
CORONA 
CHECKLIST

WEDERZIJDSE VERWACHTINGEN IN CRISISTIJD
Brabant werkt door, ook tijdens de coronacrisis. Werkgevers en werknemers hebben vragen over 
hoe je goed en gezond met elkaar aan de slag kunt blijven. Dit is een basis-checklist voor werkge-
vers en werknemers om met elkaar in gesprek te gaan over het voortzetten van werk. Aan welke 
punten moet je denken, wat zijn veelvoorkomende vragen en waar kun je informatie vinden?

RICHTLIJNEN & ADVIEZEN
 Het creëren van een veilige werkomgeving  
is een gedeelde verantwoordelijkheid van 
werknemer en werkgever. In bepaalde  
beroepen en sectoren, zoals in de voedsel- 
voorziening, veiligheid en zorg, is thuis-
werken niet altijd mogelijk. Hier wordt het 
werk voortgezet op de reguliere werkplek. 
Bespreek met elkaar hoe de adviezen van 
het RIVM in acht kunnen worden genomen. 
Spreek elkaar aan op de uitvoerbaarheid  
en eventuele knelpunten. 

VEELVOORKOMENDE VRAGEN
Als werkgevers- en werknemersverenigingen zetten we er samen de schouders onder.  
Wij helpen bedrijven en medewerkers met het beantwoorden van vragen. 

•  Wanneer mag ik wel/niet naar mijn werk komen?
•  Wat moet ik doen als mijn werkgever werktijdverkorting (inmiddels NOW) heeft aangevraagd?
•  Hoe moet ik thuiswerken en tegelijkertijd voor mijn kind zorgen?
•  Welke regelingen zijn voor ondernemers van kracht en hoe kan ik hier een beroep op doen?
•  Wat moet ik doen als ik (tijdelijk) onvoldoende werk heb voor mijn personeel?
•  Zijn er voorbeelden van crisisplannen voor bedrijven zodat ondernemers die niet  

zelf hoeven te bedenken?

INFORMATIE VOOR WERKNEMERS
Bekijk de belangrijkste corona-informatie,  
vragen en antwoorden op de speciale  
website van de FNV of CNV.

INFORMATIE VOOR WERKGEVERS
Bekijk de belangrijkste maatregelen, vragen  
en antwoorden op de website van VNO-NCW 
Brabant Zeeland of op het corona-loket van 
de KvK.

THUISWERKEN & KINDEROPVANG 
 Indien mogelijk worden de werkzaamheden 
vanuit huis voortgezet. Bespreek welke  
faciliteiten er nodig zijn om thuis aan de slag 
te gaan. En of de reguliere werkzaamheden 
nog vanuit huis nog naar verwachting kun-
nen worden uitgevoerd. Daarbij kan worden 
gedacht aan het aanpassen werktijd of hoe 
om te gaan met de opvang van kinderen in 
de niet cruciale beroepsgroepen.

MAATREGELEN & WERKPROCESSEN
Door de inachtneming gezondheidsadviezen, 
veranderingen in de markt of door nood- 
zakelijke maatregelen kunnen werkprocessen 
veranderen. Bij minder vraag of door een 
tekort aan producten kan er minder werk 
zijn. Veel bedrijven hebben een beroep  
gedaan op werktijdverkorting, dat heet nu  
de Noodmaatregel Overbrugging voor Werk- 
behoud. Bespreek met elkaar welke maat- 
regelen er worden genomen en hoe deze van 
invloed zijn op de reguliere werkzaamheden.

ACTUALITEITEN & COMMUNICATIE
 Je werkt thuis of in ploegen, je ziet elkaar 
minder. Tegelijkertijd verandert er veel en 
worden er, op basis van de actualiteiten, 
steeds nieuwe maatregelen getroffen. 
 Spreek met elkaar af hoe en met welke  
regelmaat je elkaar op de hoogte houdt  
van de veranderingen. Én wat deze verande-
ringen opnieuw betekenen voor de werk- 
organisatie. 

https://www.fnv.nl/corona
https://www.cnv.nl/dossiers/corona
https://www.vnoncwbrabantzeeland.nl/home/coronavirus-informatie-voor-ondernemers/
https://www.vnoncwbrabantzeeland.nl/home/coronavirus-informatie-voor-ondernemers/
https://www.kvk.nl/corona/

