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Zijn medewerkers op de hoogte wanneer het niet gewenst is dat ze naar kantoor 
komen? (bij ziekte, verkoudheid van zichzelf of huisgenoten)

Is er binnen de kantooromgeving één aanspreekpunt voor vragen?

Zijn bij HR de medewerkers met verhoogd risico in beeld?

Is er op kantoor toezicht aanwezig op het houden van afstand?

Hebben medewerkers voorlichting en instructie gehad over de risico’s en 
bijbehorende maatregelen?

Is de BHV-organisatie voorbereid op het plegen van inzet binnen de richtlijnen? 

Is de benodigde afstand gewaarborgd bij meetings en bijeenkomsten?

Zijn zaken die veelvuldig door medewerkers worden aangeraakt, zoals fruit en 
snackboxen, van de werkplek verwijderd?

Is er iemand verantwoordelijk voor het up-to-date blijven met wijzigingen in wet- en 
regelgeving, gerelateerde richtlijnen en best practises?

Is er aandacht voor de psychosociale aspecten die spelen?

 
Zijn de bureaus zo geplaatst dat er twee armlengtes afstand tussen collega’s is?

Worden de werkplekken voor en na gebruik gereinigd? 

Zijn er op de werkplekken voldoende papieren handdoekjes?

Zijn er voldoende schoonmaakmiddelen op de werkplekken aanwezig?

 
Is er voldoende desinfectans aanwezig? 

Zijn de katoenen handdoeken in toiletten en keuken verwijderd? 

Worden medewerkers gewezen op hygiëneprotocollen? 

Wordt er geadviseerd om buiten te lunchen? 

Wordt geadviseerd om de trap te gebruiken om volle liften te voorkomen?

Wordt medewerkers geadviseerd om meer te zorgen voor natuurlijke ventilatie 
(indien mogelijk)?

Is er een checklist aanwezig waarop aangegeven wordt wanneer welke plekken 
gereinigd zijn?

 
Schoonmaakregime 
Schoonhouden ventilatiesysteem 
Eerder aanzetten ventilatiesysteem en langer aanlaten   
ventilatiesysteem (2 uur voor en 2 uur na kantoortijd) 
Geen recirculatie van lucht  
Schoonhouden van filters 
Doorspoelen van leidingen in verband met legionella
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ALGEMEEN

INRICHTING WERKPLEKKEN

SCHOONMAAK

KLIMAATSYSTEEM
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Is er overleg geweest (met de verhuurder) over de volgende zaken?
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CHECKLIST
Aan welke knoppen kunnen 
we draaien om wanneer de 
coronamaatregelen worden 
versoepeld te zorgen voor een 
veilige inrichting van onze leef- 
en werkomgeving? Een overzicht 
van de vragen die we kunnen 
helpen beantwoorden. 


