Corona: RI&E en Arbocatalogus
Elke organisatie en sector is op zoek naar de nieuwe
anderhalve-meter-normaal. Er is veel informatie en er zijn
ook nog veel vragen.
We bieden je een bondig overzicht van belangrijke
informatie. Daarnaast hebben we een generieke vragenlijst
ontwikkeld voor de branche-RI&E om je te helpen jouw
sector in te richten naar de nieuwe normaal. Je vind het op
de volgende pagina’s.
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Implementeren en borgen in de sector
Waar kan je doen als sector? De Corona-pandemie werkt door in alle
aspecten van organisaties. Er zijn veel branches die afspraken hebben
vastgelegd in protocollen met de Rijksoverheid. Wij richten ons hier op
veilig en gezond werken. Dan zijn er twee concrete instrumenten die je ter
beschikking staan: de branche-RI&E en de Arbocatalogus.
Aanvullen van de branche-RI&E met een Corona-module gaat snel. Wij
hebben een ‘one-size-fits-all’ module gemaakt die eenvoudig op maat van
de sector is te maken. Aanmelding bij Steunpunt RI&E voor de vrijstelling
gaat eenvoudig.
Aanvullen van de Arbocatalogus met een Corona-protocol. De InspectieSZW heeft een versnelde beoordelingsprocedure ingericht. Stel vast of dit
een meerwaarde oplevert voordat je een Corona-protocol opstelt.
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Implementeren en borgen in organisaties
Waar starten organisaties en hoe zorgen ze dat de nieuwe normaal ook
echt normaal wordt?
De organisatie corona-proof maken betekent onder meer:
• Aanpassen van werkprocessen en logistiek.
• Voorwaarden scheppen: herinrichting van werkruimtes, faciliteren van
thuiswerk, hygiënemiddelen beschikbaar stellen.
• Gedragsregels voor medewerkers (naar functie, team of locatie),
bezoekers en leveranciers en aanspreken op gedrag.
• Aandacht voor de psychosociale belasting
• Invoeren, monitoren en bijstellen.
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De branche-RI&E kan hierbij ondersteunen met een aparte vragenmodule.
We hebben een standaardvragenlijst gemaakt waarin bovenstaande
aspecten zijn verwerkt. De invalshoek is veilig en gezond kunnen
doorwerken.

Relevante informatie
Er zijn reeds diverse voorbeelden van sectoren waar afspraken zijn
gemaakt. Kijk naar wat er in jouw branche gebeurt en vertaal de
afspraken naar praktische regels in de branche-RI&E. Of maak gebruik
van onze ‘one-size-fits-all’ oplossing.
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Ambulancezorg

Accountancy

Bouw en Techniek

Industrie

Kinderopvang

Mobiliteitssector

Onderwijs

Transport en Logistiek

Rijksoverheid Coronavirus

RIVM Q&A Coronavirus

Uniforme vragenlijst
Pas de vragenlijst zo nodig aan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Er is een corona-verantwoordelijke aangesteld voor de organisatie.
Er is aandacht voor de psychosociale aspecten van de 1,5-meter-economie.
De basisregels over gezondheidsklachten en thuisblijven of werken zijn vastgelegd.
De basisregels om besmetting tegen te gaan zijn vastgelegd.
Thuiswerken is voorgeschreven of wordt gestimuleerd om het besmettingsrisico te
verminderen
Er zijn afspraken over het woon-werkverkeer.
Het werk is zo georganiseerd dat 1,5 meter afstand houden mogelijk is (inclusief afspraken
over bezoekers, leveranciers en werk-werkverkeer).
Het werk is veilig georganiseerd als de 1,5 meter afstand niet haalbaar is.
De BHV-organisatie is afgestemd op het Corona besmettingsrisico.
Gebouw en werkplekken worden voldoende schoongehouden om besmettingsrisico's te
verkleinen.
Het gebouwbeheer is op orde na periode van lage bezettingsgraad of leegstand.
De Corona-afspraken zijn vertaald naar gedragsregels per functie, team of locatie.
Periodiek wordt gekeken wat de stand van zaken is en waar bijstelling nodig is.

Hoe verder?
Wil je de vragenlijst inclusief maatregelsuggesties ontvangen? Laat het
ons weten en je ontvangt het kosteloos. En voor advies of ondersteuning,
bel of mail ons.
De Goede Praktijk BV
Josje Salentijn 06 18 33 73 93
Mark Fleuren 06 41 65 88 85
Theo-Jan Heesen 06 22 602347
www.degoedepraktijk.nl
info@degoedepraktijk.nl
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