern en extern. 
 
2. Ontwikkel een methode voor trapsgewijze communicatie t.b.v. duidelijkheid 
en richting. Informeer personeel wie te contacteren bij vragen, beleid op 
thuiswerken, reizen, hygiëne, etc. Zorg ervoor dat communicatie de gehele 
organisatie bereikt.  
 
3. Geef werknemers de ruimte voor tweerichtingscommunicatie en 
vertrouwelijke rapportering. 
 
4. Gebruik officiële autoriteiten en bronnen voor informatie. 
 

III. Personeel 1. Identificeer en rangschik cruciale functies en rollen binnen de organisatie, 
inclusief back-office werknemers. 
 
2. Stimuleer werken of afstand en stel werktijdverspreiding in.  
 
3. Toets (digitale)infrastructuur voor thuiswerken of andere flexibele vormen 
(bijv. laptops, internetverbinding, op afstand toegang tot bedrijfsnetwerk/server, 
etc.). 
 
4. Geef werknemers tips voor thuiswerk/werk of afstand. Overweeg het uitrollen 
van nieuwe systemen eerst in een select groepje werknemers voordat dit 
organisatiebreed wordt uitgerold. 
 
5. Werk met rapportages en afvinkprocessen om productiviteitsverlies te 
voorkomen (bijv. bij het overdragen van verantwoordelijkheden). Overweeg 
gebruik van training t.b.v. managen op afstand. 
 
6. Kom overeen met ondernemingsraad en tijdelijk en ingehuurd over eventuele 
aanpassingen aan beleid. 
 

IV. Normen binnen het 
pand en 
bedrijventerrein 

1. Identificeer en verminder risico op besmetting door bijv. gedeelde 
instrumenten schoon te houden en te desinfecteren, hoge hygiëne standaarden, 
het houden van 1,5 meter afstand (ook in kantines en kantoorruimtes), zorg voor 
ventilatie door ramen te openen, en werktijdverspreiding. 
 
2. Stel restricties op omtrent toegang pand en werkgebieden. Beperk toegang 
tot fabrieksvloer/magazijn voor direct werkenden.  

 
 



 
3. Stem duidelijk verantwoording en gezag af met productiechefs en teamleiders 
(bijv. i.v.m. thuiswerk) en lokale besluitvorming. 
 
4. Stel plannen op voor onvoorziene veranderingen. Denk hierbij aan bijv. 
gedeeltelijke sluiting, productieverplaatsing, etc. 
 

V. Gezondheidszorg en 
overheidsbetrokkenheid 

1. Zorg dat je op de hoogte bent van de laatste gezondheidsmaatregels via 
officiële autoriteiten. 
 
2. Werk samen met zorgverleners om werknemers toegang te geven tot de best 
passende hulp (bijv. via publieksinformatienummer van de Rijksoverheid, infolijn 
RIVM). 
 
3. Werk samen met betrokken overheidsinstanties en andere regelgevende 
instanties om beleid te maken en intern toe te passen. 

 


