
 

 

 
Beste relatie, 

 

Na wekenlang thuiswerken zien we ernaar uit om weer (gedeeltelijk) terug te keren naar 

onze werklocatie. Dat is beter voor de productiviteit, én voor onze mentale gezondheid. 

Hierbij heeft de fysieke gezondheid uiteraard de hoogste prioriteit. SMC kijkt met u mee 

naar de facilitaire mogelijkheden om de dienstverlening veilig, efficiënt, doelmatig maar 

vooral toekomstbestendig in te (blijven) richten na versoepeling van de 

coronamaatregelen. Andere tijden vragen om andere oplossingen. Hierin zijn nieuwe 

werkwijzen, denkrichtingen en innovaties onvermijdelijk. Dit doen wij graag samen met 

u. Wij ontvangen graag uw ideeën, vraagstukken, wensen of suggesties. Samen met u 

als partner zetten we onze schouders eronder om uw medewerkers, bezoekers of gasten 

een veilige omgeving en dienstverlening te bieden.  

 

Anderhalve meter maatschappij 

Alles draait om hygiëne en afstand voor de veiligheid van uw medewerkers, gasten en 

leveranciers. Uw afdeling Facility Management heeft de belangrijke rol om de richtlijnen 

van de overheid te vertalen naar uw specifieke locatie. Een complex vraagstuk. Want met 

alleen de locatie anders indelen bent u er nog niet. Ook het monitoren van het aantal 

bezoekers en het naleven van de hygiëne en afstandsmaatregelen door medewerkers zijn 

belangrijke aspecten. 

 

Enkele interessante ontwikkelingen en reeds bestaande tools vermelden we graag 

hieronder*: 

 

• Met de afstandsmelder wordt een visueel signaal gegeven wanneer iemand binnen 

1,5 meter komt. De melder licht op en blijft enkele seconden branden. Zo wordt het 

zichtbaar welke afstand moet worden bewaard.  Ook wordt het hiermee makkelijker 

om personen op een vriendelijke manier op de juiste afstand te attenderen.  

• Smiley sticker groen. Laat met deze lachende smiley zien of een apparaat, zitplaats, 

locker, tafel beschikbaar is om te gebruiken tijdens de 1,5 m inrichting. Te plakken 

op elke vlakke niet poreuze ondergrond. 

• Met iotspot kan Vepa u en uw medewerkers ondersteunen om de noodzakelijke 

anderhalve meter afstand ook op kantoor te behouden. In de iotspot-app past u door 

middel van markering en signalering gemakkelijk uw bureaucapaciteit aan. Zo zijn de 

richtlijnen voor iedereen duidelijk en gemakkelijk na te leven. 

• Plexiglas lijkt het toverwoord op dit moment maar een meer milieuvriendelijke en 

circulaire oplossing zijn het gebruik van circulaire en akoestische schermen van 

papier en karton. 

• Gangen zijn gemiddeld 1,8 meter breed. Voor een wandelend persoon reken je 70 

cm. Passeer je elkaar op een gang zit er dus max. 40 cm tussen. Looppaden in 

kantoortuinen zijn meestal nog smaller. Dus stel een routing in met 

eenrichtingsverkeer waar mogelijk. Met pijlen kun je eenvoudig de route 

aanduiden. Lukt dat niet, maak dan passeerplekken. Gebruik vloerstickers in de 

vorm van een pijl. Er bestaan ook tapijtstickers. 

 

 

(*Bron: Saskia Kitzmann-Vreede, https://www.linkedin.com/pulse/praktische-interieurtips-voor-het-15-meter-kantoor-
kitzmann-vreede/ ) 
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Corona heropstartplan 

In het Corona heropstartplan leest u hoe de dienstverlening, en met name het 

schoonmaakonderhoud, op uw locatie weer ingeregeld kan worden ná versoepeling van 

de coronamaatregelen. Het plan helpt u om de schoonmaakdienstverlening weer snel op 

te starten in uw organisatie zodat uw medewerkers, klanten en bezoekers er veilig 

terecht kunnen. Het plan gaat onder andere in op gewenste wijzigingen in uw of onze 

dienstverlening, de inzet van materialen en middelen en wat wij van uw organisatie 

verwachten om veilig te kunnen werken. 

In dit Corona heropstartplan leest u hoe de dienstverlening op uw locatie weer ingeregeld 

kan worden en hoe SMC u kan ondersteunen in het veilig opstarten in deze fase.  

OPSTARTFASE  

• Als u heeft besloten om een locatie weer te openen, horen wij dit graag zo snel 

mogelijk van u. Onze projectleiders/contractbeheerders kunnen dan op een zo’n 

kort mogelijke termijn een planning maken voor het bezoeken van de locatie.  

• Ook horen we het graag als u uw dienstverlening op een andere manier wenst te 

gaan inrichten dan voorheen. Wij adviseren u graag over de (on)mogelijkheden 

van de nieuwe gewenste situatie.  

• Als uw locatie tijdens de coronamaatregelen (deels) gesloten was, kunt u een 

opleverschoonmaak overwegen. Wij adviseren dit niet, daar de vervuiling bij 

sluiting minimaal is geweest, tevens is er veelal bij u sprake van een output-

gericht contract waarbij dienstverlener z.s.m. het afgesproken kwaliteitsniveau 

dient te realiseren. Uiteraard kunnen hier enkele dagen overheen gaan.  

WERKPROGRAMMA SCHOONMAAK  

• Wij adviseren om de contactpunten vaker schoon te laten maken. Contactpunten 

zijn de oppervlakken die mensen regelmatig met de handen aanraken zoals 

deurklinken, handvatten, knoppen etc. (zie bijlage 1 met het leaflet met de 

belangrijke contactpunten).  

• Behalve de contactpunten is het niet noodzakelijk om het huidige werkprogramma 

aan te passen. Het RIVM geeft in haar richtlijnen ook aan dat schoonmaken met 

de reguliere methode voldoende is.  

• Als uw huidige schoonmaakfrequentie niet voldoet aan de huidige eisen, kan dit 

worden verhoogd. Werkzaamheden worden zoals gewoonlijk uitgevoerd volgens 

de veiligheidsvoorschriften en persoonlijke hygiënemaatregelen. Wij adviseren 

mogelijke aanpassingen in werkzaamheden en frequenties door SMC te laten 

beoordelen. Indien u gebruik maakt van onze contractbeheermodule verzorgen 

wij dit uiteraard kosteloos. 

MATERIALEN & MIDDELEN  

• In de meeste gevallen zijn er op uw locatie voldoende materialen en middelen 

aanwezig om de schoonmaak weer te hervatten.  

• De schoonmaak kan plaatsvinden met de reguliere materialen en middelen.  

Als desinfectiemiddelen of aanvullende materialen en middelen gewenst zijn voor het 

gebruik door uw eigen medewerkers, bespreek dit dan met uw SMC Contactpersoon. 

 



 

 

EXTERNE MEDEWERKERS  

Alle (schoonmaak)medewerkers moeten geïnstrueerd zijn over de voorgeschreven 

persoonlijke hygiënemaatregelen, hieronder valt het:  

• Gebruik van wegwerphandschoenen door schoonmaakpersoneel;  

• Naleven instructie “Handhygiëne”, zie bijlage 2 voor meer informatie;  

• Naleven instructie persoonlijke hygiënemaatregelen, zie bijlage 3 voor meer 

informatie.  

KWALITEITSCONTROLES 

Op het moment dat de werkzaamheden weer gaan starten is het van belang de controles 

op de schoonmaak weer uit te gaan voeren. Alleen zo kunnen we gezamenlijk de 

kwaliteit van de dienstverlening beheersen. Indien van toepassing voor u, zal onze 

operationeel manager op korte termijn contact met u opnemen om de controles weer te 

hervatten en in te plannen. 

• Al onze medewerkers zijn geïnstrueerd conform de hygiënemaatregelen zoals 

verwoord in bijlage 2 en 3. 

OP UW LOCATIE  

Wij vragen u om iedereen op uw locatie instructies te geven over de persoonlijke 

hygiënemaatregelen en het afstand houden van elkaar en van externe bezoekers. Door 

hierin samen op te trekken kunnen externe medewerkers werkzaamheden juist en veilig 

uitvoeren en kunnen uw medewerkers gebruik maken van een veilige werkplek;  

Desgewenst ondersteunen we u met andere communicatiemiddelen voor positieve 

beïnvloeding (nudging). Bijvoorbeeld met kaartjes, posters, teksten voor uw digitale 

screens of input voor uw intranet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gedrag 

Het is in deze onzekere tijd raadzaam om investeringen voor het tijdelijk ombouwen van 

het pand te minimaliseren en te focussen op het faciliteren van menselijk contact binnen 

de richtlijnen en op het gedrag van uw medewerkers. De grootste uitdaging is dat 

medewerkers anders moeten gaan werken. Ze moeten leren bewust om te gaan met de 

veranderingen. Dit heeft veel tijd en vooral veel aandacht en zichtbaarheid nodig. Wij 

ondersteunen en inspireren u graag bij de ontwikkeling van andere 

communicatiemiddelen voor positieve beïnvloeding (nudging).  

 

Voorbeelden communicatiemiddelen:  

Bureaukaartjes 

 

Na gebruik van een werkplek leg je het kaartje op kant A. Zo weten jouw collega’s dat 

het bureau nog moet worden gereinigd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heeft u na gebruik de werkplek weer schoongemaakt of is de schoonmaakmedewerker 

geweest dan geeft dit kaartje aan dat de werkplek veilig gebruikt kan worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als u hulp of ondersteuning nodig hebt, neem dan contact op met uw SMC-

contactpersoon of via info@smcgroup.nl 

 

We wensen u veel succes en blijf gezond! 



 

 

BIJLAGE 1: 

SAMEN TEGEN HET CORONAVIRUS.  

AANDACHTSGEBIEDEN VOOR SCHOONMAAK  

RECEPTIE & ALGEMENE RUIMTEN  

• Lichtknoppen 

• Deurklinken/raamklinken 

• Printers 

• Separatieglas rondom deurklinken 

• Deuren rondom deurklinken 

• Draaiknoppen radiatoren 

• Trapleuningen 

• Liftbedieningen 

• Lectuurbak 

• Verwijderen lectuur  

 

WERKPLEK  

 

• Toetsenborden 

• Stoelleuningen/bovenzijde rugleuningen  

• Bureaus werkgedeelte 

• Telefoon 

• Muizen  

VERGADERRUIMTEN  

• Afstandsbedieningen TV / Airco  

PANTRY  

• Handvaten besteklades/keukenkastjes/ koelkasten/overige apparaten  

• Koffieautomaten buitenzijde/bedieningsvlak  

• Knoppen vaatwassers  

• Kranen  

• Dispenser  

• Bovenzijde afvalbakken  

SANITAIR  

• Kranen 

• Spoelknoppen sanitair 

• Handdoekautomaten afnemen 

• Zeepdispensers afnemen 

• Zeepdispensers vullen 

• Handdoekautomaten goed gevuld/ papieren handdoeken beschikbaar 

• Deurklinken binnen en buitenzijde  

 

 



 

 

BIJLAGE 2:  Procedure Hygiëne  
 

stap 1  

Voorbereiding  

Verwijder sieraden  Maak Handen nat  Breng zeep aan  

stap 2          

Reiniging         

 

Verdeel zeep over  Wrijf palmen over  Reinig handen tussen  
de handen  elkaar   de vingers 

 

   
    

 

Reinig vingertoppen Reinig handen met  Reinig duimen in       Reinig vingertoppen 
gesloten vingers  de handpalm             en nagels in de  

           handpalm 

    

stap 3 

Afspoelen    

Spoel handen af  Sluit kraan   Gooi papieren doek  
met water  met papieren doek weg 

stap 4      

Afdrogen 

Droog handen af  Droog handen af  Droog handen tussen  Gooi  
 met een schone doek aan onder- en bovenkant vingers en nagels       papieren 
               doek weg 

 



 

 

stap 5         

Desinfectie 

 

Gebruik desinfectiegel Wrijf dit grondig in de  Wrijf dit grondig tussen de  
handpalmen  vingertoppen  

 

 

 

Gebruik geen doek, maar laat wrijvend drogen  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIJLAGE 3: 

Je kunt zelf de nodige maatregelen nemen om de kans te verminderen dat je ziek wordt. 

Een goede hygiëne helpt om verspreiding en besmetting te voorkomen. Het is belangrijk 

handen te wassen of desinfectiegel te gebruiken voor het eten, na het toiletgebruik, of na 

niezen en snuiten. Daarnaast is het belangrijk niet te hoesten of niezen in de richting van 

anderen.  

Hoesten/Niezen 

         
  
Houd zakdoek of tissue voor de mond,  Gooi papieren doek of tissue weg en  Geen zakdoek? Hoest of  
gebruik deze eenmaal    was daarna je handen of    nies in de elleboog 

gebruik desinfectiegel 

 

 

 

Wrijf niet onnodig in gezicht en beperk contact met oog, neus en mond  

 

Overig 

• Ventileer alle ruimtes zo veel mogelijk  

 


