
"Realiseren (ondersteuning) anderhalvemetersamenleving 
in de kantooromgeving"
binnen de Drechtsteden

Anderhalve meter afstand houden is zonder maatregelen best lastig op een kantoor waar je de hele 
dag met collega's bij elkaar zit. Mensen zoeken van nature toenadering tot elkaar en de kantoor-
omgeving vervult nu eenmaal een sociale behoefte. Toch zullen we de komende tijd moeten wennen 
aan het houden van afstand, ook als sommige andere coronaregels weer worden versoepeld.

We moeten met elkaar op zoek naar 'Het Nieuwe Normaal', waarbij de totale werkomgeving en het 
gedrag van mensen zodanig aangepast is, dat in de werkpraktijk de 1,5 meter norm gewaarborgd kan 
worden voor medewerkers, leveranciers, klanten en inwoners. 

Samen realiseren van anderhalvemetersamenleving in de kantooromgeving

Iedere organisatie is verantwoordelijk om de 1,5 meter in de werkomgeving te waarborgen voor 
medewerkers, leveranciers, klanten en inwoners. Dit vraagt van ons allemaal inzet in het aanpassen 
van onze kantooromgeving (facilitair) en een flinke verandering in houding en gedrag van 
medewerkers (HR). Door het bundelen van onze krachten en samen te werken vanuit partnerschap, 
concretiseren we de maatregelen om het coronavirus in te dammen en beheersbaar te krijgen 
eenduidig en succesvol. 

Centrale uitgangspunten

 Afstand houden
 Oppervlakten schoonmaken
 Goed en regelmatig handen wassen
 Geen handen schudden
 Zorgvuldige omgang met elkaar
 Geen groepsvorming

Het Nieuwe Normaal

 Een medewerker kan binnen een straal van 1,5 m schoon en veilige werken.
 Een inwoner, klant of leverancier kan binnen een straal van 1,5 m schoon en veilig te woord te 

worden gestaan.
 De totale werkomgeving dient zodanig aangepast te worden dat in de werkpraktijk de 1,5 

meter norm gewaarborgd kan worden aan medewerkers, leveranciers, klanten en inwoners.



 Op iedere plek in het gebouw (trappen, liften, vergaderopstellingen, toiletten, pantry's, 
restaurants, werkplekken, gangen, bergruimtes en fietsenstallingen) dient de 1,5 meter 
nageleefd te worden

 Beperken beschikbaarheid werkplekken.
 Medewerkers, leveranciers, klanten en inwoners worden geattendeerd op hun eigen 

verantwoordelijkheid om 1,5 meter afstand te bewaren 
 Afhankelijk van de beschikbare huisvesting dient het thuiswerken nog sterk bevorderd te 

worden.
 (digitale) Kanaalsturing van inwoners en bedrijven.

De rol van het SCD
Het SCD zorgt voor een optimale ondersteuning van de lokale verantwoordelijkheid om de 1,5 meter 
norm in de kantooromgeving te waarborgen. Dit doet zij vanuit vier verschillende rollen: expert, 
makelaar, regisseur en uitvoerder. 

Het SCD in de rol van expert
Het SCD heeft de kennis en informatie in huis om vakkundig te adviseren over kantoorinrichting, 
werkplekbeheer en schoonmaak. Het SCD zorgt voor concrete uitgangspunten ten behoeve van de 
inrichting van de kantooromgeving en helpt bij het concretiseren van de maatregelen op lokaal niveau. 

Daarnaast zorgt het SCD vanuit haar HR-expertise voor heldere en eenduidige gedragsregels voor 
medewerkers, zodat zij zich gemakkelijk kunnen aanpassen aan de nieuwe werkpraktijk (Het Nieuwe 
Normaal). 

Het SCD in de rol van makelaar
Het SCD zorgt voor kennisdeling op regionaal niveau van de verschillende expertises (in eerste 
instantie: facilitair, HR en communicatie). Daarnaast wordt de lokale aanpak ondersteund door de 
vorming van een regieteam. In dit regieteam zitten de facilitair adviseur(s), HR-adviseur(s) en 
communicatieadviseur(s) die al voor de lokale organisatie werken. Zij worden ondersteund door een 
strategisch adviseur vanuit het SCD, die zorgt voor de verbinding tussen de verschillende teams en 
toetst op de strategische regionale afspraken en doelstellingen.  

Het SCD in de rol van regisseur
Het SCD neemt werk uit handen en zorgt voor efficiency, door afzonderlijke processen samen te 
voegen en hierbij de regie te nemen. Een voorbeeld hiervan is het inkoopproces, waarbij het SCD 
verantwoordelijk is voor de inkoop van benodigdheden, zodat de individuele organisaties geen eigen 
inkoopproces hoeven opstarten en uitvoeren. 

Daarnaast houdt het SCD regie op de regionale afspraken en doelstellingen door een centraal 
regieteam van 3 strategisch adviseurs, en vormt daarmee het centraal aanspreekpunt voor de 
klantorganisatie en het Netwerk MT middelen. 

Het SCD in de rol van uitvoerder 



Het SCD zal in verschillende situaties verantwoordelijk zijn voor het daadwerkelijk realiseren van (een 
deel van) de maatregelen die horen bij de 1,5 meter norm, zodanig dat iedere klantorganisatie vanaf 
mei 2020 weer fysiek in bedrijf kan zijn.

De rol van de werkgever
De succesvolle implementatie van de anderhalvemetersamenleving in de kantooromgeving valt of 
staat met het uitvoeren van de benodigde maatregelen, het naleven van de afgesproken regels en de 
sturing daarop. Dit is expliciet de rol en verantwoordelijkheid van de werkgever/leidinggevende. 

De werkgever is verantwoordelijk voor de lokale uitrol van de anderhalvemetersamenleving op zijn of 
haar locatie. Het SCD levert een team met contactpersonen op HR, communicatie en facilitair en praat 
hen bij, waarna de lokale contactpersoon met het team aan de slag kan. Ook is de werkgever 
verantwoordelijk voor de lokale borging van de maatregelen. 

Het is van belang dat we in dit traject als partners samenwerken. Ieder met onze eigen rollen en 
verantwoordelijkheden, maar met hetzelfde einddoel voor ogen. Het is daarom waardevol als (een 
afvaardiging van) werkgevers samen met de adviseurs van het SCD een werkgroep vormen die de 
plannen en afspraken kunnen implementeren, de doelstellingen bewaakt en rapporteert aan het MT 
SCD en het netwerk MT middelen. 

Wat wordt er (op)geleverd?

 Een plan van aanpak hoe iedere werkplek en vergaderruimte tijdelijk ingericht kan worden op 
de 1,5 meter norm.

 Een voorstel voor het zichtbaar maken van de 1,5 meter norm op belangrijke gezamenlijke 
plaatsen, zoals bij binnenkomst, pantry's en restaurants.

 Een voorstel voor bewegwijzering en routekaarten van looproutes door het gebouw, waarbij 
het uitgangspunt zo veel mogelijk 'eenrichtingsverkeer' is. 

 Een voorstel voor aanpassing van wachtruimtes en balies (of rij) voor bezoekers.
 Een voorstel voor aangepaste schoonmaak, inclusief hygiënemaatregelen op de werk- en/of 

vergaderplek door medewerkers
 Spel- / gedragsregels voor medewerkers
 Een toolkit voor leidinggevenden als aanspreekpunt op de werkvloer voor vragen of 

opmerkingen over de 1,5 meter norm
 Ondersteunende communicatiemiddelen (met een positieve insteek)
 Een onderzoek naar de technische mogelijkheden om de 1,5 meter norm te ondersteunen, 

zoals het ontwikkelen van een app waarin medewerkers zelf hun werkplek kunnen reserveren.
 Microsoft booking testen en beschikbaar stellen per 1-5-2020, zodat inwoners en bedrijven 

worden gestimuleerd om afspraken via beeldbellen te laten verlopen.



Planning

Week 13 april t/m 17 april Bepalen uitgangspunten kantooromgeving en aanpak per klantorganisatie

Week 20 april t/m 24 april Aanpassingen werkplekken

Week 20 april t/m 24 april Informeren medewerkers/ organisatie

Week 27 april t/m 1 mei Overige aanpassingen gebouw, testen van Microsoft Booking en maatregelen 
kanaalsturing inwoners en bedrijven communiceren

De maand mei:

- Verder afronden van de aanpassingen

- Monitoring van de ingezette maatregelen


