
Webinar serie COVID19 

maatregelen: 

Vertrouwen in 

gebouwen

15 | 04 | 2021



https://youtu.be/LQuqzC7dM0M
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3Vertrouwen in gebouwen

“Regelmatig
zullen onze
medewerkers
hun handen, de 
terminals en de 
toonbank
reinigen" Onderschrift foto
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Stel Nederland gaat ooit weer open: Wat vind je straks belangrijk om bij de 

voordeur van een gebouw al te weten?

• a. ventilatie ok

• b. ventilatie + inrichting ok

• c. ventilatie + inrichting + schoonmaak ok

• d. ik hoef helemaal niets te weten

Poll 1
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Intro "Vertrouwen in gebouwen"
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• Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu   heeft hygiënerichtlijnen voor sectoren en instellingen zoals 
basisscholen, evenementen en sauna’s en badinrichtingen. Voor openbare ruimtes en sectoren waarvoor geen specifieke 
hygiënerichtlijnen zijn, is er een Algemene hygiënerichtlijn. De punten hieronder zijn aanvullende maatregelen en adviezen 
vanwege het nieuwe coronavirus. Houd ook rekening met maatregelen voor hygiëne of schoonmaak vanuit eigen 
richtlijnen/kwaliteitseisen of (arbeidsomstandigheden)wetgeving van de branche/sector.

• Laat iedereen de hygiënemaatregelen nauwkeurig opvolgen. Voor medewerkers en bezoekers geldt: was je handen regelmatig 
met water en zeep, zit niet met je handen aan je gezicht, schud geen handen, hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren 
zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

• Communiceer op meerdere plekken de algemene hygiëneadviezen.

• Als er een handenwasgelegenheid is, zorg dan dat iedereen bij aankomst en vertrek zijn handen kan wassen met water en zeep. 
Als er geen handenwasgelegenheid is, adviseer iedereen om de handen direct na thuiskomst te wassen. Meer informatie over 
toegelaten desinfectiemiddelen is hier te lezen.

• Zorg voor voldoende (hand)zeep en papieren handdoekjes in de toiletten.

• Maak handcontactpunten zoals deurklinken, winkelwagentjes en -mandjes, pinautomaten, touchscreens (die meerdere personen 
aanraken) meerdere keren per dag schoon met schoonmaakdoekjes of met water en zeep (bijvoorbeeld allesreiniger).

• Maak stoelen, leuningen, tafels, etc. en de toiletten meerdere keren per dag schoon.

• Maak na iedere werkdag de ruimte/voorziening goed schoon volgens het reguliere schoonmaakprotocol.

• Zorg dat medewerkers over een eigen eetgelegenheid/pauzeruimte/toilet(ten)/omkleedruimte, etc. beschikken waar zij afstand 
kunnen houden en hygiënemaatregelen kunnen opvolgen.

Hygienemaatregelen
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1. Veel initiatieven: gezamenlijke basis?
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2. Communicatie en feedback naar gebouwebruikers:

waar, wat en hoe?
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Een vraag over je eigen gebouw (werk):

De corona-pandemie zal er toe leiden dat ons gebouw structureel anders 

zal worden ingericht 

• Ja 

• Nee

Poll 2
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3. Nieuwe eisen aan duurzame nieuwbouw?

22Voettekst



• Poll 3: De markt moet iets eenduidigs verzinnen om aan

gebouwgebruikers duidelijk te maken dat een gebouw aan een ‘hogere

standard’ voldoet inzake ‘virusveiligheid’ (denk aan inrichting, 

schoonmaak, ventilatie)

Ja

Nee

Anders

4. Tot slot initiatief nodig?
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