
 

 

Q&A  VOOR WERKGEVERS (VERSIE 14  OKTOBER 2020) 

Wat kan ik doen om de kans op besmettingen op mijn werklocatie te verkleinen?     

Neem de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen: 

▪ Was regelmatig uw handen met water en zeep en droog af met een papieren handdoek. 

▪ Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 

▪ Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze direct weg. 

▪ Geen handen schudden.  

▪ Houd 1,5 meter afstand van elkaar! 

▪ Blijf thuis bij verkoudheidsklachten of wanneer een gezinslid koorts heeft.  

Verkoudheidsklachten zijn: 

▪ Niezen 

▪ Keelpijn 

▪ Loopneus 

▪ Licht hoesten 

▪ Verhoging tot 38 graden 

Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts. 

Moet ik mijn werknemer ziekmelden i.v.m. neusverkoudheid, hoesten etc.? 

Deze werknemers moeten namelijk thuisblijven, ook wanneer 1 van de gezinsleden koorts heeft. Het antwoord is nee. Er is 

feitelijk geen sprake van een ziekmelding, want deze werknemer kan (in de meeste gevallen) thuis prima werken. De 

werknemer heeft wel recht op loondoorbetaling. Dit valt onder het ondernemersrisico. Is een werknemer besmet 

met het coronavirus, dan is er wel sprake van een ziekmelding. 

Mag ik vragen of mijn werknemer corona heeft? 

Als werkgever mag u een werknemer vragen of hij of iemand in zijn omgeving coronaverschijnselen heeft (art. 3 Ar-

beidsomstandighedenwet (veilige werkplek voor werknemers) en art. 10 Arbeidsomstandighedenwet (veilige werk-

plek voor anderen dan werknemers)). U mag dit echter niet vastleggen.  

Mag de arbodienst de werkgever informeren als bij een werknemer het coronavirus 

wordt vastgesteld en mag de werkgever dit intern communiceren? 

Omdat de bedrijfsarts de werkgever ondersteunt bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid, mag een be-

drijfsarts een werkgever, naar de letter van de wet, melden dat er mogelijk sprake is van een coronabesmetting bij 

een van zijn werknemers. De vraag is echter of deze situatie zich in de praktijk (vaak) zal voordoen. Bij een vermoe-

den van het aanwezig zijn van het coronavirus zal een werkgever de werknemer de toegang tot de arbeidsplaats ont-

zeggen en adviseren de adviezen van de RIVM op te volgen én contact op te nemen met de huisarts, die weer con-

tact op zal nemen met de GGD. De rol van de bedrijfsarts is in deze situatie dan ook beperkt, omdat deze op afstand 

zit.  

Als een werkgever op de hoogte is van een coronabesmetting bij één van zijn werknemers, dan mag werkgever zijn 

overige werknemers informeren dat een werknemer besmet is, zodat deze werknemers zelf kunnen nagaan of zij 

actie moeten ondernemen om besmetting te voorkomen. Echter, een werkgever mag niet zeggen wie besmet is én 

ook mag werkgever niets registreren over deze besmetting. 

  



 

 

Wat is de rol van de bedrijfsarts?  

De bedrijfsarts heeft vooral een adviserende rol. Hij kan adviseren over (bedrijfsspecifieke) preventieve maatregelen 

om besmetting te voorkomen en passende maatregelen mocht een van de werknemers besmet geraken. Een en an-

der vanzelfsprekend in afstemming met de landelijke richtlijnen vanuit de overheid.  

De bedrijfsarts speelt geen rol bij de diagnosestelling van het coronavirus. Dit is de rol van de huisarts, in samen-

spraak met de GGD.  

Wie behoren bij dit virus tot de kwetsbare werknemers?  

De Richtlijn COVID-19 hanteert hiervoor dezelfde indicatie als voor de jaarlijkse influenzavaccinatie. Een belangrijke 

uitzondering is dat de leeftijdsgrens is aangepast is naar >70 jaar. Daarnaast behoren personen ≥18 jaar met een on-

derliggende aandoening tot de kwetsbaren.  

Zwangerschap 

Op basis van beschikbare data bestaan tot dusver geen aanwijzingen dat het krijgen van COVID-19 tijdens de zwan-

gerschap tot een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen of tot een ernstig beloop bij de zwangere zelf leidt (Mul-

lens 2020).  

Hoe moet ik bescherming van kwetsbare werknemers afwegen tegen de bedrijfscon-

tinuïteit?  

Artikel 3 lid sub a van de Arbowet verplicht werkgevers zoveel mogelijk te voorkomen dat het werk een nadelige 

invloed heeft op de gezondheid van werknemers. Kwetsbare werknemers hebben hierbij recht op extra bescher-

ming.  

Om deze reden is het om te beginnen belangrijk om extra aandacht te besteden aan goede opvolging van de richtlij-

nen en voorzorgsmaatregelen van het RIVM en de GGD. Ga na of ter bescherming van de kwetsbare werknemer 

aanvullende voorzorgen en instructie nodig zijn. En vervolgens of die redelijkerwijs te organiseren zijn.  

Verder is het goed als directe collega’s bekend zijn met de verhoogde kwetsbaarheid van de werknemer, zodat zij 

hier rekening mee kunnen houden. Zolang de werknemer en zijn collega’s geen klachten hebben, iedereen de richtlij-

nen van het RIVM en de GGD volgt en het werk geen verhoogde besmettingsrisico’s oplevert, kan hij in principe ge-

woon werken. Tegelijkertijd is het goed om bij beslissingen hierover ook eventuele (grote) zorgen van de werkne-

mer mee te wegen.  

Er zijn ook situaties denkbaar waarin het werk wél een verhoogd risico op besmetting oplevert en extra bescher-

ming redelijkerwijs of in praktische zin niet te realiseren is. Denk bijvoorbeeld aan directe COVID-19 patiëntenzorg. 

Of aan werk waarin de werknemer in contact komt met besmette materialen. In die gevallen verplicht de wet de 

werkgever om werknemers met verhoogde kwetsbaarheid vrij te stellen van de desbetreffende werkzaamheden en 

waar mogelijk vervangend werk aan te bieden.  

Moet ik mijn werknemers thuis laten werken?     

Het advies aan u, als werkgever, is om werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken, tenzij het echt niet anders 

kan. Overweeg daarom of thuiswerken voor uw werknemers mogelijk is.  Daarnaast is de oproep aan u om de 

werktijden van uw werknemers zo veel mogelijk te spreiden. 

Voor de werknemers die nog wel fysiek op kantoor aanwezig zijn, moeten er per vestiging voldoende BHV’ers be-

schikbaar zijn. 

Zijn er richtlijnen of risico’s ten aanzien van thuiswerken? 

Als thuiswerken geen eis, maar een mogelijkheid is, dan moet de werknemer zelf zorgen dat hij een prettige, lichte 

en rustige werkplek heeft met een goede stoel en een goed bureau, waarbij het arbotechnisch niet verantwoord is 

de hele dag op een kleine laptop te typen. 



 

 

Als u als werkgever eist dat werknemers thuiswerken, heeft werkgever een zorgplicht en moet de inrichting van de 

thuiswerkplek aan de eisen uit de Arbowet voldoen. Hiervoor kan de werkgever de werknemer bijvoorbeeld een 

laptopstandaard, een ergonomische muis en een goed toetsenbord verstrekken. In dat geval moet de thuiswerkplek 

worden opgenomen in de RI&E, waarbij de Inspectie SZW het recht heeft een thuiswerkplek te komen beoordelen.  

Onze deskundigen hebben een blog geschreven ‘Hoe richt ik thuis een goede werkplek in?’. Deel deze gerust met uw werkne-

mers! 

Wat kan ik doen om de werkvloer (extra) schoon te houden?  

Ten tijden van een epidemie is het belangrijk om extra te letten op schone contactvlakken. Dat zijn de kritische plek-

ken waar de overdracht van ziekteverwekkers het vaakst plaatsvindt.  

▪ Laat werknemers toetsenborden, muizen en werkoppervlaktes extra goed schoon houden.  

▪ Vraag de schoonmaakploeg om lichtknoppen, deurknoppen, kranen en de leuning van de trap extra onder han-

den te nemen.  

Wat te doen met werkplekken van (mogelijk) besmette werknemers?  

Beslissend is of er werkelijk sprake is van de bij COVID-19 bekende klachten én of die zich op het werk hebben 

voorgedaan. Zolang deze klachten niet aanwezig zijn, vormt noch de werknemer zelf noch zijn werkplek een bron 

van besmettingsgevaar. Is er wél sprake van klachten, dan is het zaak dat de werknemer thuisblijft tot die ten minste 

24 uur over zijn. Zolang de eerste klachten (keelpijn, luchtweginfectie, hoesten, niezen, loopneus, koorts) zich niet 

op de werkplek hebben voorgedaan, mag je deze beschouwen als vrij van besmettingsrisico’s.  

Ervaart de werknemer de klachten voor het eerst tijdens het werk, dan moet hij direct het werk staken en naar huis 

gaan. Hoewel het risico van besmetting via de werkplek en werkmaterialen voor zover nu bekend gering is, kunt u 

deze voor de zekerheid (laten) reinigen. Als de werknemer zich hiertoe in staat acht, kan hij thuis verder werken. 

Zodra hij 24 uur volledig klachtenvrij is, kan hij zijn werkzaamheden weer op de normale manier hervatten.  

Ik ben een werkgever binnen de vitale infrastructuur (zorginstelling, ziekenhuis etc.). 

Gelden er voor mij andere maatregelen?     

Om maatschappelijke ontwrichting te beperken en te zorgen dat vitale sectoren zoals zorg, brandweer en elektrici-

teit blijven functioneren, is het belangrijk dat u en uw werknemers naar het werk komen als jullie geen klachten heb-

ben. 

Wat als de partner en/of de kinderen van de werknemer ziek zijn, maar de werkne-

mer zelf niet? 

Werknemers hebben in het geval van verlenen van noodzakelijke zorg recht op verlof om zo hun zieke kind de zorg te 

geven die nodig is. Calamiteitenverlof is bedoeld voor onvoorziene of zeer persoonlijke bijzondere omstandigheden. 

Daaronder valt (onder andere) de ‘noodzakelijke verzorging op de eerste ziektedag’ van de partner of een kind. Bij 

calamiteitenverlof bestaat (in principe) recht op 100% doorbetaling van het loon. 

Het kortdurend zorgverlof bedraagt per jaar maximaal twee maal de wekelijkse arbeidsduur. Bij een fulltime dienst-

verband van 36 uur kan dus 72 uur aan kortdurend zorgverlof per jaar worden opgenomen. Bij kortdurend zorgver-

lof bestaat (in principe) recht op 70% doorbetaling van het loon. 

Indien een partner of kind “alleen” (lichte) griep heeft, dan geldt er geen zorgverlof maar is het opnemen van vakantie-

dagen of onbetaald verlof van toepassing.  

Bovenstaande is in onderlinge afstemming tussen werkgever en werknemer. 

  

https://www.perspectief.eu/Blogs/LoopbaanFIT-thuiswerkplek-inrichten


 

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot 

deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 januari 2021 

moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksover-

heid. 

Verzuimverzekering 

In het geval van ‘om preventieve redenen in quarantaine zitten/thuis blijven of een bepaald gebied niet mogen verla-

ten’, is er geen sprake van ziekte of gebrek. In beide gevallen is er dus geen dekking op de verzuimverzekering, om-

dat iemand anders om een andere reden dan ziekte niet kan werken. De website van het Verbond van Verzekeraars 

geeft heldere informatie. 

BMKB regeling 

Via deze regeling wordt borg gestaan voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. 

Deze regeling kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening courant-

krediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere 

ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Zie verder website Rijksoverheid.  

Meer vragen en antwoorden? 

Op de website van het RIVM en de Rijksoverheid is steeds de meest actuele en volledige informatie terug te vinden. 

▪ RIVM (veelgestelde vragen nieuw coronavirus) 

▪ Rijksoverheid (veelgestelde vragen voor werkgevers en ondernemers) 

▪ MKB (financiële maatregelen voor ondernemers) 

▪ OVAL (informatie en adviezen in relatie tot werk en de rol van arbodiensten en bedrijfsartsen) 

▪ NVAB (beroepsvereniging van en voor bedrijfsartsen) 

▪ PO-Raad  

▪ Verbond van Verzekeraars 

▪ Uw contactpersoon bij Perspectief. 

Bronnen 

Zie hierboven genoemde websites. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now
https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/bmkb
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
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https://www.mkb.nl/corona
https://www.oval.nl/nieuws/update-informatievoorziening-voor-werkgevers-en-ondernemers-die-worden-getroffen-door-coronavirus
https://nvab-online.nl/
http://www.poraad.nl/
http://www.verzekeraars.nl/

