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Status van de NEN-spec
Met een NEN-spec biedt NEN een snelle en praktische oplossing voor een specifieke behoefte van de
markt. De NEN-spec heeft geen verplichtend karakter en is maximaal zes maanden geldig. Een NENspec levert voor de problematiek rond COVID-19 een bijdrage aan het op gang brengen van de
samenleving en economie. Ook biedt een NEN-spec een basis voor de veranderingen waarmee wij
daarna te maken krijgen.
Een NEN-spec is opgesteld in een hele korte tijdsperiode. Deze NEN-spec is opgesteld door een
taskforce bestaande uit afgevaardigden van meerdere normcommissies, marktpartijen en experts. De
publicatie voldoet zoveel mogelijk aan de kwaliteitseisen van NEN. Echter, het kan zijn dat niet alle
inzichten compleet en volledig zijn uitgedacht, onderbouwd en/of vanuit alle invalshoeken bekeken.
Een NEN-spec bevat vooral generieke oplossingen en is niet bedoeld om oplossingen voor alle
specifieke situaties te bieden. De publicatie wordt daarom regelmatig herzien als er nieuwe inzichten
ontstaan in de markt of vanuit de wetenschap.
Een NEN-spec heeft niet de formele status van een normdocument, zoals een NTA, NPR of NEN. Deze
publicaties kennen een ander ontwikkelingsproces. De inbreng van de betrokken stakeholders geeft
voldoende zekerheid over het draagvlak voor de publicatie. Echter, de publicatie heeft niet altijd de
volledige instemming van alle stakeholders. Een NEN-spec mag in tegenspraak zijn met geldende nietwettelijk aangewezen normen als de situatie daarom vraagt. Dat zal expliciet worden gemaakt in de
publicatie.
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Voorwoord
Deze NEN-spec 2 Ergonomie – Ergonomische eisen voor de oppervlakte en inrichting van
kantoorwerkplekken in het kader van de COVID-19-maatregelen is tot stand gekomen in een kort
tijdsbestek.
Het document is gebaseerd op NEN 1824:2010 en kan gezien worden als een tijdelijke aanvulling op
deze norm om invulling te geven aan de COVID-19-maatregelen. Het is geen vervanging van
NEN1824:2010.
Uitgangspunt van deze NEN-spec is het reduceren van de besmettingskans door COVID-19 zowel
direct door mens-menscontact als indirect door mens-omgevingscontact. De in dit document
genoemde minimale vloeroppervlakte en afmetingen in een kantoorgebouw zijn gebaseerd op de
richtlijnen van het RIVM zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van deze NEN-spec.
NEN-spec 2 omvat de vloeroppervlakten die nodig worden geacht voor werkplekken voor
kantoorwerkzaamheden (administratieve en informatieverwerkende taken). Daarnaast behoort qua
oppervlakten rekening te worden gehouden met ruimte voor centrale vluchtroutes, schoonmaak,
onderhoud, kopieer- en printerruimte, serverruimte, servicecorner, opslag, archief en andere
vloeroppervlakten voor postkasten, ontspanning e.d.
Deze NEN-spec geeft eveneens aanbevelingen met betrekking tot gedragsregels en overige
aandachtspunten samenhangend met het gebruik van een kantoorgebouw.
De zogenoemde thuiswerkplek valt buiten het bestek van deze NEN-spec. Maatvoering en inrichting
van de thuiswerkplek zijn gebaseerd op maatwerkafspraken tussen werkgever en medewerker(s).
Deze NEN-spec kan wel ondersteuning bieden voor het opstellen van dergelijke afspraken.
De voor het aantal personen en de apparatuur in de werkruimte benodigde ventilatiehoeveelheid,
warmte- en koelcapaciteit gelet op de vloeroppervlakte van de ruimte resp. werkplek, is niet in
deze NEN-spec meegenomen, evenmin als de minimale vertrekgrootte volgens het Bouwbesluit.
NEN-spec 2:2020-versie 1.1 vervangt NEN-spec 2:2020-versie 1.
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1 Onderwerp en toepassingsgebied
Deze NEN-spec geeft aanbevelingen voor de oppervlakte en inrichting van diverse ruimten in een
kantoorgebouw in het kader van de COVID-19-maatregelen. Het betreft werkplekken waar
hoofdzakelijk administratieve en/of informatieverwerkende taken worden verricht of waar wordt
overlegd.
Deze NEN-spec geeft ook aanbevelingen met betrekking tot gedragsregels en overige aandachtspunten
samenhangend met het gebruik van een kantoorgebouw.

2 Verwijzingen
In deze NEN-spec wordt naar de volgende documenten verwezen.
NPR 1813, Ergonomie – Richtlijn voor de toepassing van kantoormeubelen en werkplekaccessoires –
Toelichting bij NEN-EN 1335, NEN-EN 527 en NEN-EN 16139
NEN 1814, Toegankelijkheid van buitenruimten, gebouwen en woningen
NEN 1824, Ergonomie – Ergonomische eisen voor de oppervlakte van (werkplekken in) administratieve
ruimtes en kantoren
NEN 2580, Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden
NEN-EN 527-1, Office furniture – Work tables and desks – Part 1: Dimensions

3 Termen en definities
Voor de toepassing van dit document gelden de volgende termen en definities.
3.1
bewegingsruimte
ruimte vóór de aanzitzijde van de werktafel ten behoeve van het kunnen plaatsnemen aan en verlaten
van de werktafel en/of ruimte vóór een kast ten behoeve van het gebruik van deze kast, waarbij de
benodigde bewegingsruimte een relatie heeft met de aan te houden beschermende afstand van 1,5 m
tussen personen
3.2
circulatieruimte
ruimte binnen een kantoorvertrek om de werkplek en het daar aanwezige meubilair en de aanwezige
apparatuur te bereiken, inclusief de toegang tot het kantoorvertrek en exclusief nooddeur, waarbij de
benodigde circulatieruimte een relatie heeft met de aan te houden beschermende afstand van 1,5 m
tussen personen
3.3
kantoorvertrek
bedrijfsruimte waar hoofdzakelijk administratieve en/of informatieverwerkende taken worden
verricht
Opmerking 1 bij de term: Voorbeelden van deze taken zijn lezen, schrijven, beeldschermwerk, telefoneren.
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3.4
kantoorwerkplek
werkplek (werktafel, werkstoel, bewegingsruimte, eventueel kast) ten behoeve van het uitvoeren van
o.a. administratieve en/of informatieverwerkende taken zoals: lezen, schrijven, beeldschermwerk,
telefoneren
3.5
nooddeur
deur die uitsluitend of mede is bestemd om het bouwwerk te ontvluchten
3.6
overlegruimte
bedrijfsruimte om met maximaal zes personen te kunnen overleggen, voorzien van stoelen en tafel(s),
waarbij de benodigde overlegruimte een relatie heeft met de aan te houden beschermende afstand van
1,5 m tussen personen
3.7
pauzeruimte
bedrijfsruimte met tafels en stoelen en eventuele andere zitvoorzieningen voor het doorbrengen van
de (lunch)pauzes, waarbij de benodigde pauzeruimte een relatie heeft met de aan te houden
beschermende afstand van 1,5 m tussen personen
3.8
vergaderruimte
bedrijfsruimte om met meer dan zes personen te kunnen overleggen, voorzien van vergaderstoelen,
vergadertafel en communicatiehulpmiddelen, waarbij de benodigde vergaderruimte een relatie heeft
met de aan te houden beschermende afstand van 1,5 m tussen personen
3.9
verkeersruimte
ruimte van een bouwwerk, bestemd voor het bereiken van een andere, van het bouwwerk deel
uitmakende, ruimte, waarbij er voor de verkeersruimte een relatie is met de aan te houden
beschermende afstand van 1,5 m tussen personen
3.10
vluchtroute
route die begint bij een toegang van een rook-/brandcompartiment of een subbrandcompartiment,
uitsluitend voert over vloeren, trappen (geen ladders) of hellingbanen en eindigt op een veilige plaats,
zonder dat gebruik behoeft te worden gemaakt van een liftruimte van een bouwwerk

4 Arbeidsomstandighedenwet en RI&E
Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heeft de werkgever een zorgplicht, die
inhoudt dat de werkgever de werknemer in staat stelt zijn werk veilig en gezond te doen. Dit betekent
dat de werkgever inventariseert welke risico’s er zijn en hoe hij deze gaat aanpakken. De werknemers
moeten weten welke maatregelen er gelden en moeten zich houden aan de regels die opgesteld zijn.
In de Arbowet staat dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de
werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en daartoe een beleid moet voeren
(artikel 3 van de Arbowet) en overlegt daarbij met de werknemersvertegenwoordiging conform de
wet Ondernemingsraad. Daarnaast legt de werkgever op grond van artikel 5 van de Arbowet het
arbeidsomstandighedenbeleid vast in een RI&E. Deze RI&E bevat een beschrijving van de gevaren en
de risicobeperkende maatregelen. Het coronavirus is zo’n gevaar op de werkplek.
7
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Verder geeft de werkgever voorlichting en onderricht over de risico’s en maatregelen (artikel 8 van de
Arbowet) zodat de werknemers weten welke maatregelen er gelden waar ze zich aan kunnen houden.
Voor blootstelling aan het coronavirus worden twee situaties onderscheiden:
1) blootstelling als gevolg van risicovolle werkzaamheden (bijvoorbeeld werkzaamheden in
zorgcentra en ziekenhuizen). Daarvoor gelden specifieke normen en procedures.
2) blootstelling vanuit een algemeen besmettingsgevaar, bijvoorbeeld op werkplekken in winkels,
distributiecentra en kantooromgevingen.
Toezicht en handhaving van de Inspectie SZW zijn gericht op het bewerkstelligen van naleving van
deze wettelijke verplichtingen. Handhaving is aangewezen indien er sprake is van risico op
besmetting, het niet of onvoldoende nemen van maatregelen of het daarbij niet toepassen van de
arbeidshygiënische strategie.
Los van de specifieke situatie en risico’s in een bedrijf of instelling, weegt daarbij voor de Inspectie
SZW mee dat de maatschappelijke gevolgen van besmetting met COVID-19 en de ongekende
maatregelen die zijn genomen, het belang van het voldoen aan de zorgplicht in de Arbowet extra
gewicht geeft.
Met het inrichten van kantooromgevingen moet dus te allen tijde met een RI&E worden geanalyseerd
of de inrichting (besmettings)risico’s met zich meebrengt en indien dat het geval is, of deze in
voldoende mate worden geëlimineerd of geheel kunnen worden weggenomen met aanvullende
maatregelen (zoals bijvoorbeeld scheidingswanden).

5 Eisen
5.1 Vloeroppervlakte algemeen
In een kantoorvertrek is ruimte nodig voor:
— plaatsing van het benodigde kantoormeubilair zoals werktafels, werkstoelen, kasten;
— plaatsing van vertrekaankleding zoals plantenbakken, kunst;
— toegang tot het vertrek;
— circulatieruimte;
— vluchtroutes en eventuele nooddeuren;
— veilige toegang tot en verlaten van de werkplek;
— benodigde ruimte om laden en kasten voldoende en veilig te kunnen openen en te gebruiken;
— onderhoud van apparatuur en installaties;
— schoonmaak of onderhoud van venster(s).
Verder moet ruimte aanwezig zijn om werkplekken zo te kunnen plaatsen dat hinder wordt
voorkomen ten gevolge van:
— verblinding door rechtstreekse lichtinval door vensters of van armaturen;
8
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— spiegeling van vensters, armaturen of lichte oppervlakken;
— koude- of warmtestraling van de vensters;
— luchtstromen veroorzaakt door natuurlijke en/of mechanische ventilatie;
— geluid, waaronder hinderlijk geluid door overleg en/of telefoneren;
— gebrek aan privacy.
Zie ook bijlage A.
Tabel 1 illustreert hoe met bovenstaande onderwerpen kan worden omgegaan bij het bepalen van de
oppervlakte voor een kantoorwerkplek dan wel kantoorvertrek.
Tabel 1 — Omgang met bepaling oppervlakte bij bepaalde ruimte
Onderwerp

Hoort bij

Ruimte voor kantoormeubilair
(werktafel, stoel)

Kantoorwerkplek

Bewegingsruimte

Circulatieruimte
Houd hierbij rekening met het houden van 1,5 m
afstand tot andere mensen

Ruimte voor plantenbakken, kunst e.d.

Additioneel, als onderdeel van de oppervlakte voor het
kantoorvertrek

Ruimte voor veilige toegang en verlaten
werkplek

Circulatieruimte

Ruimte voor openen/gebruik van laden
en kasten

Additioneel (mits niet onder bureau opgesteld), als
onderdeel van de oppervlakte voor het kantoorvertrek

Houd hierbij rekening met het houden van 1,5 m
afstand tot andere mensen, zie ook onder ‘looproutes’

Houd hierbij rekening met het houden van 1,5 m
afstand tot andere mensen
Ruimte voor kantoorapparatuur
(printers, kopieerapparaten e.d.)

Additioneel (vloeroppervlakte van de apparatuur), als
onderdeel van de oppervlakte voor het vertrek

Ruimte voor bediening en onderhoud
kantoorapparatuur (printers,
kopieerapparaten e.d.)

Additioneel op de ruimte die nodig is voor het opstellen
van de apparatuur (kopieerapparaten e.d.) zelf, als
onderdeel van de oppervlakte voor het kantoorvertrek
Houd hierbij rekening met het houden van 1,5 m
afstand tot andere mensen

Ruimte voor toegang tot vertrek

Circulatieruimte
Houd hierbij rekening met het houden van 1,5 m
afstand tot andere mensen
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Ruimte voor vluchtroutes en nooddeuren

Additioneel, als onderdeel van de oppervlakte voor het
kantoorvertrek: de vluchtroute is de looproute naar een
nooddeur die ALTIJD vrij moet blijven

Ruimte voor opstelling van werkplekken
t.o.v. vensters

Zo nodig additioneel op de circulatieruimte

Ruimte voor beperken hinder t.g.v.
luchtstromen of koude- of
warmtestraling

Zo nodig additioneel op de circulatieruimte

Ruimte voor beperken hinder t.g.v. geluid

Zo nodig additioneel op de circulatieruimte

Ruimte voor beperken hinder t.g.v.
gebrek aan privacy

Zo nodig additioneel op de circulatieruimte

Ruimte voor onderhoud
gebouwinstallaties

Zo nodig additioneel op de circulatieruimte

Ruimte voor schoonmaken e.d.

Zo nodig additioneel op de circulatieruimte

5.2 Berekeningswijze
Een kantoorvertrek met een of meerdere kantoorwerkplekken kan opgebouwd worden uit diverse
elementen: een of meerdere werktafels, kasten, vergaderruimte en/of overlegruimte, enz. De
medewerker zelf is ruimtelijk gezien ook een element van de kantoorwerkplek. De minimaal
benodigde oppervlakte voor een kantoorwerkplek dan wel een kantoorvertrek wordt bepaald door de
som van de ruimte van de in tabel 2 genoemde elementen. De minimaal benodigde oppervlakte moet
worden uitgebreid als daar op basis van de aandachtspunten zoals beschreven onder 5.1 aanleiding
toe is.
Persoonlijke ruimte voor een medewerker
In tabel 1 is voor de persoonlijke ruimte voor een medewerker op een beeldschermwerkplek rekening
gehouden met een toeslag voor vrij oppervlak rondom het lichaam gebaseerd op 1,5 m vrije ruimte
rondom het lichaam. Dit betekent:
— 3 m2 toeslag voor een enkele medewerker op een werkplek die rondom vrije ruimte heeft voor
passerende mensen;
— 2 m2 toeslag voor een medewerker op een werkplek grenzend aan een andere werkplek die niet in
gebruik is of die is afgegrensd met scheidingswanden of gesitueerd is tegen een wand.
Voor overlegruimtes en vergaderruimtes is rekening gehouden met een toeslag gebaseerd op een vrije
ruimte van 1,5 m volledig rondom het lichaam. Dit betekent een toeslag van 3 m2.
Berekening van benodigde vloeroppervlakte of haalbaar aantal werkplekken
Bereken op basis van tabel 2 hoeveel vloeroppervlakte in totaal nodig is in een kantoorvertrek voor de
elementen van een werkplek. Of bepaal op basis van tabel 2 hoeveel werkplekken in een
kantoorvertrek opgesteld kunnen worden.
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Tabel 2 — Minimumoppervlakte van elementen
Element

Minimumoppervlakte

Medewerkers

— 7 m2 voor een medewerker op enkele werkplek die rondom
vrije ruimte heeft voor passerende mensen
— 6 m2 voor een medewerker op een werkplek grenzend aan
een andere werkplek die niet in gebruik is of die is afgegrensd
met scheidingswanden
— 4 m2 voor een medewerker op een werkplek indien er geen
sprake is van een loopzone om de werkplek, en de werkplek is
afgeschermd door scheidingswanden of omgeven is door lege
werkplekken
Deze ruimte is inclusief kantoorwerkstoel en circulatie- en
bewegingsruimte op de werkplek

Werktafel

1 m2 voor een werkplek met separaat plat beeldscherm of laptop
1 m2 voor een lees/schrijfvlak
2 m2 voor een vlak voor uitleg van tekeningen of gelijkwaardig

Kasten

1 m2 voor elke vrijstaande kast
0,5 m2 voor elk (verrijdbaar) ladeblok

Vergaderruimte

5 m2 of meer per persoon, afhankelijk van de looproutes door de
vergaderruimte en vrije ruimte bij de toegang tot de
vergaderruimte
Het maximum aantal personen in de vergaderruimte bedraagt
30, ook als deze vergadervoorziening ruimte heeft voor meer
dan 30 personen.

Overlegruimte

5 m2 of meer per persoon, afhankelijk van de looproutes door de
overlegruimte en vrije ruimte bij de toegang tot de
overlegruimte

Aandachtspunten voor de inrichting van een kantoorvertrek
— Het verdient aanbeveling een zonering in het kantoorvertrek aan te brengen, zodat duidelijk is wat
looproutes zijn en waar ruimte rondom de werkplek is. Deze zones mogen elkaar niet overlappen.
— Maak duidelijk of er flexibel gebruikgemaakt wordt van werkplekken of niet. Bij flexibel gebruik is
extra aandacht voor hygiëne noodzakelijk.
— Maak duidelijk welke werkplekken wel of niet gebruikt kunnen worden.
— Draag zorg voor hygiëne van de werkplek.
— Plaats niet meer stoelen in een vergaderruimte of overlegruimte dan op basis van de maximale
bezetting verantwoord is. Maak voor elke vergaderruimte of overlegruimte duidelijk door hoeveel
personen de ruimte maximaal gebruikt mag worden.
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Voor de maatvoering van werktafels ten behoeve van opstelling van meer beeldschermen of ten
behoeve van afwijkende werkplekfunctionaliteit (anders dan het gebruikelijke beeldscherm voor
administratieve en/of informatieverwerkende taken) wordt verwezen naar NEN-EN 527-1 en
NPR 1813.
Zo nodig moet de vloeroppervlakte voor de werktafel uit tabel 2 worden afgestemd op de benodigde
maatvoering voor de werktafel op basis van NEN 527-1 respectievelijk NPR 1813.
Bij beeldschermwerkzaamheden waar fysieke documenten worden gebruikt moet worden voorzien in
een lees/schrijfvlak.
Voor overig meubilair en overige apparatuur (archiefkasten, printers, kopieerapparaten e.d.) moet de
minimaal vereiste oppervlakte worden bepaald uit het ruimtebeslag van het meubilair en de
apparatuur en de ruimte om deze voorzieningen te gebruiken of te bedienen met een minimum van
1 m2 of zoveel meer als de minimale oppervlakte van een kast, printer of kopieerapparaat groot is.
Houd hierbij aanvullend rekening met de oppervlakte nabij de apparatuur die nodig is om 1,5 m
afstand tussen gebruiker en andere mensen aan te kunnen houden.
Zie NEN 2580 voor de definities van oppervlakten.

5.3 Toegang en doorgang(en) in een kantoorvertrek
De breedte van een looproute door een kantoorruimte/-vertrek is minimaal 90 cm. Hierbij is geen
rekening gehouden met de vereiste afstand tussen personen of afscherming bij passage van andere
mensen of een werkplek die bezet is. De vereiste afstand of afscherming kan gerealiseerd worden met
zowel eenrichtingsverkeer als tweerichtingsverkeer.
Bepaal op basis van de kenmerken van de toegang en doorgangen en onderstaande maatvoering voor
looproutes of de looproutes door het kantoorvertrek ingericht moeten of kunnen worden als
eenrichtingsverkeer of als tweerichtingsverkeer.
Looproutes met eenrichtingsverkeer
Indien een looproute met eenrichtingsverkeer langs andere personen of in gebruik zijnde
werkplekken loopt, is voor de waarborg van voldoende afstand tot die personen een minimale breedte
van de looproute van 2 100 mm nodig.
Looproutes met tweerichtingsverkeer
Indien gekozen wordt voor tweerichtingsverkeer kan de vereiste bescherming bereikt worden door:
— voor tweerichtingsverkeer zonder gebruik van een scheidingswand: om beide looprichtingen van
elkaar te scheiden geldt een minimale breedte van de looproute van 3 000 mm. De looproute is in
deze situatie aan de buitenzijde afgeschermd door een gangwand of scheidingswand.
— gebruik van scheidingswanden tussen looproutes. Indien gekozen wordt voor scheidingswand van
voldoende hoogte om passerende mensen van elkaar te scheiden, dan volstaat een vrije breedte van
900 mm per looprichting.
De toegang tot een kantoorvertrek is onderdeel van de circulatieruimte. Het gebruik van de toegang
(inclusief eventuele deur) mag geen hinder opleveren in de bewegingsruimte. In het gebruik van de
toegang moet rekening gehouden worden met de gewenste afstand van 1,5 m tussen mensen.
Het verdient aanbeveling om duidelijk te maken wat looproutes zijn en wat de gewenste
looprichtingen zijn. Bewegwijzering of andere vormen van markering kunnen hierin ondersteunend
werken.

12
Dit document is door NEN onder licentie vertrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
info@nvih.nl 30-09-2020 09:33

NEN-spec 2:2020-versie 1.1
Zie ook 5.5 en C.8.
Toegangen en doorgangen moeten voldoen aan de zogenoemde toegankelijkheidseisen, volgens
NEN 1814.

5.4 Bewegingsruimte
Om de werktafel veilig en nagenoeg ongehinderd te kunnen bereiken zijn de volgende maten van
toepassing.
Tabel 3 — Bewegingsruimte om de werktafel
Wand en één werkplek
Minimumafstand tussen de aanzitzijde van de werktafel van één
enkele werkplek en een (systeem)wand, waarbij niemand hoeft te
passeren: 900 mm.
Werkplek en eigen kast
Minimumafstand tussen de aanzitzijde van de werktafel van één
enkele werkplek en een eigen kast (met jaloezie- of
verdwijndeuren), waarbij niemand hoeft te passeren: 900 mm.
Wand en meer werkplekken naast elkaar
Minimumafstand tussen de aanzitzijde van de werktafels van meer
werkplekken naast elkaar en een (systeem)wand, waarbij men
achter de werktafel langs kan passeren (eenrichtingsverkeer):
2 700 mm.

900 mm

900 mm

2 700 mm

Indien werkplekken direct aan elkaar grenzen, dan moet gebruik
worden gemaakt van een scheidingswand. Deze scheidingswand
tussen de werkplekken (zie figuur) moet ook de ruimte voor
aanzitten achter de werkplek afschermen (minimaal 600 mm diep).
Werkplek en kast van anderen
Minimumafstand tussen de aanzitzijde van de werktafel van één
enkele werkplek en meerdere kasten die (ook) gebruikt worden
door anderen (eenrichtingsverkeer): 2 700 mm.
Twee werkplekken achter elkaar met scheidingswand
Minimumafstand tussen de aanzitzijde van de ene werktafel en de
voorzijde van de andere werktafel, waarbij men tussen de
werktafels door kan passeren (eenrichtingsverkeer): 2 700 mm.

2 700 mm

2 700 mm

Eén werkplek is afgeschermd van de looproute door een
scheidingswand.
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Twee werkplekken achter elkaar zonder scheidingswand
Minimumafstand tussen de aanzitzijde van de ene werktafel en de
voorzijde van de andere werktafel, waarbij men tussen de
werktafels door kan passeren (eenrichtingsverkeer): 3 600 mm.

3 600 mm

Er staat geen scheidingswand tussen de looproute en de
werkplekken.
Twee werkplekken tegenover elkaar met scheidingswand
Scheidingswand tussen de werkplekken over de volledige lengte van
de werkplek.

2 700 mm

2 700 mm

Vrije ruimte voor passeren van mensen eenrichtingsverkeer) achter
de werkplek langs: 2 700 mm.
Meer werkplekken naast elkaar en met ruggen naar elkaar
Minimumafstand tussen de aanzitzijden van de werktafels van twee
clusters van meer dan één werkplek naast elkaar met de ruggen
naar elkaar, waarbij men tussen de werktafels door kan passeren:
4 800 mm.

4 800 mm

Alternatief is afscherming van de werkplekken en de loopzone
tussen de werkplekken met behulp van scheidingswanden.
Scheidingswanden op 900 mm achter elke werkplek en de loopzone
(tussen de scheidingswanden) van 900 mm breed.
Indien werkplekken direct aan elkaar grenzen, dan moet gebruik
worden gemaakt van een scheidingswand. Deze scheidingswand
tussen de werkplekken (zie figuur) moet ook de ruimte voor
aanzitten achter de werkplek afschermen (minimaal 600 mm diep).
Twee kasten
Minimumafstand tussen twee frontaal opgestelde kasten, rekening
houdend met eenrichtingsverkeer tussen de kasten: 2 400 mm.

2 400 mm

5.5 Scheidingswanden
Scheidingswanden kunnen een alternatief zijn op het toepassen van de afstand van 1,5 m tussen
personen om bescherming tegen besmetting te bieden. Scheidingswanden kunnen toegepast worden
ten behoeve van:
a) scheiding tussen werkplekken onderling;
b) scheiding tussen werkplek en looproute;
c) scheiding tussen looproutes.
Ad a) scheiding tussen werkplekken onderling
14
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Werkplekken kunnen zowel zittend als staand gebruikt worden (zie ook NPR 1813).
— Indien een werkplek alleen bedoeld is voor zittend werk, dan moet de bovenzijde van een
scheidingswand reiken tot een hoogte van 800 mm gerekend vanaf het werkblad of 1 600 mm
gerekend vanaf de vloer.
— Indien een werkplek ook gebruikt kan worden voor staand werken of direct grenst aan een
werkplek waar staand aan gewerkt wordt, dan moet de bovenzijde van een scheidingswand
reiken tot een hoogte van minimaal 1 150 mm gerekend vanaf het werkblad of minimaal
1 950 mm gerekend vanaf de vloer.
— De onderzijde van de scheidingswand moet aansluiten op het werkblad van de werktafel of zich
op 400 mm vanaf de vloer of lager bevinden.
ad b) scheiding tussen werkplek en looproute
— De bovenzijde van de scheidingswand tussen een werkplek en een looproute moet reiken tot een
hoogte van minimaal 1 950 mm vanaf de vloer.
— De onderzijde van de scheidingswand moet aansluiten op het werkblad van de werktafel of zich
op 400 mm vanaf de vloer of lager bevinden.
ad c) scheiding tussen looproutes
— De bovenzijde van de scheidingswand tussen looproutes moet reiken tot een hoogte van
minimaal 1 950 mm vanaf de vloer.
— De onderzijde van de scheidingswand moet zich op 400 mm vanaf de vloer of lager bevinden.
Bij gebruik van scheidingswanden moet er op gelet worden dat deze gemakkelijk te reinigen zijn en
dat ze geen hinderlijke akoestische effecten en/of hinder van lichtinval of reflectie met zich mee
brengen.
Het gebruik van (hoge) scheidingswanden kan ook impact hebben op luchtstroom en ventilatie.
Voor het mogelijk maken van sociale interactie is het te overwegen om (delen van) scheidingswanden
transparant uit te voeren.
Bij gebruik van scheidingswanden moet erop worden gelet dat de daglichtinval op de werkplek
gegarandeerd blijft.

5.6 Vluchtroutes en nooddeuren
Voor een enkelvoudige vluchtroute – binnen één ruimte naar een nooddeur – is 600 mm vrije breedte
noodzakelijk, gerekend over de gehele lengte van de vluchtroute. Voor een meervoudige vluchtweg
naar een gezamenlijke nooddeur is 1 200 mm vrije breedte noodzakelijk, gerekend over de gehele
lengte van de vluchtroute.
Voor een nooddeur is 1 m2 vrije ruimte noodzakelijk.
Een vluchtroute moet voldoen aan de eisen van de vigerende bouwregelgeving m.b.t. maatvoering en
brandveiligheid.
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Bijlage A
Fysische factoren
Een richtlijn voor de berekening van de ‘sociale’ beleving van de ruimte is de volgende.

A.1 Fysische factoren
Algemeen
In het Arbobesluit zijn minimumeisen opgenomen voor fysische factoren. Naast de wettelijke eisen
worden aanvullende maatregelen geadviseerd ten behoeve van fysische factoren om de verspreiding
van COVID-19 te voorkomen. Dit zijn kantoorgebouw gerelateerde maatregelen die aanpassing van de
werking en het gebruik van gebouwinstallaties betreffen om transmissie van virusdeeltjes via lucht
tegen te houden.

Thermisch binnenklimaat
Voor werkzaamheden in kantoren is de ervaring van het binnenklimaat van belang in termen van
behaaglijkheid, te weten voldoende warmte respectievelijk voldoende koeling. Deze ervaring is
afhankelijk van de luchttemperatuur, de stralingstemperatuur, de luchtvochtigheid, de luchtbeweging,
de uit te voeren activiteiten en de gedragen kleding, alsmede de warmtebelasting van verlichting en
(data)apparatuur. Er zijn grote individuele verschillen in de beleving van het klimaat. De doelstelling is
om zo’n klimaat te scheppen dat het aantal ontevredenen zo klein mogelijk blijft. In NEN-EN-ISO 7730
en ISSO-themacahier 5 wordt een methode beschreven om de ervaring van het binnenklimaat en de
mate van tevredenheid te voorspellen en om aanvaardbare randvoorwaarden voor de behaaglijkheid
aan te geven.
Het kan zijn dat door luchtstromen door ventilatie (zie A.1.3) een verminderd gevoel van
behaaglijkheid kan ontstaan.

Luchtverversing
De kwaliteit van de (frisse) ruimtelucht wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ventilatie van
en de luchtdoorspoeling in de ruimte. Ter bescherming van de gezondheid van personen is een
minimale luchtverversing per persoon nodig. Voor de bepaling van de ventilatiecapaciteit wordt
verwezen naar NEN 1087 en NEN-EN 16798-1. Een gebouw moet ten aanzien van luchtverversing
(ook) voldoen aan de vigerende bouwregelgeving.
Het is belangrijk om voor ventilatiecapaciteitsberekeningen en voor berekening van benodigd
koelvermogen in een gebouw rekening te houden met de invloed van (een hoge) bezettingsgraad van
de ruimte, warmtelast ten gevolge van mensen en apparatuur en eventuele hinderlijke uitstoot van
apparatuur. Bij de minimale benodigde oppervlakte voor een werkplek conform dit document en de
daaruit resulterende bezettingsgraad van een kantoorvertrek is nadrukkelijk geen rekening gehouden
met bovenstaande aspecten.
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In het kader van COVID-19 wordt het algemeen belang van voldoende ventilatie onderstreept.
— Zorg in de diverse ruimtes in het kantoorgebouw voor voldoende verse luchttoevoer.
— Zorg dat eventueel aanwezige mechanische ventilatiesystemen goed werken, daadwerkelijk aan
staan en de hoeveelheden luchttoevoer in de diverse ruimtes voldoen aan NEN-EN16798-1
(categorie II, klasse B niveau). Indicatie is een ventilatievoud van minimaal 2 tot 4 of meer,
afhankelijk van gebruik/functie van de ruimte en bezettingsgraad/aantal personen in de ruimte.
— Stimuleer gebouwgebruikers om eventueel aanwezige te openen ramen te gebruiken.

Daglicht/kunstlicht
Voldoende daglicht en voldoende voorzieningen voor kunstverlichting behoren aanwezig te zijn voor
de werkplekken. Een gebouw moet ten aanzien van daglichttoetreding (ook) voldoen aan de vigerende
bouwregelgeving. Voor bepaling van de hoeveelheid daglichttoetreding in een ruimte wordt verwezen
naar NEN 2057. Voor bepaling van het gewenste verlichtingsniveau wordt verwezen naar
NEN-EN 12464-1.
Hinderlijk invallend daglicht behoort te worden geweerd. Nadere informatie over visuele ergonomie,
waaronder wering van hoge helderheden ten gevolge van o.a. daglicht en verlichting staat in
NEN 3087.

Hinderlijk geluid
Indien meer werkplekken in een kantoorvertrek worden gesitueerd, kan (concentratie)hinder
ontstaan door het voeren van (telefoon)gesprekken e.d. Dit kan niet worden opgelost door toepassing
van alleen maar scheidingswanden. Voor een prettige beleving van de ruimte behoort aandacht te
worden geschonken aan de akoestiek (nagalm) van het vertrek, aan de geluidabsorptie van wanden,
plafond en vloerafwerking en uiteindelijk aan de spraakverstaanbaarheid in het vertrek.
Voor beoordeling van hinderlijk geluid op de werkplek wordt verwezen naar NPR 3438.
Voor beoordeling van spraakverstaanbaarheid wordt verwezen naar NEN-EN-ISO 9921.

Apparatuur
A.1.6.1 Meer beeldschermen
Een in de praktijk veel toegepaste kantoorwerktafel van 1600 mm  800 mm biedt bij gebruik door 1
persoon voldoende ruimte voor de opstelling van twee platte beeldschermen. Voor de opstelling van
meer dan twee platte beeldschermen behoort, afhankelijk van de noodzakelijke kijkhoeken en van de
warmtebelasting van de beeldscherm- en IT-apparatuur, extra vloer- en werktafelruimte te worden
gerekend.
Daar waar flexwerken wordt toegepast is een aanvullende maatregel noodzakelijk om COVID-19besmetting via hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld laptop, invoermiddelen (muis, toetsenbord,
laptopstandaard) en telefoon te voorkomen. Vermijd wisselend gebruik van hulpmiddelen door
medewerkers zo veel mogelijk te voorzien van persoonlijke middelen.
A.1.6.2 Opstelling printer(s)
Voor de opstelling van één standaard printer wordt 1 m2 gerekend voor een tafel/kast inclusief
bewegingsruimte voor deze tafel/kast. Stel een printer i.v.m. mogelijke geurhinder bij voorkeur op ter
plaatse van een afzuigpunt. Houd bij de opstelling van een printer rekening met extra ruimte voor
opslag van papier en een aflegvlak voor gemaakte prints.
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Aanvullende maatregelen ter voorkoming van besmetting met COVID-19 zijn:
— maak inzichtelijk hoe 1,5 m bij de printer gerealiseerd kan worden;
— zorg voor voldoende desinfecterende middelen in de buurt van de printer.
A.1.6.3 Opstelling kopieerapparaat
Een kopieerapparaat heeft een grotere omvang dan een printer en vraagt doorgaans al gauw
2 m2 vloeroppervlakte, inclusief bewegingsruimte vóór het kopieerapparaat. Evenals bij de opstelling
van een printer is het hier vanwege mogelijke geurhinder noodzakelijk dat deugdelijke ventilatie is
geborgd. Dit kan worden gerealiseerd door voldoende afvoer van warme ‘printerlucht’, alsmede
voldoende aanvoer van frisse lucht. Ook hier behoort rekening te worden gehouden met extra ruimte
voor opslag van papier en indien nodig toner(s) en een aflegvlak voor gemaakte kopieën.
Aanvullende maatregelen ter voorkoming van besmetting met COVID-19 zijn:
— maak inzichtelijk hoe 1,5 m bij het kopieerapparaat gerealiseerd kan worden;
— zorg voor voldoende desinfecterende middelen in de buurt van het kopieerapparaat.
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Bijlage B
Voorbeeldberekeningen
Tabel B.1 — Indicatieve voorbeeldberekeningen van minimale oppervlakten van
kantoorvertrekken, inclusief circulatieruimte rekening houdend met COVID-19-maatregelen
Beschrijving

Minimumoppervlakte

Tweepersoonskantoorvertrek met:
— twee werkplekken met een plat beeldscherm en met lees/schrijfvlak,
werkplekken grenzen aan elkaar met scheidingswand
— derde reservewerkplek met een plat beeldscherm geplaatst tegen een wand
— twee kasten

16 m2
7 m2
2 m2

Totaal

25 m2

Eénpersoonsconcentratiewerkplek in een open kantoorruimte met:
— één werkplek met een plat beeldscherm en met lees/schrijfvlak met vrije ruimte
rondom de werkplek
— verrijdbaar ladeblok (niet onder de werktafel opgesteld)

9 m2
0,5 m2

Totaal

9,5 m2

Vierpersoonskantoorvertrek met:
— twee werkplekken voor een plat beeldscherm en met lees/schrijfvlak
werkplekken grenzen aan elkaar met scheidingswand
— twee werkplekken voor een plat beeldscherm en met tekeningenvlak,
werkplekken grenzen aan elkaar met scheidingswand
— vier kasten

16 m2
18 m2
4 m2
38 m2

Totaal
Vergaderruimte voor acht personen (zie ook tabel 2)
Totaal

min. 40 m2
min. 40 m2

Kantoorvertrek met overlegfaciliteit:
— één werkplek voor een plat beeldscherm en met lees/schrijfvlak,
geplaatst tegen wand
— vergaderopstelling voor vier personen (zie ook tabel 2)
— drie kasten

8 m2
min. 20 m2
3 m2

Totaal

min. 31 m2

Kantoorvertrek voor twaalf medewerkers:
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— twaalf werkplekken voor een plat beeldscherm,
werkplekken grenzen aan elkaar met scheidingswand
— twee reservewerkplekken voor een plat beeldscherm met vrije ruimte
rondom de werkplek
— twee kasten
Totaal

84 m2
16 m2
2 m2
102 m2

OPMERKING
Een (verrijdbaar) ladeblok kan onder de werktafel staan indien er geen
stootgevaar is wanneer men aan de werktafel zit. Er hoeft dan niet apart rekening te
worden gehouden met benodigde vloeroppervlakte voor het (verrijdbare) ladeblok.
Indien er wel stootgevaar is ten gevolge van de opstelling van een (verrijdbaar) ladeblok
onder de werktafel, behoort dit op een andere plaats dan onder de werktafel te worden
opgesteld en behoort rekening te worden gehouden met de hiervoor benodigde
vloeroppervlakte (0,5 m2 per ladeblok, inclusief ruimte om de laden te openen).
De minimale vrije beenruimte onder een werktafel staat in NPR 1813.
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Bijlage C
Bijzondere ruimtes
C.1 Algemeen
Voor alle bijzondere ruimtes geldt:
— bepaal hoeveel mensen maximaal tegelijkertijd aanwezig mogen zijn;
— denk na over looproutes en wachtpunten met inachtneming van 1,5 m afstand;
— zorg ook bij het betreden en verlaten van ruimtes voor 1,5 m afstand;
— deel de ruimte zodanig in dat 1,5 m afstand gewaarborgd is of er een afscheiding met
scheidingswanden is;
— maak de uitgangspunten bij de betreffende ruimte zichtbaar en zorg ervoor dat gebouwgebruikers
dit kunnen toetsen aan het realtime gebruik om hierop te kunnen acteren;
— zorg voor intensieve desinfecterende schoonmaak gedurende de dag van alle handcontactpunten
op inrichtings- en inventarisstukken;
— zorg ervoor dat gebouwgebruikers zelf na ieder gebruik de gebruikte middelen en apparatuur
reinigen;
— zorg ervoor dat gebouwgebruikers voldoende mogelijkheden hebben om handen (contactloos) te
reinigen.
Aanvullende specifieke maatregelen zijn per ruimte opgenomen.

C.2 Pauzeruimte
Pauzeruimtes zijn een risico voor virusverspreiding via intermenselijk contact en besmetting via
oppervlakken. Voor pauzeruimtes geldt:
— sta alleen zittend consumeren toe;
— zorg er bij binnenkomst en vertrek voor dat de handen gereinigd kunnen worden;
— reinig de stoelen en tafels na ieder gebruik.
Voor pauzeruimtes met cateringvoorziening (excl. maatregelen voor de keuken/bereiding en afwas/
reiniging) geldt:
— zorg voor voorverpakte (eventueel recyclebare wegwerp)besteksets en servies of dat het servies
wordt uitgedeeld door een cateringmedewerker die handschoenen draagt.
— lunches zijn kant en klaar of individueel samengesteld/voorverpakt. sta zelf opscheppen
(selfservice) niet toe.
— zorg ervoor dat het afrekenen zoveel mogelijk kan plaatsvinden door contactloze betaling.
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C.3 Servicecorner
Servicecorners zijn een risico voor virusverspreiding via intermenselijk contact en besmetting via
oppervlakken. Voor servicecorners geldt:
— zorg ervoor dat consumpties alleen door de gebruiker zelf worden gehaald;
— denk na over hygiënisch gebruik (en verpakking) van middelen en ingrediënten.
— zorg voor desinfecterende middelen voor middelen en handen.

C.4 Toegang tot de ruimte
De toegangsruimte in een kantoorvertrek is een risico voor virusverspreiding via intermenselijk
contact. Zie ook paragraaf 5.3.

C.5 Overleg- en vergaderruimtes
Overleg- en vergaderruimtes in een kantoorvertrek zijn een risico voor virusverspreiding via
intermenselijk contact en besmetting via oppervlakken. Voor overleg- en vergaderruimtes geldt:
— nuttigen van consumpties is niet toegestaan;
— zorg voor desinfecterende middelen voor inventaris, middelen en handen;
— zorg na het gebruik van de ruimte voor voldoende ventilatie en laat de deur open;
— zorg dat tussen overleggen tijdruimte is om kruisend verkeer te voorkomen.
Zie ook paragraaf 5.2.

C.6 Technische ruimtes
De technische ruimtes in een kantoorvertrek zijn een risico voor virusverspreiding via intermenselijk
contact en besmetting via oppervlakken.
Betreed de ruimte bij voorkeur met maximaal 1 persoon. Indien er noodzaak is met meerdere mensen
in de technische ruimte aanwezig te zijn, dan moet in onderling overleg de 1, 5 m afstand tussen
mensen zeker gesteld worden, zowel bij het uitvoeren van werkzaamheden als bij de toegang tot de
technische ruimte.

C.7 Rookruimtes
De rookruimtes in een kantoorvertrek zijn een risico voor virusverspreiding via intermenselijk contact
en besmetting via oppervlakken.
Bepaal of rookruimtes gebruikt mogen worden. Een alternatief is buiten roken toestaan op het terrein
van de kantooromgeving.
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C.8 Doorgangen
De doorgangen in een kantoorvertrek zijn een risico voor virusverspreiding via intermenselijk contact en
besmetting via oppervlakken. Voor doorgangen geldt:
— denk na over eenrichtings- of voorrangsverkeer op routes waar 1,5 m niet gewaarborgd kan
worden;
— vermijd zo veel mogelijk handcontactpunten, zet waar mogelijk zoveel mogelijk deuren open, of
maak gebruik van armbediening door middel van een opzetstuk voor een deurklink, maar denk wel
na over eventuele branddeuren.
Zie ook paragraaf 5.3 en paragraaf 5.5.

C.9 Trappen en Liften
Trappen en liften zijn in een kantoorvertrek een risico voor virusverspreiding via intermenselijk contact en
besmetting via oppervlakken. Voor trappen en liften geldt:
— denk na over eenrichtings- of voorrangsverkeer op routes waar 1,5 m niet gewaarborgd kan
worden;
— vermijd zo veel mogelijk handcontactpunten, zet waar mogelijk zoveel mogelijk deuren open, maar
denk wel na over eventuele branddeuren;
— bepaal wanneer liftgebruik toegestaan is.

C.10 Sanitair ruimtes
Sanitair ruimtes zijn een risico voor virusverspreiding via intermenselijk contact, besmetting via
oppervlakken en aerosolen. Voor sanitairruimtes geldt:
— spoel het toilet door met de klep dicht;
— maak gebruik van wegwerphanddoeken en stel hand blowers en handdoekrollers buiten gebruik.
— zorg voor desinfecterende middelen voor middelen en handen.

C.11 Receptie
Receptieruimtes zijn een risico voor virusverspreiding via intermenselijk contact en besmetting via
oppervlakken. Voor receptieruimtes geldt:
— werk met reserveringen (aangemelde bezoekers);
— voer bij ontvangst een controlegesprek om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn. zo ja, dan
moet de verdere toegang tot het gebouw geweigerd worden;
— denk na over de overhandiging van materialen (bijvoorbeeld een badge);
— haal niet noodzakelijke middelen (zoals literatuur) weg;
— denk na over hygiënisch gebruik (en verpakking) van consumpties.
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Bijlage D
Overige aandachtspunten
D.1 Bedrijfshulpverlening
Bedrijfshulpverleners moeten goed geïnstrueerd worden op een crisissituatie, zoals in dit geval een
crisissituatie met daarbij de mogelijkheid van besmetting met COVID-19.
Bij het verlenen van EHBO moeten de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt. Dit
zijn minimaal handschoenen en een mondkapje type FFP-2.
Bij reanimatie wordt geen beademing gegeven, maar enkel borstcompressie. Richtlijnen hiervoor
kunnen wijzigen en moeten goed opgevolgd worden. Hiervoor wordt met name verwezen naar het
Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).
Algemeen geldt:
— draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen;
— houd zoveel mogelijk afstand van het slachtoffer, met name ten opzichte van het gezicht;
— neem wanneer het kan direct weer afstand van het slachtoffer;
— was na de hulpverlening de handen grondig conform de richtlijnen van het RIVM.
Bij ontruiming en bij terugkeer blijft, zoveel als kan, de 1,5 m afstand van elkaar gehandhaafd. Op de
verzamelplaats wordt 1,5 m van elkaar gehandhaafd in alle richtingen (3 m2 per persoon). Indien dit
niet mogelijk is, dan gebruiken de aanwezigen bij voorkeur geschikte mondkapjes
BHV en personeel zijn op de hoogte van nieuwe procedures. Beschikbare instructies, opgehangen in
hallen en op de verzamelplaats, worden aangepast. Het ontruimingsplan wordt, indien nodig, op maat
aangepast op de volgende onderdelen:
— ontruimingswijze;
— plaats en grootte van de verzamelplaats;
— gefaseerde terugkeer na een ontruiming.
Nieuwe procedures worden geoefend door opdrachten, table-top instructie enz. Dit kan deels op
afstand door MS Teams, Zoom e.d.

D.2 Psychosociale arbeidsbelasting
Het verblijven en werken in een ruimte met besmettingsrisico op COVID-19 kan zorgen voor mentale
belasting in de vorm van stress. Dit zal vooral voorkomen bij mensen met verhoogd risico op
complicaties en bij van nature meer angstige mensen. Aan de andere kant heeft werk een belangrijke
sociale functie daar waar het gaat om het ontmoeten en contact onderhouden met collega’s. Het
zoeken van een goede balans is hier noodzakelijk.
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Uit nog niet gepubliceerd onderzoek van o.a. prof dr. A. Bakker blijkt dat de afgelopen periode van
lock-down zowel invloed heeft op de energiebronnen, de energiewinst uit werk als de stressoren van
werk. Zo wordt er minder energie ervaren en meer stress.
Angst veroorzaakt stress. Dat kan angst zijn voor besmetting maar ook voor baanverlies of voor
besmetting van naasten. Maar ook andere vormen van emotionele belasting geven stress. Denk aan het
niet kunnen doen wat je wil, veranderingen en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom is het
belangrijk medewerkers goed te informeren en te ondersteunen.
Start met het doelmatig informeren van medewerkers over de procedures en afspraken zoals die
binnen het bedrijf zijn opgesteld om het risico op besmetting te voorkomen. Door te laten zien dat er
adequate maatregelen zijn ingesteld, wordt duidelijk dat het bedrijf de medewerkers beschermt.
Vergeet vooral niet om het waarom van de maatregelen aan te geven en uit te leggen.
Het houden van toezicht op de ingestelde maatregelen en het aanspreken van elkaar is een volgende
stap in dit proces. Het gaat hierbij om een gedeelde verantwoordelijkheid waarin iedere medewerker
zijn rol heeft. Het niet houden aan afspraken kan aanleiding zijn tot angstreacties bij collega’s en in
sommige gevallen mogelijk intimiderend overkomen. Het instellen van een meldpunt voor dit soort
situaties kan een ondersteunende maatregel zijn.
Medewerkers worden door de maatregelen beperkt in hun autonomie en bewegingsruimte. Uit
onderzoek is gebleken dat beperking van autonomie en bewegingsruimte stress geeft.
Het kan helpen om medewerkers regelmogelijkheden te geven op die onderdelen waar er zorgen
bestaan. Denk hierbij aan individuele ontsmettingsmiddelen voor de arbeidsmiddelen en handen. Ook
de plaats waar iemand zit kan aanleiding zijn tot meer of minder verkeersbewegingen in een ruimte.
Het lijkt dan logisch om de groep die hier gevoelig is een rustigere plek in de werkomgeving toe te
wijzen.
Het geven van sociale steun, bijvoorbeeld door het regelmatig informeren in welke mate medewerkers
zich veilig voelen kan een beeld geven over de effectiviteit van het gevoerde beleid. Dit kan leiden tot
verlaging van het stressniveau. Het doel is altijd om sociaal contact op een verantwoorde wijze te
faciliteren.

D.3 Communicatie/voorlichting
Communicatie voordat men naar kantoor komt
— Voor succesvolle herinrichting van kantoren is communicatie nodig. Geef aan wat de nieuwe regels
op kantoor zijn, zodat medewerkers weten wat hen te wachten staat. Leg daarbij ook uit waarom de
maatregelen zijn genomen. Dit verhoogt de naleving van de regels.
Communicatie op kantoor
— Zodra medewerkers het kantoorgebouw betreden, moet duidelijk zijn dat het (voorlopig) geen
normale werksituatie is.
— Geef medewerkers voorlichting over de gedragsregels voor het gebruik van het kantoor.
— Ondersteun gewenst gedrag door het inzichtelijk maken van de afspraken.
— Organiseer toezicht op het juist gebruik van het kantoor door de direct leidinggevende met
ondersteuning van de preventiemedewerker.
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— Geef zo nodig aanvullende voorlichting en wijs hiervoor een contactpersoon aan, bijvoorbeeld de
preventiemedewerker. Geef aan dat medewerkers ook terecht kunnen bij de bedrijfsarts met hun
zorgen en vragen.
— Evalueer samen met medewerkers en stel bij als daar aanleiding toe is.
Zie ook D.2 Psychosociale arbeidsbelasting voor mogelijke onderwerpen waar bij communicatie en
voorlichting aandacht aan kan worden besteed.
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ALTIJD DE ACTUELE NORM
IN UW BEZIT HEBBEN?
Nooit meer zoeken in de systemen en uzelf de vraag stellen:
‘Heb ik de laatste versie van NEN-spec 2:2020 versie 1.1 nl?’
Via het digitale platform NEN Connect heeft u altijd toegang
tot de meest actuele versie van deze norm. Vervallen versies
blijven ook beschikbaar. U en uw collega’s kunnen de norm
via NEN Connect makkelijk raadplagen, online en offline.
Kies voor slimmer werken en bekijk onze mogelijkheden op
www.nenconnect.nl.

WERK SLIMMER MET NEN CONNECT

Heeft u vragen?
Onze Klantenservice is bereikbaar maandag tot en met vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur.
Telefoon: 015 2 690 391
E-mail: klantenservice@nen.nl

