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Protocol ‘Samen veilig doorwerken’ aangepast aan ontwikkelingen 
Reis veilig, gezond en zonder boetes 
 
Het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ voor de sectoren Bouw en Techniek is op 17 april 2020 
aangepast. Aanleiding hiertoe is het onderdeel samen reizen waarover veel vragen werden gesteld 
aan de Helpdesk Corona Bouw & Techniek. Hierop hebben cao-partijen waaronder Bouwend 
Nederland, Techniek Nederland, FNV en CNV geanticipeerd en intensief overleg gevoerd met het 
ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Het advies is: rijd zoveel mogelijk apart, samen rijden 
naar een project of klant mag alleen als er geen andere opties zijn. 
 
Samen reizen 
Het advies is en blijft om zoveel mogelijk alleen te reizen. Zijn er geen andere mogelijkheden als 
eigen of openbaar vervoer of een andere planning, dan kan men met 2 personen in een 
vervoersmiddel samen reizen, mits hierbij de nodige extra hygiënemaatregelen in acht worden 
genomen. Bij meer dan 2 personen in één vervoersmiddel moet minimaal 1,5 meter afstand tussen 
alle personen aanwezig zijn. Als je met 3 of meer personen in een vervoersmiddel zit en dichter dan 
1,5 meter van elkaar bent, kun je worden beboet (tenzij je een gezin vormt of huisgenoten bent). 
In onderstaande checklist vind je de complete routing om te bepalen of samen reizen een optie is. 
 
Samen werken en lunchen 
Voor samen werken binnen 1,5 meter blijft het uitgangspunt dat dit zoveel mogelijk voorkomen 
moet worden. Als het onvermijdbaar is, mag met twee of meer personen gewerkt worden met 
minder dan 1,5 meter afstand. Wees hierbij extra alert, maak afspraken over hoe veilig gewerkt kan 
worden, raak voor zover mogelijk niet dezelfde oppervlakken aan, gebruik afscherming als dit 
mogelijk is en volg de hygiëneregels (was handen zeer regelmatig, hoest en nies in de elleboog, raak 
het gezicht niet aan). Ook samen lunchen met meer dan 2 personen mag wanneer er voldoende 
afstand, minimaal 1,5 meter, wordt gehouden. 
 
Scherm in de bus 
Een veelgehoord initiatief is het aanbrengen van een scherm of schot in de bus/auto. Een scherm of 
schot in de bus plaatsen is niet nodig als je de regels van het RIVM opvolgt. Een dergelijk scherm kan 
de verkeersveiligheid in gevaar brengen en is niet acceptabel als vervanging van de regels uit het 
protocol. Als je alle regels uit het protocol opvolgt en je tóch veiliger voelt met een scherm, dan kun 
je dit uiteraard aan laten brengen. Let er dan goed op dat deze het zicht niet belemmert en maak het 
schot of scherm na elke rit schoon met een ontvettend sopje of 70% isopropylalcoholdoekjes. 
 
Veelgestelde vragen en toolbox 
De veelgestelde vragen aan de helpdesk worden regelmatig met de antwoorden gepubliceerd via de 
website van de helpdesk. Onder Downloads vind je handige documenten als toolboxen en (vertaalde) 
posters en verschillende checklists. 
 
  

https://www.volandis.nl/media/3539/protocol-samen-veilig-doorwerken-versie-200417.pdf
http://www.helpdeskcorona-bt.nl/
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Checklist Veilig op weg naar je werk 
Reis alleen samen als apart vervoer niet geregeld kan worden. Onderzoek daarbij in ieder geval de 
volgende mogelijkheden: 
1. Maak gebruik van eigen vervoer; 
2. Maak gebruik van het openbaar vervoer; 
3. Plan iemand anders in die wel eigen vervoer heeft; 
4. Voer de klus met minder mensen uit; 
5. Voer de klus op een ander moment uit. 
 
Kun je onderbouwen dat de voorgaande opties niet kunnen, dan mag je samen reizen. Hanteer dan 
de volgende aanwijzingen: 

• Houd onderling zoveel mogelijk afstand, bij reizen met meer dan 2 personen in ieder geval 
1,5 meter. 

• Houd bij in- en uitstappen 1,5 meter afstand aan. 

• Neem telkens op dezelfde plek plaats. 

• Zorg voor extra ventilatie in het vervoersmiddel door het raam te openen of door gebruik van 
het ventilatiesysteem. 

• Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, 
versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) en regelmatig te desinfecteren met 70% 
isopropylalchoholdoekjes. 

 
Als je met 3 of meer personen in een vervoersmiddel zit en dichter dan 1,5 meter van elkaar bent, 
kun je worden beboet (tenzij je een gezin vormt of huisgenoten bent). 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Noot voor de redactie 
Deel s.v.p. deze informatie met jouw achterban, relaties en/of lezers. Bel voor meer informatie over 
de helpdesk met Sandra Schouten, adviseur Marketing & Communicatie Volandis (tel: 0341 - 499 299 
of e-mail: s.schouten@volandis.nl). 
 
Over Helpdesk Corona Bouw & Techniek 
De Helpdesk Corona voor Bouw & Techniek ondersteunt het protocol en is een centraal punt voor 
een ieder met vragen en meldingen over veilig doorwerken tijdens de coronacrisis. Deskundigen van 
ArboTechniek en Volandis geven advies via het telefoonnummer 085 – 080 1544, e-mail en chat.  
De contactgegevens zijn:  
Telefoon: 085 – 080 1544 
Website:  www.helpdeskcorona-bt.nl  
E-mail en chat via website:  www.helpdeskcorona-bt.nl  
 

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

