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DISCLAIMER 

De  arbocatalogus  is tot stand gebracht door een samenwerkingsverband tussen Techniek Nederland, NVKL, VIB, 
FNV , CNV Vakmensen en De Unie. De inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet 
uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. De hierboven vermelde organisa-
ties zijn niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig 
gebruik van deze Arbocatalogus. 
 

De arbocatalogus heeft tot onderwerp preventie van besmetting met het Corona virus. In onderstaande tabel is 

aangegeven welke onderdelen van dit document een invulling zijn van de doelvoorschriften uit de Arbowet en als 

zodanig door I-SZW zijn getoetst. 

 

In deze arbocatalogus wordt geen speciale aandacht geschonken aan de zogenaamde ‘bijzondere doelgroepen’. De 

gevaren kunnen voor alle werkenden optreden en de maatregelen zijn voor alle medewerkers inpasbaar. 

 

Artikel 

Arbowet 

Beoogd werkpro-

ces cq situatie 

Invulling van het doelvoorschrift door sociale partners 

Art. 3 lid 1a Alle kwetsbare 

medewerkers in 

de sector 

Paragraaf 3.3.Dagindeling, kantoor: 

• Pag. 2: Planning: Laat mensen die vallen onder een risico- of 

kwetsbare groep zo lang mogelijk thuiswerken.  

• Pag 4: Maatregelen voor werknemers: Hoor jij of een huisge-

noot tot een kwetsbare groep, overleg dan met de bedrijfsarts 

of je je werkzaamheden moet aanpassen. Als je zzp-er bent, 

kun je gebruik maken van de bedrijfsartsen van  

www.helpdeskcorona-bt.nl .  

Paragraaf 3.1 en 3.2 Dagindelingen, vakman: 

• Opstaan/ thuis, pag 2: Hoor jij of een huisgenoot tot een kwets-

bare groep, overleg dan met de bedrijfsarts of je je werkzaam-

heden moet aanpassen. Als je zzp-er bent, kun je gebruik ma-

ken van de bedrijfsartsen van www.helpdeskcorona-bt.nl . 

Art. 3 lid 1b Allen Hoofdstuk 1: Uitgangspunten  

• De arbeidshygiënische strategie als uitgangspunt. De Arbocata-
logus is naast de adviezen en maatregelen van het RIVM geba-
seerd op de arbeidshygiënische strategie. Deze insteek waar-
borgt dat er minimaal beroep gedaan hoeft te worden op de in-
zet van persoonlijke beschermingsmiddelen, behalve in speci-
fieke situaties zoals werk in zorginstellingen. De strategie be-
staat eruit dat als eerste maatregelen worden getroffen om het 
werken in een omgeving met besmettingsrisico te voorkomen. 
En als dat niet mogelijk is, dus wanneer werk in gebieden met 
besmettingsrisico nodig is, er technische en organisatorische 
maatregelen worden getroffen om besmetting te voorkomen. 
Tot slot zijn er specifieke situaties waarbij alsnog persoonlijke 
beschermingsmiddelen ingezet moeten worden. 
 

Hoofdstuk 2: Integrale tekst  
 
Hoofdstuk 3, inclusief de integrale tekst van de drie dagindelingen 
waar naar verwezen wordt (kantoor, vakman – werken bij particulie-
ren, vakman – werken op de bouwplaats). 

 

  

http://www.helpdeskcorona-bt.nl/
http://www.helpdeskcorona-bt.nl/
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1 INLEIDING 

De werkgevers- en werknemersorganisaties in de installatie- en isolatiebranches werken aan een set arboca-
talogi. Deze beschrijven de belangrijke arbeidsrisico’s en bijpassende oplossingen die specifiek voor de bran-
che toepasbaar zijn. De arbocatalogus beoogt duidelijkheid te geven over de preventie van besmetting door 
Corona.  
 
Uitgangspunten 
Uitgangspunten van de Arbocatalogus zijn: 

• De geldende adviezen en maatregelen van het RIVM. De adviezen en maatregelen van het RIVM zijn het 
uitgangspunt voor de Arbocatalogus. Het is gebaseerd op de stand van zaken op het moment van publi-
ceren en zal steeds zo snel als mogelijk worden gewijzigd wanneer nieuwe adviezen of maatregelen van 
kracht worden.  

• De arbeidshygiënische strategie. De Arbocatalogus is naast de adviezen en maatregelen van het RIVM 
gebaseerd op de arbeidshygiënische strategie. Deze insteek waarborgt dat er minimaal beroep gedaan 
hoeft te worden op de inzet van beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen, behalve in specifieke 
situaties zoals werk in zorginstellingen. De strategie bestaat eruit dat als eerste maatregelen worden 
getroffen om het werken in een omgeving met besmettingsrisico te voorkomen. En als dat niet mogelijk 
is, dus wanneer werk in gebieden met besmettingsrisico nodig is, er technische en organisatorische maat-
regelen worden getroffen om besmetting te voorkomen. Tot slot zijn er specifieke situaties waarbij als-
nog persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet moeten worden. 

• Het protocol Samen Veilig Doorwerken1 
 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
De verantwoordelijkheid om enerzijds de verspreiding van het virus tegen te gaan en anderzijds veilig door 
te kunnen werken is van iedereen. Alleen samen kan we ervoor worden gezorgd dat het virus zich niet ver-
spreid maar ook niet per direct alle werkzaamheden stil hoeven te vallen. 
 
Werkzaamheden bij bewoners 
Bij werkzaamheden in gebouwen waar bewoners of gebruikers verblijven is er reden voor extra voorzichtig-
heid. Voorafgaand is instemming van de bewoners of gebruikers nodig, zeker als bewoners of gebruiker be-
horen tot kwetsbare groepen. Wordt geen instemming gegeven dan wordt geacht dat het werk niet veilig 
kan worden uitgevoerd.  
 
Doelstelling 
Het doel van deze arbocatalogus is om bedrijven in de I&I-branches te helpen bij het voldoen aan de Arbowet. 
De arbocatalogus wordt door de Inspectie SZW gebruikt bij haar inspectie. In dit document worden concrete 
oplossingen geboden die direct in de praktijk kunnen worden toegepast. De oplossingen zijn toegepast con-
form de arbeidshygiënische strategie.  
 
De arbocatalogus is voor alle geledingen binnen de organisatie van belang. 
 
Handvat 
Omdat de arbocatalogi de gevaren en maatregelen op brancheniveau beschrijven zijn er situaties die identiek 
lijken maar dit niet zijn. Het is om die reden dat bij het toepassen van de maatregelen door de werkgever en 
werknemer moet worden beoordeeld of de maatregel in de specifieke situatie voldoende bescherming zal 
bieden. 
 
 

 
1 https://www.helpdeskcorona-bt.nl/downloads/protocol/  

https://www.helpdeskcorona-bt.nl/downloads/protocol/
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2 ALGEMENE MAATREGELEN  

2.1 BRONAANPAK 
- Alle hygiënische voorzorgsmaatregelen2 
- Thuiswerk organiseren als de functie dat toelaat. 
- Zoveel mogelijk alleen naar het werk reizen. 
- Niet naar het werk gaan bij een Corona-infectie van jezelf of een huisgenoot. 
- Niet naar het werk gaan bij: 

o Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen)  

o Keelpijn 

o Hoesten 

o Verhoging of koorts 

o Plotseling verlies van reuk en/of smaak. 
- Bij bovenstaande klachten zo snel mogelijk een test aanvragen. Zo nodig overleggen met de bedrijfsarts. 

o Thuisblijven in afwachting van de testuitslag. 

o Ga aan het werk bij een negatieve test (geen corona) en milde klachten. 
- Kies je ervoor jezelf bij bovenstaande klachten niet te laten testen? Dan pas weer naar het werk gaan als 

je minimaal 24 uur klachtenvrij bent. 
- Niet naar het werk gaan als een huisgenoot koorts en/of benauwdheid heeft en de uitslag van de coro-

natest nog niet binnen is. Als de test uitwijst dat het niet om corona gaat, dan mogen werknemers zonder 
klachten weer aan het werk. 

- Pas weer naar het werk gaan als een niet-geteste huisgenoot minimaal 24 uur klachtenvrij is. 
- Tien dagen in (thuis)quarantaine blijven als je terugkeert van een verblijf in gebied (stad, regio, land) dat 

door de Rijksoverheid oranje of rood is verklaard. 
- De verplichte tien dagen quarantaine gelden niet voor grenswerkers bij dagelijks woon- werkverkeer. 

   

 

2.2 TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN 
  
- Geen handen schudden. 
- Regelmatig de handen wassen met water en zeep3. Was je handen min. 6x per dag, volgens de instructie. 

In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonma-
ken. 

- Gezicht niet of zo weinig mogelijk aanraken, in de elleboog niezen/ hoesten, zelf papieren zakdoekjes 
meenemen. En deze na één keer gebruik weg gooien. Daarna handen wassen.  

- Pas daarop het werk aan en richt de werkplek hierop in. 
- Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand op de werkplek4 
- Indien minder dan 1,5 meter onvermijdbaar is, wordt een beoordeling gemaakt op welke wijze het be-

smettingsrisico vermeden kan worden. Gebruik hiervoor het instrument van de Taak Risico Analyse5. 
- Regelmatig schoonmaken met water en een goed ontvettend reinigingsmiddel, eventueel in de vorm van 

wegwerpschoonmaakdoekjes. Vermijd ethanol (“alcohol denat.”) en gebruik liever geen middelen met 
isopropylalcohol. 

- Deel je gereedschap en telefoon niet met anderen. 
- Houd materieel, gereedschap en PBM’s schoon. 

 
2 Conform de richtlijnen van het RIVM. 
3 Let op: regelmatig handen wassen of desinfecteren ontvet de huid. Daardoor neemt de barrièrefunctie van je huid 

af. Gebruik daarom ook regelmatig een verzorgende handcrème. 
4 Dit geldt bijvoorbeeld ook tijdens de lunch en leveringen van leveranciers. 
5 Zie https://www.helpdeskcorona-bt.nl/media/ptahfvgm/taak-risico-analyse-corona.docx Voor specifieke gevallen kun-

nen vragen gesteld worden via de Helpdesk van Bouw en Techniek. 

https://www.helpdeskcorona-bt.nl/media/ptahfvgm/taak-risico-analyse-corona.docx
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- Ventileer werk- en kantoorruimte conform de eisen van het Bouwbesluit (artikel 3.66). Voor kantoorsitu-
aties geldt een ventilatienorm va 24 m3 per persoon per uur. 

- Werk zoveel mogelijk in vaste teams. 

  

2.3 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN  
 
PBM zijn normaliter niet nodig met uitzondering van. werkzaamheden in hoog-risico ruimtes in zorglocaties 

(luchtbehandelingskast van IC of de longafdeling). Bij de voorbereiding van werkzaamheden op zorglocaties 

wordt uitgevraagd of het werkzaamheden in een hoog-risico ruimte betreft. Als een medewerker de afge-

voerde luchtstroom kan inademen dan is een FFP2 stofmasker noodzakelijk. Daarnaast moeten de instructies 

van de opdrachtgever voor de hoog risico ruimtes in zorglocaties inzake PBM worden opgevolgd. De vakman 

wordt in de werkinstructie hierover geïnformeerd. 

 

 
 

 

  

 
6 https://www.bouwbesluitonline.nl/docs/wet/bb2012/hfd3/afd3-6 
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3 SPECIFIEKE WERKSITUATIES 

 

Alle onderstaande maatregelen zijn aanvullende maatregelen bovenop de in paragraaf 2.1 - 2.3  genoemde 

algemene maatregelen. 

 

3.1 WERKEN VOOR PARTICULIEREN EN HUURDERS VAN WO-
NINGCORPORATIES OF VASTGOEDEIGENAREN 
Zie Checklist dagindeling vakman – Werken bij particulieren.  

3.2 EXTERNE LOCATIES (INFRA, BOUW, UTILITEIT) 
 

Zie Checklist dagindeling vakman – Werken op de bouwplaats.  

3.3 KANTOREN 
 

Zie Checklist dagindeling vakman – Werken op kantoor.  

 

 

 

 

 

 

https://www.helpdeskcorona-bt.nl/downloads/checklists/
https://www.helpdeskcorona-bt.nl/downloads/checklists/
https://www.helpdeskcorona-bt.nl/downloads/checklists/

