
De aandachtspunten voor het 
1,5-meterkantoor
Maak van uw kantoor een corona-
proof werkomgeving

De corona-uitbraak heeft een enorme impact gehad op onze 

samenleving en het werk. Langzaamaan bereiden organisaties zich 

voor op een aangepaste manier van werken. Daarbij moeten ze de 

1,5-meterrichtlijnen toepassen in kantoor en werkomgeving. U zult 

de werkomgeving daarom zodanig moeten herinrichten dat uw 

medewerkers veilig en gezond kunnen werken.

Deze checklist voor een corona-proof werkomgeving geeft per 

ruimte aan waar u bij een kantoorpand op moet letten.

CHECKLIST
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Maak van uw organisatie een 1,5-meterkantoor

In deze checklist vindt u per ruimte de meest voorkomende knelpunten voor het werken binnen de coronaregels, 
inclusief een aantal oplossingsrichtingen. Let er wel op dat er voor een knelpunt allerlei oplossingen kunnen zijn. De 
passendste oplossing kan per organisatie en per pand verschillen. Met deze checklist kunt u de 1,5-meterrichtlijnen 
toepassen binnen uw organisatie.

Aankomst
Hoe verloopt de aankomst op kantoor? 

• Slagbomen parkeergarage: Reinig drukknoppen bij de slagbomen van de 
parkeergarage regelmatig of zet de slagbomen standaard open.

• Deelauto’s: Laat uw medewerkers niet carpoolen met collega’s, laat 
gedeelde auto’s tussen gebruikers door grondig reinigen. 

• Fietsen: Zorg voor een ‘stoplichtsysteem’ bij de fietsenstalling.

• Oproep: Plaats signalering bij de ingang die zieke medewerkers nog 
eens oproept om naar huis te gaan.

• Calamiteiten: pas indien nodig de verzamelplaats bij calamiteiten aan en 
laat dit de bedrijfshulpverleners (BHV’ers) en medewerkers weten.

Installateurs en monteurs

Komen er installateurs of monteurs bij uw organisatie langs? Maak dan vooraf duidelijke afspraken 
over hun aanwezigheid:

• zo veel mogelijk buiten kantooruren op kantoor komen om drukte te voorkomen;

• zo veel mogelijk op afstand inregelen.

Binnenkomst
Wat ervaart uw medewerker of klant bij binnenkomst?

• Deur bij binnenkomst: Zorg dat deze automatisch geopend kan worden 
in plaats van handmatig.

• Lift en trap: Stimuleer het gebruik van de trap. Geef aan dat er niet meer 
dan 1 persoon tegelijk in de lift mag.

• Belijning en signalering: Geef op de vloer en elders aan wat de 
(eenrichtings) looprichting is, hoe 1,5 meter afstand te houden is bij de 
receptie en wat de huisregels zijn.

• Receptie: Zorg voor een met plexiglas of andere materiaal afgeschermde 
receptie, voorzie die van desinfecterende handgel voor bezoekers, 
plaats middelen voor het reinigen van badges en pasjes en voorkom de 
noodzaak van fysiek contact bij het aangeven van spullen door pennen 
klaar te zetten.

https://www.rendement.nl
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• Garderobe en zitplaatsen: Pas de meubels in de ontvangstruimte aan, 
zorg voor 1,5 meter tussenruimte. Verwijder indien nodig stoelen en 
kapstokken.

• BHV-plan: Stel het BHV-plan bij, zodat het overeenkomt met de nieuwe 
situatie, inrichting en voorschriften. Let ook op de reiniging van de 
portofoons.

Vluchtroutes

Door de noodzaak om afstand te houden, kan het zijn dat bepaalde delen van het kantoor op een 
andere manier gebruikt worden dan vóór de coronacrisis. Dit kan gevolgen hebben voor de looproutes 
binnen het pand. Daar moeten de vluchtroutes mogelijk ook op worden aangepast. 

Werkplek
Hoe ziet de werkplek eruit?

• Lagere bezettingsgraad: Zet werkplekken verder uit elkaar en houd er 
minimaal 1,5 meter afstand tussen.

• Markeer werkplekken: Geef aan welke werkplekken werknemers wel en 
niet mogen gebruiken. Plaats een cirkel van 1,5 meter op de grond rond 
de bureaustoel, zodat zichtbaar is hoeveel afstand werknemers moeten 
houden.

• Scherm bureaus letterlijk af door middel van het plaatsen van een 
scherm van plexiglas.

• Telefoons: Verwijder vaste telefoontoestellen: Laat iedereen bellen via het 
persoonlijke mobiele toestel of via de computer.

• IT-hardware: Om verspreiding van het virus zo veel mogelijk tegen te 
gaan, is het verstandig om zo min mogelijk artikelen te delen. Als dit 
nog niet het geval is, voorzie iedere medewerker (tijdelijk) van een eigen:

• Toetsenbord

• Muis

• Laptopstandaard

• Bureaulegger (of zorg voor een wegwerpvariant)

• Clean desk: Een opgeruimde werkplek is beter te reinigen. Breng dit nog 
een keer extra onder de aandacht brengen van uw medewerkers.

• Deuren: Voorzie de deuren die dicht moeten van automatische drangers, 
zet deuren die open kunnen standaard open of monteer elleboogklinken 
waarmee deuren zonder handen te openen zijn.

• Looproutes: Stippel vaste looproutes uit en maak die duidelijk zichtbaar. 
Zorg bij smalle doorgangen voor een ‘stoplichtmethode’, of stel op deze 
plekken éénrichtingsverkeer in.

https://www.rendement.nl
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Persoonlijk pakketje

Er zijn een aantal items die handig zijn om op de eerste werkdag terug op kantoor aan medewerkers 
mee te geven. Hierbij kunt u denken aan:

• een eigen flacon desinfectiemiddel;

• handschoenen;

• tissues of papieren zakdoekjes;

• een speciale haak om deuren en lichtknoppen te bedienen;

• instructies/huisregels voor het 1,5-meterkantoor;

• een voorraad basiskantoorartikelen.

En om het pakketje niet alleen praktisch te laten zijn, maar ook als ‘welkomspakket’ te laten dienen, 
zou u er bijvoorbeeld ook een persoonlijke kaart vanuit de organisatie of iets eetbaars (per stuk verpakt 
fruit, chocolade, etc.) aan toe kunnen voegen. 

Vergaderen
Wilt u offline vergaderen faciliteren? 

• Online: Stimuleer om online te blijven vergaderen. Zorg voor goede 
tools en software hiervoor, en neem dit eventueel op in de huisregels. 
De vergaderruimten kunnen dan in gebruik genomen worden als 
werkplekken.

• Lagere bezettingsgraad: Laat stoelen weghalen zodat de resterende 
stoelen meer tussenruimte hebben. Zorg voor afscherming tussen 
plekken door middel van plexiglas.Pas het reserveringssysteem aan met 
het verlaagde aantal personen.

• Looproutes: Stippel vaste looproutes uit en maak die duidelijk zichtbaar. 
Zorg bij smalle doorgangen voor een ‘stoplichtmethode’, of stel op deze 
plekken éénrichtingsverkeer in.

• Schoonmaak: Laat na afloop van elke meeting de ruimte goed 
schoonmaken.

Schoonmaakdienst

Maak duidelijke afspraken met uw schoonmakers over:

• het gebruik van hygiënemiddelen en het bijvullen hiervan;

• het schoonhouden van contactpunten;

• de schoonmaakfrequentie;

• het reinigen van IT-middelen. 

Het is een goed idee om ook naar het advies van uw schoonmaakdienst te luisteren. Die heeft mo-
gelijk bij meerdere organisaties met deze problematiek te maken en heeft dus misschien al specifieke 
adviezen klaarliggen.

https://www.rendement.nl
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Overige ruimten
Hoe gaat u om met overige ruimten? 

• Toilet: Maximaal 1 persoon in de toiletruimte. Zorg voor duidelijke 
belijning, ‘bezet’-weergave en instructies.

• Extra schoonmaak: Niet alleen bij sanitair maar ook voor andere 
ruimtes. Plaats desinfectiemiddel op diverse plekken: toilet, 
koffieautomaat, pantry en keuken.

• Koffie: Stel koffierondes in of gebruik een app. Laat de koffieautomaat 
regelmatig reiningen.

• Bedrijfsrestaurant: Deel de ruimte zodanig in dat bezoekers 1,5 meter 
afstand kunnen houden tijdens het eten. Laat medewerkers in shifts 
lunchen om drukte te voorkomen. Bied enkel voorverpakte broodjes, 
geen zelfservice. Of kies voor een systeem van vooraf bestellen en 
afhalen.

• Overig: Verwijder de gezamenlijke fruitschaal. Schakel de gezamenlijke 
koelkasten uit. Zorg voor afvalemmers met sensor of voetpedaal.

Catering

Maak met uw cateraar duidelijke afspraken over:

• het bereiden en (voor)verpakken van lunches;

• de mogelijkheden om vooraf te bestellen;

• de koffiemachines in het pand;

• het gebruik van beschermingsmiddelen.

Luister ook naar het advies van uw cateraar. Die heeft waarschijnlijk bij meerdere organisaties met deze 
situatie te maken en heeft hier mogelijk al specifieke adviezen voor klaarliggen.

https://www.rendement.nl
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