
RICHTLIJNEN VOOR 
WERKEN TIJDENS 
COVID-19
Samen Veilig Werken is een platform dat organisaties de 
juiste handvatten biedt om beleid te voeren en eenduidig 
te communiceren over werkafspraken tijdens deze 
corona-pandemie.

Een concept van Eventions.
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SAMEN WERKEN WE 
VEILIG
Deze tijd van anderhalvemetermaatregelen vraagt om een 
nieuwe kijk op het veilig werken op kantoor en hoe dat 
georganiseerd wordt. Hoe groot of klein het bedrijf ook is, 
het ‘nieuwe normaal’ vereist om veilig te kunnen werken.

Om medewerkers met een goed gevoel naar kantoor te laten gaan 
en klanten of leveranciers te ontvangen is een veilige werkomgeving 
essentieel. Hoe weet je aan welke richtlijnen je als bedrijf moet voldoen 
en hoe zorg je er vervolgens voor dat jouw bedrijf aan alle voorwaarden 
voldoet?

Om bedrijven hierin te ondersteunen is het platform Samen Veilig Werken 
ontwikkeld. Hierin staan alle handvatten om beleid te maken en te 
communiceren over werkafspraken tijdens de coronapandemie. Goede 
en duidelijke communicatie is essentieel.

De basis van Samen Veilig Werken is een informatiezuil of banner die 
te plaatsen is bij de entree van de organisatie en de website, die geheel 
is te integreren in de digitale omgeving van elke organisatie. Kleuren en 
bedrijfslogo’s zijn eenvoudig aan te passen en het is mogelijk branche- of 
bedrijsspecifieke richtlijnen toe te voegen en te voorzien van iconen.

Samen Veilig Werken is een abonnement. De richtlijnen worden continu 
aangepast naar de laatste adviezen van het RIVM, waardoor dit altijd up-to-
date is.

Samen Veilig Werken is een concept van Eventions, een creatief bureau dat 
onder meer organisaties adivseert op het gebied van HR en communicatie. 
De kracht van Eventions is het positief vertalen van een boodschap door de 
juiste mix van communicatie en activaties toe te passen.

Een gevoel van veiligheid op kantoor door duidelijke 
afspraken

Volledig up-to date volgens de laatste noodzakelijke 
richtlijnen van RIVM om weer aan het werk kunnen

Een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
werkgever en werknemer

Een combinatie tussen online en offline 
communicatie zodat de boodschap blijft hangen

De uitingen zijn aanpasbaar aan de huisstijl en eigen 
richtlijnen zijn eenvoudig toe te voegen



SAMEN VEILIG WERKEN 
OP MAAT
Alle onderdelen binnen het Samen Veilig Werken platform, 
zowel on- als offline, zijn aanpasbaar aan de uitstraling van de 
organisatie.

In het basispakket wordt het bedrijfslogo  getoond en kunnen alle 
kleuren in het ontwerp worden gewijzigd. Dit wordt professioneel 
gedaan door onze studio, zodat hier geen omkijken naar is. Via een 
subdomein is de Samen Veilig Werken website van de eigen organisatie 
inzichtelijk. De QR-codes op het drukwerk leiden gebruikers direct naar 
deze website.

Wanneer er extra bedrijfsspecifieke categoriën of richtlijnen dienen 
te worden toegevoegd, kan dit ook worden gedaan. Tot slot is het zelfs 
mogelijk de complete vormgeving aan te laten sluiten en te integreren 
in de huisstijl van de organisatie. Denk dan aan lettertypes, uitlijning 
en zelfs complete integratie van de Samen Veilig Werken website in de 
huidige digitale omgeving van de organisatie.

De website is geheel responsive, dat wil zeggen dat deze zowel op 
computerbeeldschermen als op tablets en mobiele apparaten goed 
zichtbaar is en zich aanpast aan de resolutie van je scherm.

Ruimte voor het eigen 
bedrijfslogo

Achtergrondkleur is aan
te passen aan huisstijlkleur

Kleuren per categorie zijn
aan te passen aan huisstijlkleur

Extra categoriën, 
richtlijnen en 
iconen zijn toe 
te voegen



Was je handen 20 
seconden, minimaal 

6 maal per dag

Hoest of nies in je
elleboog

Reinig je werkplek 
elke ochtend grondig

Laat anderen je telefoon 
of laptop niet aanraken

Ventileer je
werkruimte

Maak contact- 
oppervlakten meerdere 

malen per dag schoon

Was servies en bestek 
met afwasmiddel op

hoge temepratuur

Gebruik wegwerp- 
zakdoeken

Raak zo min mogelijk 
je gezicht aan

     

HYGIËNEEEN HYGIËNISCHE
WERKOMGEVING
De basis voor een veilige werkomgeving  is goede hygiëne. Het 
volgen van de juiste  hygiënemaatregelen is zeer belangrijk om 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het is daarom 
essentieel om de medewerkers en (eventuele) bezoekers te 
informeren over de afgesproken richtlijnen en voorwaarden.  

De algemene hygiënerichtlijnen volgens het RIVM zijn: minimaal 20 
seconden je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je 
elleboog, gebruiken van papieren zakdoekjes en het minimaal aanraken 
van het gezicht. Deze zijn aangevuld met extra richtlijnen, zodat alle 
medewerker in een veilige en hygiënische omgeving kunnen werken.

Het gaat verspreiding van het COVID-19 -virus tegen en, wanneer 
iedereen zich aan deze basisregels houdt, geeft het een verhoogd gevoel 
van veiligheid op het kantoor.

Voorbeelden van communicatie voor deze categorie:

WAS JE HANDEN 
20 SECONDEN

minimaal 6 maal per dag

Kleine paneeltjes
op elk toilet

Kleine displays voor
op een bureau

Papieren
zakdoekjes

Reinigingssetje met 70% 
Isopropyl doekjes



OVERIGE CATEGORIËN 
SAMENGEVAT
Neem contact met ons op voor het volledige overzicht van alle 
richtlijnen, iconen en diverse vormen van communicatie.

WERKAFSPRAKEN
Het maken van duidelijke werkafspraken is cruciaal om 
een veilige werkomgeving te kunnen waarborgen voor de 
medewerkers en bezoekers. Heldere afspraken zorgen 
ervoor dat iedereen weet waar men aan toe is. 

THUISWERKEN
Het is belangrijk in een vroegtijdig stadium ziekte-
verschijnselen binnen de gezinssituatie in kaart te hebben, 
zodat er, indien nodig, snel kan worden geanticipeerd en 
aan medewerkers worden gevraagd vanuit huis te werken. 

GEZONDHEID
Gezond eten, voldoende water drinken en dagelijkse 
beweging verhoogt de weerstand, waardoor men  minder 
vatbaar is voor het coronavirus. Samen Veilig Werken 
bevat een aantal adviezen voor een gezonde levensstijl.

REIZEN
Zakelijk reizen en woon-werkverkeer is onvermijdelijk, 
maar zorgt wel voor een verhoogd risico. Goede 
communicatie en registratie hierover zorgt dat deze 
risico’s beheersbaar zijn.

BEDRIJFSBEZOEK
In het nieuwe normaal is thuiswerken en online 
communiceren de standaard geworden. Stimuleer 
medewerkers hier mee door te gaan, maar maak ook 
goede afspraken als een bedrijfsbezoek noodzakelijk is.

AANSPREEKPUNT
Hoewel de richtlijnen duidelijk zijn, kan het toch zijn dat 
er vragen zijn over specifieke situaties. Zorg hierom dat 
er één persoon of een team verantwoordelijk is voor de 
Samen Veilig Werken richtlijnen.



PAKKETTEN EN 
MOGELIJKHEDEN
Samen Veilig Werken biedt een basispakket vanaf 975 euro 
exlusief btw. Dit pakket is te vullen op basis van de grootte, het 
aantal vestigingen en specifieke behoeften van de organisatie.

WEBSITE
Inclusief:
- Eigen subdomein
- Eigen bedrijfslogo
- Huisstijlkleuren

Toe te voegen (meerkosten):
- Categoriën, iconen en richtlijnen
- Complete integratie in huisstijl

INFORMATIE BIJ RECEPTIE
Een rollup-banner of informatiezuil met hierop alle richtlijnen.

POSTERS
Een pakket A3 posters met hierop de belangrijkste richtlijnen, andere 
formaten zijn ook mogelijk op aanvraag.

STICKERS
Een pakket met 3 maal 30 contourgesneden stickers, hierop staan de uitingen 
handen wassen, 1,5 meter afstand, meld ziekte direct.

BUREAUDISPLAYS
Zelfstaande kartonnen display met matlaminaat, hierop dubbelzijdig de 
belangrijkste informatie over de werkplek.

LOGO- EN ICONENPAKKET
Een pakket met alle  Samen Veilig Werken logo’s en iconen, zodat deze eenvoudig 
zelf zijn te gebruiken in communicatie. Wanneer gewenst kan onze studio 
ondersteuning bieden bij het opmaken van extra communicatieuitingen.



AANVULLENDE 
COMMUNICATIE
Neem contact met ons op voor mogelijkheden tot extra 
communicatieuitingen die Samen Veilig Werken kan verzorgen.

Offline: Liftstickers, vloerstandaards met uitingen, ‘houd afstand’ pvc tape, 
looproutemarkering op de werkvloer, vloerstickers, panelen, desinfectie 
stations, bedrukte desinecterende gel, schoonmaak-pakketjes voor een 
werkplek, disposables, papieren zakdoekjes, waterflesjes, deurhangers, luxe 
plexiglas bureaudisplays en muismatten.

Online: Interactieve PDF, narrowcasting, screensavers, animatievideo’s, 
registratieplatform voor reizen naar buitenland en mailings.

EEN OFFERTE 
OP MAAT
Elke organisatie vereist een andere aanpak en wijze van 
communicatie. Benieuwd naar alle mogelijkheden of een voorstel 
op maat? Neem dan contact op met Eventions.

Eventions
+31 35 20 30 009
arne@eventions.nl
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