
De 1,5 meter samenleving 
op kantoor



Inleiding
Uiteraard volgt ook Schoeman de ontwikkelingen rondom het coronavirus 
(COVID-19) op de voet. Met name ook vanwege de implicaties die deze hebben 
op (het gebruik van) uw kantoor- bedrijfs- of winkelruimte. Zo verzorgden wij 
voor sommige van onze opdrachtgevers (tijdelijke) verlichting van de 
huurverplichting. We weten niet hoe lang de situatie nog gaat duren. We 
bereiden we ons echter toch al voor op de stap terug naar kantoor.

Voorlopig dienen we rekening te houden met 1,5 meter afstand maar ook met 
extra hygiëne en bescherming. We moeten werken met protocollen: voor welk 
doel ga je wel en niet naar kantoor? Per werkplek hebben we meer ruimte 
nodig. Gemiddeld zal een kantoor circa 30% minder medewerkers kunnen 
herbergen. Gaan we dan meer ruimte huren of gaan we ‘slimmer’ werken? 
Gaan we werken met roosters om piekbelasting op kantoor te voorkomen? 
Komt het kantoor van de toekomst door COVID-19 een stap dichterbij? Wij 
denken van wel! Voor ontmoeten en samenwerken gaan we naar kantoor en 
concentratie werk doen we zoveel mogelijk vanuit huis. 

Met dit document geven wij een aantal handvatten waarmee we rekening 
dienen te houden zodra we weer terug gaan naar kantoor.
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Te treffen maatregelen op kantoor
Praktische invulling op het gebied van social distancing
Algemeen:

- spreid de tijden waarop men op kantoor moet werken;
- laat medewerkers zo min mogelijk gebruik maken van het 

openbaar vervoer;
- vergroot de kans op naleven van de regels door deze op meerdere 

plekken zichtbaar op te hangen en waarschuwingsborden en 
looplijnen te plaatsen.

- zorg ervoor dat medewerkers 1,5 meter afstand kunnen houden 
van elkaar door middel van o.a.:

- wachtrij aanduidingen voor ingang/uitgang en voor en in 
liften en toiletten;

- geef op de vloer aan waar mensen moeten staan in de lift;
- hanteer eenrichtingsverkeer (ook op de trap), zodat 

medewerkers elkaar niet kruisen;
- verwijder de deur naar het voorportaal van de toiletten  (of 

laat deze openstaan) zodat de beschikbaarheid van de 
toiletten van een afstand zichtbaar is.

Vergaderingen:
- vergader door middel van videoconferencing of telefonisch; 
- of in ruime vergaderruimtes waar men op 1,5 meter afstand van 

elkaar zit. Spreek ook af hoe men de ruimte binnenkomt en weer 
verlaat zonder elkaar in de weg te lopen.

Samenkomen en lunchen:
- laat medewerkers in shifts lunchen of achter het bureau;
- verklein de kans op minder afstand door stoelen weg te halen.
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Te treffen maatregelen op kantoor
Praktische invulling op het gebied van social distancing
Werkplekken:

- indien mogelijk bureaus verder uit elkaar zetten;
- neem stoelen weg en markeer tafels met tape die niet gebruikt 

kunnen worden;
- hanteer clean desk policy;
- plaats plexiglas afscheidingen tussen de werkplekken bij 

aaneengeschakelde bureaus;
- breng aanduidingen aan op de vloer rondom bureaus om 1,5 

meter afstand zichtbaar te maken;
- gebruik papieren placemats;
- een vaste werkplek voor iedere medewerker of voldoende 

desinfectiemiddelen voorhanden om werkplekken te 
desinfecteren.

Hygiëne:
- laat contactoppervlakken dagelijks meerdere keren 

schoonmaken met reguliere schoonmaakmiddelen;  
- stel ruim voldoende middelen beschikbaar voor goede 

handhygiëne, waaronder zeep en papieren handdoekjes;
- breng de RIVM wasinstructie onder de aandacht, specifiek bij de 

ingang, lunchruimte en toiletten;
- sluit de toiletdeksel alvorens door te spoelen;
- ventileer de binnenruimte daar waar mogelijk goed met verse 

buitenlucht.
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Floorplan beschikbaar gesteld door: 



Stappenplan
Met deze tips geven wij u een voorzet waarmee u allemaal rekening 
dient te houden. Om te bepalen welke aanpassingen dienen te worden 
verricht is het volgende handig om te weten:

- wie dient wanneer aanwezig te zijn op kantoor;
- is er sprake van een vaste werkplek;
- welke maatregelen zijn nodig in het gebouw en welke zijn nodig 

op de werkvloer (overleg met eventuele andere gebruikers in 
het pand);

- wanneer kunnen de aanpassingen zijn uitgevoerd (houdt 
rekening met levertijden).

In de tussentijd kunt u uw medewerkers informeren over de maatregelen 
en wat er van hen wordt verwacht. Instrueer ook de BHV-er zodat deze 
kan helpen met de begeleiding.

Over hoe de maatregelen zich het beste vertalen in uw specifieke 
situatie en hoe u ook met zekerheid een veilige werkplek kunt bieden 
adviseren wij u, in samenwerking met onze partner Drees & Sommer, 
graag. Neem daartoe contact met ons op voor het maken van een 
inventariserende afspraak. 
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Tot slot
Wij vertrouwen erop u hiermee handvatten te hebben aangereikt voor een mogelijke terugkeer naar kantoor.

Ondanks de zorg waarmee we dit document hebben opgesteld, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.
Een en ander is gebaseerd op de richtlijnen van de overheid van 19 mei 2020. We garanderen niet dat de informatie altijd volledig, juist en/of 
compleet is, aangezien we hierin afhankelijk zijn van informatie vanuit derden. Om die reden kunnen we ook niet verantwoordelijk worden gehouden 
voor beleid(swijzigingen) van de overheid die betrekking hebben op en gevolgen hebben voor de inhoud van dit document. 

Indien u verder met ons van gedachten wilt wisselen over de uitrol van de maatregelen bij u op kantoor of als er nog andere vragen zijn, dan helpen 
wij u uiteraard graag. 
 
Ons telefoonnummer is 020 8 330 330.

Namens Schoeman consultants,

Met vriendelijke groet,

Marnix en Hugo Schoeman

Schoeman consultants

Joan Muyskenweg 22

1096 CJ  AMSTERDAM

020 8 330 330
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