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Inleiding 

 
HAHEBO helpt u bij het beantwoorden van alle Coro-NA vragen die met het inrichten van uw kantoor en de thuiswerkplek 

te maken hebben. Dat mag u van ons verwachten als professionals in kantoorinrichting.  

Deze leidraad is een EHBO-kit voor eerste hulp bij vragen over de inrichting van kantoren en de thuiswerkplek. Het bevat 

uitgangspunten die toegepast kunnen worden, maatregelen die kunnen worden getroffen een checklist voor het juist in-

stellen van de thuiswerkplek. Ook ons assortiment en de diensten die we kunnen leveren zijn opgenomen. 

U kunt met deze leidraad dus zelf de eerste pleister plakken. Als u extra zorg nodig heeft helpen wij u graag met een advies 

op maat. 

Samen maken we uw kantoor Coro-NA-proof en richten we elke thuiswerkplek ergonomisch verantwoord in.  

 

Het ‘nieuwe normaal’, Coro-NA 

Als werkgever of facilitair manager wordt u na de intelligente lock-down door Corona voor nieuwe uitdagingen geplaatst. 

De transitie naar Coro-NA werkomgevingen, het ‘nieuwe normaal’, heeft veel facetten. Kernbegrippen zijn veiligheid en 

hygiëne. In het belang van uw werknemers en uzelf wilt u besmetting voorkomen en een veilige werkomgeving aanbieden. 

Maar hoe doet u dat en wat betekent dat voor uw kantoor? En als medewerkers thuis werken, aan welke eisen moet deze 

thuiswerkplek dan voldoen? Hoe vindt u een balans tussen hygiëne, besmettingskans en investeringen? 

Het is te verwachten, dat de 1,5 m als vereiste tussenafstand van medewerkers de nieuwe maatstaf wordt bij het inrichten 

van kantoren. Beeldschermwerk, vergaderen, instructie, pauzeren en ontmoeten ondergaan daardoor grote veranderingen.  

Deze leidraad voorziet in oplossingen die vooruit lopen op de maatregelen die uit de branche of vanuit het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden verwacht. 

 

Werkgeversverantwoordelijkheid 

Als werkgever voelt u zich verantwoordelijk voor uw medewerkers. U wilt dan ook aan de Arbo verplichting voldoen om 

een veilige en gezonde werkplek in te richten. Thuis of op kantoor maakt daarbij voor u geen verschil. U treft de gewenste 

preventieve maatregelen om uitval en klachten van medewerkers te voorkomen. Daarmee geeft u uw medewerkers ook 

vertrouwen en een gevoel van veiligheid.  

Dat kan bijvoorbeeld door een herinrichting of herindeling van het kantoor. Maar ook het aanbrengen van voorzieningen 

voor bijvoorbeeld separatie, hygiëne en looproutes verhoogd het gevoel van veiligheid en tevredenheid voor medewerkers. 

 

Overheidsmaatregelen 

Leidend zijn uiteraard de algemene maatregelen van de overheid om besmettingen te voorkomen: 

• Spreiding van mensen en voorkomen van groepsvorming.  

• Social distancing, het hanteren van een minimale tussenafstand van 1,5 m.  

• Verhoogde hygiëne om een eventueel virus snel inactief te maken. 

 

Bij deze maatregelen laten de ministeries zich adviseren door het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 

De maatregelen treffen alle sectoren van onze maatschappij.  
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Werken op kantoor 

 

Algemene uitgangspunten voor veiligheid en hygiëne 

• Werkgevers hebben de plicht te voldoen aan Arbowet-verplichtingen en de richtlijnen van het RIVM.  

• Infomeer medewerkers en bezoekers over genomen maatregelen en geef duidelijke instructie over de wijze waarop 

de RIVM-richtlijnen moeten worden nageleefd. 

• Maak medewerkers en bezoekers met behulp van Infographics attent op veiligheids- en hygiënemaatregelen. 

• Het maximaal aantal gebruikers van een ruimte wordt bepaald door de fysieke vormgeving van de ruimte.  

 

De RIVM-richtlijnen 

• Social distancing: hanteer een tussenafstand van minimaal 1,5 m voor iedereen die niet uit eenzelfde huishouden 

komt. 

• Was meerdere keren per dag de handen gedurende minimaal 20 seconden. 

• Geen handen schudden. 

• Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes. 

• Niet aan het gezicht zitten. 

• Werk bij voorkeur thuis. 

• Een medewerker blijft gedurende 7 dagen thuis bij koorts of benauwdheidsklachten van hemzelf of van een huisge-

noot, bij neusverkoudheid en hoesten en keert pas terug op het werk als hij zelf of eventuele huisgenoten minimaal 

24 uur klachtenvrij zijn. 

 

Veiligheidsmaatregelen 

Het ministerie heeft op het moment van publicatie van deze leidraad nog geen specifieke maatregelen voor kantoorwerken 

afgekondigd. Mogelijk worden transitiemaatregelen afgestemd  op de maatregelen van het protocol voor de opstart van 

het Voortgezet Onderwijs.  

• Voorkomen van groepsvorming groter dan 3 personen. 

• In elke situatie 1,5 m tussenafstand toepassen. 

• Zoveel mogelijk beperken van verkeersbewegingen tussen gebouwen en binnen een gebouw tussen en binnen de 

onderlinge ruimtes. 

• Het maken van een verkeersplan en het markeren van vaste looproutes. Houd rekening met eisen die gesteld wor-

den m.b.t. vluchtroutes bij calamiteiten, zoals het voorkomen van blokkades. 

• Gebruik maken van IT- en communicatievoorzieningen zoals beeldbellen, conference call, etc.  

• Voorkomen van wisselingen van werkplek. Werknemer-gebonden werkplekken hebben de voorkeur. 

• Beperk het gebruik van liften. Het gebruik van de trap heeft de voorkeur. 

• Probeer in vaste samenstellingen te werken, pauzeren en lunchen. 

• Koffie, thee etc. alleen voor eigen gebruik halen. 

• Voorkom het gebruik van kantines en bedrijfsrestaurants. Pauzeren en lunchen bij voorkeur op de werkplek. Mede-

werkers nemen eigen bord en bestek mee en reinigen dat na gebruik thuis. Bedrijven met catering kunnen take-

away voorzieningen opzetten. 

• Spreiding van werk- en pauzetijden om te voorkomen dat drukte ontstaat bij parkeervoorzieningen, bij entree, lift, 

garderobes, bij sanitaire voorzieningen, omkleedruimtes en pantry’s. 

• Voorzien in adequate veiligheidsvoorzieningen op werkplekken. 
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• Voldoende ventileren van de gebruiksruimtes. 

• Benoem een Coro-NA coördinator. 

• Adequate voorlichting en instructie geven. 

 

Facilitaire en hygiëne maatregelen 

Maatregelen die in overweging kunnen worden genomen zijn: 

• Herzien van indelingen van ruimtes. 

• Aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen voor bureaus 

• Decentraliseren van facility corners. 

• Decentraliseren van multifunctionals en printers. 

• Decentraliseren van pantry’s. 

• Decentraliseren van lockers. 

• Decentraliseren van garderobevoorzieningen. 

• Decentraliseren van afvalvoorzieningen. 

• Eenrichtingsverkeer en passeer-rotondes inrichten. 

• Aanbrengen van infographics bij ingangen van gebouwen en bij de toegang van gebruiksruimtes. 

• Beschikbaar stellen van hygiëne producten bij het binnengaan en verlaten van ruimtes. 

• Bij flexwerken elke medewerker een eigen toetsenbord en muis (draadloos) geven die mee naar huis genomen   

worden. 

• Een adequaat reinigingsplan opstellen met dagelijks desinfecteren van contactoppervlakken van alle gebruiks- en 

verkeerruimtes, zoals werkbladen, knoppen, handgrepen, toetsenborden, sloten, relingen, vaste en draagbare tele-

foons, afstandsbedieningen, beamers, printers, toetsenborden, muizen etc. 

• Gebruiken van papieren tissues. 

• Gebruik maken van wegwerp papieren pads als onderlegger op werkbladen. 

• Uitwasbare thee- en handdoeken in pantry’s, keukens en toiletruimtes vervangen voor dispensers met papieren 

tissues. 

• Kranen met sensoren aanbrengen. 

• Zorgen voor adequate afvalvoorzieningen die dagelijks geleegd worden. 

• Frequent luchten van ruimtes. 
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Herindeling en herinrichting van ruimtes 

 

Werkplekken 

Bureaus die in een rijopstelling zijn geplaatst en een breedtemaat hebben minder dan 150 cm moeten in breedterichting 

verschoven worden tot de afstand hart op hart minimaal 150 cm is. Indien verschuiven niet mogelijk is dan kan het langs 

geplaatste bureau niet gebruikt worden of er moet een separatiescherm worden toegepast. 

               

Bureaus die ruggelingse geplaatst zijn en een dieptemaat hebben minder dan 80 cm moeten uit elkaar worden geschoven 

tot de afstand tussen gebruikers minimaal 150 cm is. Indien dat niet mogelijk is kan het tegenover geplaatste bureau niet 

gebruikt worden of er moet een separatiescherm worden gebruikt. 

               

Bureaus die niet verschoven kunnen worden, zoals vaste benches, zijn alleen dusdanig te gebruiken als gebruikers minimaal 

150 cm uit elkaar kunnen zitten. Daarvoor kunnen bijvoorbeeld werkplekken non-actief gemaakt worden door bureaustoe-

len te verwijderen. Ook het aanbrengen van Ischeidingswanden (stof, kunststof of een combinatie) is mogelijk. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Het heeft voorkeur om niet-bezette bureaustoelen weg te nemen of in elk geval de bureaus die niet gebruikt mogen wor-

den duidelijk als niet-beschikbare werkplek te markeren. 
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Verkeersbewegingen 

• Vaste routes en looprichtingen aanbrengen. 

• Kruisingen van verkeersstromen voorkomen. 

                                          

 

 

 

 

  

 Gangpad breder dan 200 cm 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Passeerrotonde 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gang smaller dan 150 cm 
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Vergaderopstellingen 

• Aan een vergadertafel moet de onderlinge afstand tussen deelnemers minimaal 150 cm zijn in breedte en/of diepte-

richting.  

• Eventueel transparante separatieschermen aanbrengen van glas of kunststof indien afstand kleiner is dan 150 cm. 

• Ronde vergadertafels zijn alleen te gebruiken bij een afmeting vanaf 150 cm rond of indien kleiner met een toepas-

sing van een separatiescherm. 

• Het eventuele overschot aan vergaderstoelen kan het beste worden weggenomen. 

     

 

 

 

 

  

 Diameter tafel kleiner dan 150 cm, met separatie 

 

 

 

 

 

 

 

 Diameter tafel groter dan 150 cm, zonder separatie       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diameter tafel groter dan 150 met reductie van stoelen 
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 Reductie van stoelen met separatie 
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Thuiswerken 

 

Algemene uitgangspunten voor thuiswerken 

• Thuiswerken heeft voorlopig prioriteit boven werken op kantoor.  

• De werkgever draagt zorg voor een veilige en gezonde thuiswerkplek.  

• Intensief beeldschermwerk moet worden voorkomen, want het kan leiden tot RSI/CANS (Repetitive Strain Injuries / 

Complaints of Arm, Neck and/or Shoulder). 

 

Ergonomische eisen 

• Ergonomische eisen voor de thuiswerkplek zijn van toepassing als er meer dan 2 uur per dag aan het beeldscherm 

wordt gewerkt met een maximum van 6 uur per dag. 

• Het bureau en de stoel moeten voldoen aan de richtlijn NPR 1813 en moet een comfortabele houding voor de ge-

bruiker mogelijk maken. 

• Het bureau moet een minimale afmeting hebben van 120x80 cm. 

• Het toepassen van ergonomisch verantwoorde accessoires (toetsenbord, muis, laptop-standaard, monitorstan-

daard). 

• Het beeldscherm moet draaibaar, kantelbaar en in hoogte verstelbaar zijn. 

• Er mag geen hinderlijke reflectie van daglicht in het beeldscherm of op het werkblad optreden.  

• Het bureau moet hoogte-instelbaar of hoogte verstelbaar zijn tussen 61 en 85 cm hoogte. 

• Een zit-sta tafel is elektrisch verstelbaar tot 130 cm hoogte. 

• Gebruik van een laptop kan plaatsvinden met een dockingstation dat is verbonden met een beeldscherm, toetsen-

bord en muis of met een laptopstandaard met los aan te sluiten muis en toetsenbord. 

• Losliggende en loshangende kabels moeten worden vermeden.  

• Na ten hoogste 2 uur werk moet het beeldschermwerk worden afgewisseld met andersoortig werk of met een    

pauze. 

• Er is voldoende licht op de werkplek. 

 

 

 

  

 TIPS 

• Doe met regelmaat rek- en strekoefeningen van relevante spiergroepen in met name benen, rug,  

armen, nek en schouders om de doorbloeding te bevorderen.  

• Zet voorzieningen zoals een printer, het koffieapparaat, de waterkoker op nabije afstand zodat  

 opstaan van de werkplek noodzakelijk is. 

• Stel een repeterende timer in die om de 2 uur een signaal afgeeft. 

• Benut de lunchpauze voor een korte wandeling. 

• Overleg, denk of bel staand. 
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Checklist voor het instellen van de werkplek 

 

Aandachtspunten: 

• Het instellen van de stoel is niet een eenmalig iets. Voor het lichaam is het beter om enkele keren per dag de stoel te 

verstellen. Zo raakt het lichaam niet gewend aan een vaste positie en ontstaat er zitdynamiek.  

• De wisseling van vlakke zool naar een schoen met hoge hak vraagt om een nieuwe instelling van de zitting en arm-

leggers van de bureaustoel. 

• Elk type werk vraagt om een specifieke instelling van de stoel. Computerwerk doe je met een rug in een vaste rechte 

positie. Dat heet actief zitten. Telefoneren, lezen of een gesprek voeren kan prima met een rug in een stand naar 

achteren of in een vrijstand. Dat heet passief zitten. 

 

STAP 1 | INSTELLEN BUREAUSTOEL 

 

 Instellen zithoogte 

• Juiste zithoogte: onder- en bovenbeen in een hoek van 95o - 100o ten opzichte van  

elkaar, zodat de heupen iets uitsteken boven het kniegewricht. 

• Bij wisseling schoeisel (hoge hak/lage hak): stoel opnieuw instellen. 

 

 Instellen zitdiepte 

• Zo ver als mogelijk achterop stoelzitting in rechte zithouding gaan zitten. 

• Juiste zitdiepte: vrije ruimte van een vuist tussen voorzijde zitting en knieholte. 

 

 Instellen hoogte rug 

• Juiste hoogte van de rug: De bolling van de stoelrug laten aansluiten op de holling  

van de wervelkolom. 

• Juiste breedte: instellen op schouderbreedte in een rechte zitpositie met holle rug  

en met gebogen armen langs het lichaam. 

 

 Instellen hoogte armlegger 

• Juiste armlegger hoogte: de armlegger moet een 90o - 95o gebogen linker- en  

rechterarm zonder (tegen-)druk ondersteunen. 

 

Instellen breedte armlegger 

• Juiste breedte: instellen op schouderbreedte in een rechte zitpositie met holle rug  

en met gebogen armen langs het lichaam. 
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 Instellen stand van de rug 

• Juiste stand van de rug: recht (actief) bij computerwerkzaamheden en eventueel  

in vrijstand of hellend naar achteren (passief) bij bellen, lezen, overleg. 

 

STAP 2 | INSTELLEN BUREAU (nadat bureaustoel is ingesteld) 

 

 Instellen stoelpositie 

• Juiste stoelpositie: met rechte rug zitten, buikwand tegen bladrand positioneren.  

Eventueel armpads naar voren of naar achteren verschuiven om deze positie te bereiken. 

 

 Instellen hoogte werkblad 

• Juiste werkbladhoogte: hoogte armlegger -/- hoogte toetsenbord. Bij computerwerk  

wordt de onderarm ondersteund door de armpad of het werkblad en de pols door het  

toetsenbord. 

 

STAP 3 | INSTELLEN MONITOR 

 

 Instellen monitordiepte 

• Juiste diepte: op gestrekte armlengte vanuit juiste stoelpositie (vaak ca 50-60 cm  

vanaf voorzijde werkblad). 

 

 Instellen monitorhoogte (bij enkele en dubbele monitor) 

• Juiste hoogte: vanuit juiste stoelpositie bovenrand monitor op ooghoogte instellen. 

 

 

 

TIPS voor het instellen van de werkplek 

 

• Op een harde vloer moeten zachte of multifunctionele wielen gebruikt worden. Op een zachte vloer harde of multi-

functionele wielen. 

• Een voetensteun is bedoeld als vloerverhoging. Gebruik de voetensteun dus alleen als het bureau niet laag  

 genoeg kan worden ingesteld bij een juiste instelling van de bureaustoel. 

• Plaats de monitor altijd recht voor je om ongewenste lichaamsverdraaiing te voorkomen. 

• Plaats een monitor bij voorkeur haaks op een gevel om ongewenste lichtinval in de monitor te voorkomen. 

• Plaats het toetsenbord op een afstand waarbij goede ondersteuning van de onderarm mogelijk is (op armpad van  

 de bureaustoel of op het werkblad) 

• Zorg dat u de muis kunt bedienen zonder te reiken of uitzwaaien met uw arm. 

• Steun met uw voeten niet op het voetenkruis van de bureaustoel. 
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HAHEBO Kantoor plus Magazijn  

Het Coro-Na-proof maken van uw kantoor en het ergonomisch verantwoord inrichten van de thuiswerkplek van uw mede-

werkers zet u voor een grote uitdaging. Wij helpen u hier graag bij. 

 

In ons product-assortiment bieden wij hiervoor onder andere: 

• Bureaustoelen NPR 1813 en/of NEN-EN 1335: nieuw en gebruikt 

• Hoogte instelbare of verstelbare bureaus: nieuw en gebruikt 

• Zit-sta bureaus 

• Separatieschermen voor op het bureau of akoestisch paneel, kunststof of gestoffeerd 

• Kunststof separatieschermen vrijstaand en evt. verrijdbaar 

• Infographics (veiligheidsinstructies etc.) 

• Signing voor op vloeren, toegangsdeuren, werkplekken, kasten etc. 

• Vloermatten  

• Desinfectiezuilen en (bijbehorende) supplies 

 

Daarnaast kunnen wij u ondersteuning bieden met: 

• Inventariseren van benodigde veiligheids- en hygiënemaatregelen. 

• Het beoordelen van de inrichting van bestaande ruimtes. 

• Doen van concrete verbeteradviezen. 

• Investeringsbegrotingen van aanpassingen. 

• Fysiek herindelen en herinrichten. 

• Opkopen van overtollig meubilair. 

• Tijdelijke verhuur van meubilair. 

• Het beschikbaar stellen van geschikte werkplekken in ons kantoor. 
 

Neem contact met ons op om uw persoonlijke wensen te bespreken. 
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Samen maken we uw kantoor Coro-NA-proof en  

richten we elke thuiswerkplek ergonomisch verantwoord in. 

 

 

 

 

Neem contact met ons op voor passend advies of een offerte op maat. 

 

Of bezoek onze webshop: www.hahebo.nl 

 

 

 

 

 

 

Sharon Bulder                             

s.bulder@hahebo.nl          

06 - 51 08 83 26                     

Haico van Tienen                     

h.vantienen@hahebo.nl 

06 - 46 60 76 74 

Paul Schalks 

p.schalks@hahebo.nl 

06 - 53 12 53 56 


