
Het coronavirus: werken met 1,5 meter afstand
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Werken met 1,5 meter  
afstand, hoe doe je dat?
Afstand houden op het werk, 
hoe doe je dat? Kunnen 
werknemers nog samen in  
een busje naar een project?  
En mogen meerderde 
collega’s met elkaar aan 
het werk? Een overzicht 
van adviezen om te werken 
volgens de RIVM-richtlijnen.

Ja

Ja

Nee

Nee

Moet het werk met meerdere werknemers uitgevoerd worden?

Zijn er werknemers die met 
eigen vervoer kunnen reizen?

Maximaal 1 werknemer 
in de bedrijfsauto.

Bekijk de voorwaarden op  
de volgende pagina.

Stem met werknemers 
af wie op eigen 

gelegenheid naar de 
werkplek reist.

Met inachtneming van 
de RIVM-richtlijnen 

kunnen werknemers 
samen reizen.

Kunnen werknemers nog samen in een busje naar een project?

Bij het samen reizen is de geadviseerde afstand van 1,5 meter moeilijk  
te handhaven. De volgende stappen dienen gevolgd te worden:



Is het echt noodzakelijk om met elkaar mee te rijden? 
Neem de volgende aandachtspunten in acht:

Ga iedere keer op 
dezelfde plek zitten 

in de auto.

Zorg voor optimale 
hygiëne door de 

bedieningsmiddelen 
extra te reinigen  

(stuur, versnellings-
pook, deurklink, 

touchscreen, etc.) 
en regelmatig te 

desinfecteren met 
70% isopropylalcohol-

doekjes.

Zorg voor extra 
ventilatie in de auto 

(raampje open 
bij lekker weer of 
hogere stand van 
ventilatiesysteem 

en vermijd de 
recirculatie stand!)

Aanvullend kunt 
u overwegen om 
uw medewerkers 
voor het vervoer 
te voorzien van 

een mondmasker 
(chirurgisch masker 

of FFP1 masker).

Houd onderling 
zoveel mogelijk 

afstand in de  
auto, bij in- en 

uitstappen, etc.

Meer informatie
Op de VHG-website vindt u alle actuele informatie over de 
coronacrisis en van iedere steunmaatregel een factsheet waarin 
alle actuele en relevante informatie over de voorwaarden en 
aanvraagprocedures is opgenomen.



Er zijn veel mensen aan het werk op een project. Hoe ga ik hiermee om?
In principe kunnen projecten doorgang vinden en kan er doorgewerkt worden.

Neem de volgende aandachtspunten in acht:

Schakel bij twijfel 
of grote onrust 
bij werknemers 
de arbodienst of 

bedrijfsarts in voor 
advies over voortzetten 

werkzaamheden.

?

Indien op een klus 
op korte afstand 

van elkaar gewerkt 
moet worden, 

overleg dan met de 
opdrachtgever om 
dit op te lossen.

Laat de werknemers 
in dezelfde teams 

werken, zodat men 
niet telkens met 

anderen in  
contact komt.

Het is belangrijk 
contact te vermijden 

en 1,5 meter  
afstand tot elkaar  

te bewaren. 

Dicht bij elkaar 
werken is 

acceptabel als het 
voor het werk echt 
nodig is en maar 

kort duurt. Werk in 
ieder geval per keer 

niet langer dan 5 
minuten per keer 
binnen 1,5 meter 

van elkaar.

Beperk contacten 
met externen zo veel 
als mogelijk. Maak 
hier afspraken over 

met leveranciers 
en bouwpartners. 

Bijvoorbeeld 
leveringen buiten 
de groenlocatie 

laten plaatsvinden, 
telefonisch 

overleg voeren 
of aangepaste 

werktijden 
aanhouden.

Spreek elkaar aan 
op (gevaar onder-

schattend) afwijkend 
gedrag, zoals naar 
het project komen 
met verkoudheids-

klachten. Meld 
deze situaties 

daarna direct bij 
de leidinggevende 
en zoek naar een 
oplossing. Als het 
niet lukt om hier 

serieus mee om te 
gaan: overweeg dan 
om de werknemers 

tijdelijk van het 
project te halen.

!

Beschermende 
handschoenen zijn 
over het algemeen 
niet nodig. Nadeel 

van handschoenen is 
dat men (vooral als 
de handschoenen 

lang worden 
gedragen en het een 
gewoonte is) alsnog 
allerlei oppervlakken 
en het gezicht gaat 
aanraken. Bij korte 
werkzaamheden 
met extra risico’s 

(bijvoorbeeld 
wanneer men spullen 

aan elkaar moet 
doorgeven), kunnen 

wegwerphand-
schoenen waar 

het virus niet 
doorheen komt wel 
hulp bieden. Raak 
tijdens dit werk het 

gezicht niet aan. Veel 
handen wassen blijft 

noodzakelijk.

Zorg voor voldoende 
water, zeep en 

papieren handdoekjes. 
Was de handen 

meerdere keren per 
dag en sowieso voor 

en na iedere klus. 
Als er niet voldoende 

water is, ontsmet 
de handen dan met 

desinfecterende 
handgel.

Ga niet naar 
het werk bij 

hoesten, keelpijn, 
neusverkoudheid  

of koorts.

Splits groepen 
tijdens de pauzes, 
ga niet dicht naast 

elkaar zitten.

Maak samen met 
de verschillende 

partijen afspraken 
over wat iedereen 

moet doen om 
de kans op het 
overdragen van 
corona zo laag 

mogelijk te houden.

Laat werknemers zo 
veel mogelijk met 

eigen vervoer naar 
een project gaan.

Maak regelmatig 
de gezamenlijk 

gebruikte 
apparatuur schoon 

en desinfecteer 
met 70% 

isopropylalcohol 
doekjes als de 
apparatuur hier 

tegen kan.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de 
medewerkers van de VHG Ondernemershelpdesk 
via ondernemershelpdesk@vhg.org 
of telefoonnummer 030-659 55 50.

Branchevereniging voor 
ondernemers in het groen

www.vhg.org

Disclaimer: Aan de inhoud van dit document is de grootst mogelijke zorg besteed. Mocht desondanks de informatie 
onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Branchevereniging VHG 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie die op websites staat waarnaar wij verwijzen.


