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Het doel van dit dynamische document is om tijdens en na de coronacrisis tot een nieuwe, veilige 

en werkbare situatie te komen voor ons bestuur en organisatie. Daarbij is maximale binding met 

ons bestuur en onze collega’s een belangrijk uitgangspunt. In dit document volgen we de 

landelijk richtlijnen van het RIVM en de afspraken reiken niet verder dan de eigen organisatie. De 

uitgangspunten in dit document gelden vanaf 1 juni 2020  tot in ieder geval 1 september 2020. 

Tussentijdse veranderingen van de situatie en ervaringen uit de praktijk kunnen leiden tot 

aanpassing van dit document. Alle gestelde uitgangspunten en algemene principes gelden voor 

het gemeentehuis, de Vraagwijzer en de buitendienst. 

 

Voor dit document is gebruik gemaakt van de inbreng van het managementteam en wij  

bespreken het wij met de OR.  Het college van B&W krijgt het ter informatie. 

 

Hier zijn de volgende algemene principes uit voortgekomen: 

- Wij moeten  een goede balans vinden tussen werken op kantoor en werken thuis. Daarbij 

heeft elke medewerker een eigen verantwoordelijkheid; 

- Alle bestuurlijk overleggen vinden fysiek plaats op het gemeentehuis , tenzij; 

- Vanuit de clusters is er fysieke bezetting aanwezig op kantoor; 

- Vergaderingen op het gemeentehuis en vraagwijzer kunnen weer plaatsvinden, met 

aandacht voor de 1,5 meter afstand van elkaar; 

- De gemeentelijke locaties richten wij zo in dat in elke ruimte 1,5 meter afstand gehouden 

kan worden van elkaar; 

- Maximaal 20 personen tegelijkertijd in de centrale hal van het aanwezig; 

o De beveiliging zorgt voor de opvolging ervan; 

- De organisatie zorgt voor een adequate facilitering van haar medewerkers,   gericht op 

bescherming van de persoonlijke gezondheid en veiligheid; 

- De gemeente Steenbergen faciliteert en geeft iedereen bij klachten preventief de 

mogelijkheid om zichzelf te laten testen. Voor eigen medewerkers loopt dit via P&O en 

wordt begeleid/ uitgevoerd door onze Arbodienst; 

- De medewerkers en de teammanager hebben periodiek overleg over  de te leveren en 

geleverde prestaties, welbevinden en werksituatie, hierbij  

o bewaken teammanagers de bezetting van het eigen team 

(gemeentehuis/kamers); 

o stellen teammanagers maand/week roosters op, wie er aanwezig zijn; 

o leggen medewerkers dit zelf vast in de eigen agenda; 

o sluiten de werkzaamheden en uren op kantoor zoveel mogelijk aan op dag(del)en; 

- Werk je thuis, dan ben je telefonisch en via mail bereikbaar.  

 

We vinden het belangrijk dat collega’s binding met elkaar blijven houden, samenwerken en goed 

met elkaar blijven communiceren. De kans dat dit minder wordt, omdat er meer mensen vaker 

thuiswerken, is groot. Dit is dus een aandachtspunt voor iedereen. Wij gaan er daarom van uit 

dat iedereen – in afstemming met de teammanagers – geregeld fysiek aanwezig is in het 

gemeentehuis en vergaderingen kan bijwonen. 



Daarnaast zijn er teams binnen de gemeente Steenbergen die afhankelijk zijn van hun werkplek. 

Dit zijn: Front Office/TIP, DIV, buitendienst, bodes en gastvrouwen. Zij moeten te allen tijde in het 

gemeentehuis kunnen werken.  

Om het samenwerken tussen de collega’s verder te vergemakkelijken stellen wij voor alle 

collega’s de outlook agenda voor iedereen open. Hierdoor kan je makkelijk zien of iemand 

beschikbaar is voor overleg. Mochten er privé afspraken in staan of afspraken die niet geschikt 

zijn voor iedereen  in het kader van privacy, dan kunnen deze ‘persoonlijk’ gemaakt worden. Dit 

wil zeggen dat de agenda geblokt is, maar dat niet zichtbaar is wat de inhoud van de afspraak is. 

Ook komen er mogelijkheden voor het volgen van trainingen in Word, Excel en Outlook.  

  



Algemene richtlijnen 

 

 

Voor werkgever  

 

• Maak een rooster voor kantoordagen van medewerkers, uitgaande van als startbasis circa 40%  

van het personeelbestand op 1 dag.  

• Verzoek risicogroepen langer thuis te werken.  

• Organiseer geen fysieke personeelsbijeenkomsten.  

• Beperk bezoekers tot een minimum. Ze zijn meer dan  welkom op afspraak op een rustig 

tijdstip.  

• Laat medewerkers en bezoekers voor zover mogelijk met eigen vervoer komen.  

• Voer flexibele werktijden in en spreid de in- en uitstroom van medewerkers.  

• Beperk (binnenlandse) dienstreizen zo veel mogelijk, zeker met het openbaar vervoer.  

• Voorkom fysieke vergaderingen en benut de digitale vergadermogelijkheden. ( spreekt eerdere 

stellingname tegen dat wij vinden dat mensen naar kantoor moeten komen voor vergadering) 

• Verricht klantbezoeken digitaal overal waar de aard van de werkzaamheden dat toelaat.  

• Breng routering aan in het pand en zorg voor meer dan 1 ingang (mits mogelijk).  

• Maximeer liftgebruik en stimuleer trapgebruik.  

• Breng 1-richtingsverkeer aan in geval van meer dan 1 trappenhuis (naar boven/naar beneden).  

• Zorg voor veilige werkplekken (1.5 meter afstand en/of PVC-schermen)  

• Werk met vaste teams en vaste werkplekken.  

• Spreek af dat afdelingen niet onnodig bij elkaar langs gaan (blijf in je eigen team).  

• Zorg voor veilige eetplaatsen in het bedrijfsrestaurants en reguleer de toestroom.  

• Zorg voor maximale hygiëne in alle ruimtes en in het bijzonder van contactoppervlakken (balie, 

bureaus) en aanraakpunten (leuningen, (licht)knopjes, deurklinken).  

• Zorg voor voldoende (hand)desinfectiemiddelen voor medewerkers.  

• Geef medewerkers een uitgebreide instructie over gebruik van het gebouw, 

hygiënemaatregelen, beschermingsmaatregelen, vervoer, vergaderen en de ontvangst van 

bezoekers en leveranciers.  

• Regels hangen bij de ingang en herhalen wijn in zo veel mogelijk ruimtes..  

• Stimuleer medewerkers elkaar op gebrek aan naleving aan te spreken.  

• Stel een Coronateam aan, verantwoordelijk voor maatregelen en de handhaving ervan.  

 

 

Voor medewerkers  

 

• Houd 1,5 meter afstand en schud geen handen.  

• Houd je aan de afspraken over werktijden, vervoer, lunch, vergaderingen, afspraken, 

beschermingsmiddelen en hygiëne- maatregelen.  

• Afstands- en hygiëneregels gelden ook voor kopieerapparaat, printers, etc.  

• Spreek elkaar en eventuele bezoekers aan op niet/gebrekkige naleving van de regels.  

• Ga niet (onnodig) bij andere teams/afdelingen langs, doe zoveel mogelijk per mail en telefoon.  

• Kies een vaste werkplek en verander deze niet meer.  



• Deel je werkbenodigdheden niet met anderen, zoals bijv. pennen, papier, oplaadkabels, 

nietmachines. • Houd spullen, materieel, gereedschap en PBM’s schoon. Reinig of vervang deze 

minstens 1x per dag.  

• Zorg dat de schoonmaker veilig kan werken met voldoende afstand tot andere mensen. Zorg 

dat de ruimte waar de schoonmaker aan het werk is, niet toegankelijk is voor anderen, of zet een 

voldoende grote werkruimte rondom de schoonmaker af.  

• Was je handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor en na het eten, na 

toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer en na het schoonmaken.  

• Hoest en nies in de elleboog en neem papieren zakdoekjes mee voor eenmalig gebruik.  

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).  

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten totdat iedereen 24 uur lang klachtenvrij is.  

 

 

Voor bezoekers  

 

• Houd 1,5 meter afstand.  

• Schud geen handen.  

• Kom alleen op afspraak, kom niet te vroeg en ga direct na de afspraak weer weg.  

• Kom met eigen vervoer, mits mogelijk.  

• Kom alleen, met maximaal 2 andere personen of met personen uit jouw huishouden.  

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).  

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten, tot iedereen 24 lang klachtenvrij is.  

• Ga voorafgaand aan de afspraak/het bezoek thuis naar het toilet.  

• Desinfecteer voorafgaand aan de afspraak/het bezoek je handen .  

• Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.  

 

 

Voor leveranciers  

 

• Houd 1,5 meter afstand.  

• Spreek vooraf af hoe laat je arriveert.  

• Meld een kwartier voor tijd wanneer je exact arriveert.  

• Draag handschoenen.  

• Spreek vooraf af waar de spullen geplaatst worden.  

• Overweeg als het kan bezorging tot de deur.  

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).  

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of  

benauwdheidsklachten, totdat iedereen 24 uur lang geen klachten heeft.  

• Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.  

  



 

Uitgangspunten Inrichting kantoorpand aansluitend bij de 1,5 meter 

samenleving  

 

Maatregelen Verantwoordelijk  

De lift wordt door maximaal 2 personen per keer gebruikt.  Frans/Bart 

De trappenhuizen worden gesplitst in opgaande en neergaande 

trappenhuizen. 

Frans/Bart 

Op rondlopende gangen wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Frans/Bart 

De pantry wordt door maximaal 2 personen benut. Andere 

medewerkers wachten op afstand in de gang.  

 

Vergaderruimtes worden zo ingericht dat de 1,5 meter richtlijn 

kan worden gehanteerd. 

Frans/Bart 

In alle vergaderruimtes is desinfecterende handgel aanwezig. Peter 

Topdesk wordt aangepast naar het aantal personen dat aanwezig 

kan zijn in een vergaderruimte op basis van 1,5 meter afstand.  

Wesley 

Melk/suiker/thee wordt weggehaald van de vergadertafels. Dit 

kan uit de pantry gepakt worden.  

Gastvrouwen 

 

 

 

Uitgangspunten dienstvoertuigen 

 

Maatregelen Verantwoordelijk  

Uitgangspunt is 1 persoon in een dienstvoertuig. Chauffeur 

Dienstvoertuig van de buitendienst maximaal toelaatbaar aantal. Gerrit 

Ieder voertuig dient voor gebruik te worden ontsmet; 

deurklinken, stuur, versnellingspook en bedieningspaneel worden 

met desinfectiedoekjes schoongemaakt. Deze zijn in alle 

voertuigen aanwezig.  

Chauffeur 

In alle voertuigen is desinfecterende handgel en latex 

handschoenen aanwezig. 

Peter 

 

 

 

 

Uitgangspunten individueel  

 

Maatregelen Verantwoordelijk  

Medewerkers gebruiken, daar waar dat kan, alleen hun eigen 

werkplek, toetsenbord, laptop en kantoorartikelen. 

iedereen 

Op alle bureaus staan desinfectiedoekjes en desinfecterende 

handgel. 

Peter 

Medewerkers die veelvuldig persoonlijke externe contacten 

hebben, worden expliciet gewezen op het belang van persoonlijke 

hygiëne en zij worden voorzien van de benodigde 

beschermingsmiddelen (desinfectiemiddelen, mondkapjes, 

handschoenen). 

Peter 

Collega’s die de richtlijnen niet of onvoldoende naleven worden 

daar op een respectvolle manier op gewezen. Dit kan te allen 

tijde ook bij Team Veiligheid gemeld worden als dit om wat voor 

reden dan ook niet met de persoon zelf besproken kan worden.  

Iedereen/ 

Teammanagers 

Iedereen haalt voortaan alleen voor zichzelf en niet voor andere 

collega’s consumpties uit de pantry. 

iedereen 



Bij alle apparaten (koffieautomaat/printers e.d) komen 

desinfecterende doekjes te staan. Na gebruik desinfecteren alle 

medewerkers de apparaten. 

iedereen 

 

 

 

Uitgangspunten klanten en externen  

 

Maatregelen Verantwoordelijk  

Plexiglazen schermen zijn opgesteld bij de balies. Herman 

De centrale hal wordt ingericht op de 1,5 meter richtlijn.  Frans/Bart 

De aanmeldzuil wordt gesloten en verwezen naar de centrale hal. Paul 

Voordat bezoek wordt toegelaten dient men er eerst zeker van te 

zijn dat er een geschikte vergaderruimte beschikbaar is.  

iedereen 

Uitbreiden van aantal aanwezigen bij huwelijksvoltrekkingen naar 

het geldende aantal conform noodverordening op dat moment. 

Anne 

 

 

 

Uitgangspunten klanten en externen  

 

Maatregelen Verantwoordelijk  

Op prominente plekken in het gemeentehuis maken we via 

posters medewerkers en bezoekers nog meer bewust van de 

afspraken en regels 

communicatie 

Hesjes van 1,5 meter afstand ook door medewerkers met een 

buitenfunctie aan laten trekken 

Teammanagers 

Continueren van voorlichting over covid19 maar ook over 

contactpersonen waar inwoners met vragen terecht kunnen 

Communicatie 

 

 

 

 

Interne Dienstverlening 

 

Maatregelen Verantwoordelijk  

Schoonmaak vindt zowel binnen als buiten kantoortijden plaats.  Peter 

Plantenverzorging vindt zoveel mogelijk buiten kantoortijden 

plaats. 

Peter 

Servicemonteurs van gebouwenbeheer verrichten zoveel als 

mogelijk hun werkzaamheden buiten kantoortijden 

Benny/Bart 

De huidige manier van werken in de catering wordt 

aangehouden: broodjes kunnen worden afgehaald in de kantine.  

 

Gastvrouwen 

 

 

Onder de paraplu  van dit document vindt nadere uitwerking plaats voor: 

- Vraagwijzer; 

- Buitendienst; 

- Zwembaden. 

 


