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Inleiding 
 
Momenteel verkeerd Nederland in een zogenoemde intelligente lockdown. Voortvloeiend hieruit is het Vivarehuis 
grotendeels gesloten. De tijd na deze lockdown zal er anders uit gaan zien. In dit document wordt een aantal 
scenario’s beschreven. Vanuit Facilitaire Organisatie hebben alvast hierover nagedacht en leggen dit voor aan 
het DT.  

Maatregelen vanuit Rijksoverheid 
Het is te verwachten dat na deze lockdown een aantal maatregelen voortgezet zullen worden, die mogelijk 
(voorlopig) een blijvend impact op het leven zullen hebben. De volgende maatregelen (aannemelijk) van kracht 
blijven: 

• 1,5 meter afstand houden 

• Niezen en hoesten in binnenzijde ellenboog 

• Regelmatig handen wassen 

• Gebruik papieren zakdoekjes 

• Geen handen schudden 

• Griepverschijnselen = thuis blijven 
 
Verwacht wordt dat het openbare leven gefaseerd hervat kan worden, maar de Rijksoverheid zal hierbij zeer 
oplettend zijn in de ontwikkelingen.  

Hoe werken we in het Vivarehuis op een veilige 1,5m afstand? 
Indien de bovengenoemde maatregelen van kracht blijven, dan zullen de volgende aanpassingen in het 
Vivarehuis denkbaar worden: 
 

Maatregelen ruimten 
Om de 1,5m afstand te kunnen borgen en beheersbaar houden dat niet te veel mensen tegelijk op kantoor komen 
stellen we het volgende voor: 
 
Flexwerkplek 
De werkplek die bij aanvang werkdag in gebruik wordt genomen wordt gedurende de dag NIET meer gewisseld! 
Daarmee wordt er afstand genomen van het flexwerkconcept. 
 
Klantontvangst1 

• Splitsing zakelijk bezoek en huurders. Op de verhoging kunnen stoelen geplaatst worden met 1,5 meter 
afstand. Aan de leestafel wordt het aantal zitplaatsen verminderd naar maximaal 4 plaatsen. 

• Zakelijk bezoek alleen als dit strikt noodzakelijk is bij het Vivarehuis en dient ten aller tijden aangemeld 
worden bij Klantontvangst.  

• 1 medewerker Klantontvangst aan de balie 

• Gasten geen koffie aanbieden 

• Er komt een wachtlijn voor de balie om 1,5 meter afstand te borgen 
 
Grand Café 

• Het aantal zitplaatsen word gehalveerd, en de opstelling wordt ruimer opgesteld. Een deel van het meubilair 
wordt dan ook weggehaald 

• Langs het buffet worden markeringen aangebracht om de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. 

• Er word lunchtijden ingepland, waar medewerkers een zitplaats moeten reserveren via SharePoint. Gedacht 
wordt aan:2 

o 11.30-12.00 uur - maximaal 25 personen 
o 12.00-12.30 uur - maximaal 25 personen 
o 12.30-13.00 uur - maximaal 25 personen 
o 13.00-13.30 uur - maximaal 25 personen 

• Tussentijds wordt de kassa extra gereinigd.3 

• Bijeenkomsten Grand Café  
o niet op de dag van 8.30 uur tot 16.00 uur 
o bij voorkeur minimaal, mits de inrichting hersteld wordt. 

 
 
 

 
1 Actie 1: Klantontvangst realiseert berichtgeving en inschrijffunctionaliteit 
2 Actie 2: FO organiseert inschrijffunctionaliteit 
3 Actie 3: restaurantmedewerker reinigt kassa en placeert gasten. 
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Dorpsplein 

• Er komt een markering rondom de printer en de kopieermachine om afstand te kunnen bewaren. De 
inrichting op het dorpsplein wordt ruimer om meer loopruimte te creëren. De statafels zullen waarschijnlijk 
verwijderd worden. De lampen worden hoger opgebonden. 

• De kapstok wordt niet gebruikt, men wordt gevraagd om de jas over de eigen stoel te hangen.  
 
Werkplekken4 

• Reguliere werkplekken worden gehalveerd. Binnen een blok van 4 worden 2 diagonale werkplekken gebruikt. 
De dag erna worden de andere werkplekken gebruikt, zodat de werkplekken van de voorgaande dag 
schoongemaakt kan worden. De werkplekken die niet gebruikt worden, worden voorzien van een plaat die 
over het beeldscherm wordt geschoven. (zie bijgevoegde plattegrond, als voorbeeld) 

• Concentratiewerkplekken worden alleen gebruikt voor Skypevergaderingen. De bibliotheek kan wel gebruikt 
worden als concentratie- en stiltewerkplek, maar ook daar wordt het aantal werkplekken gehalveerd. De vlek 
bij Saksen Weimar zal ook aangeduid worden als concentratie- en stiltewerkvlek.  

• Projectruimte/ huiskamers zijn alleen geschikt voor maximaal 2 personen (twee gesprek) of voor 
Skypevergaderingen. 

• Belcellen mag door slechts 1 persoon gebruikt worden, dus ook geschikt voor Skypevergaderingen.  

• Het maximaal aantal werkplekken bedraagt: 
o Begane grond: 4 + 1 x Klantontvangst 
o 1e etage: 15 + 7 KEC + 4 bibliotheek 
o 2e etage: 16 + 4 vlek Saksen Weimar 
o 3e etage: 16 + 6 KGO 

Totaal: 70 werkplekken 
 
Vergaderruimte 
Per vergaderruimte zullen afwijkende bezettingen van kracht zijn: 

• Lingezegen: maximaal 4 personen 

• Sonsbeek: maximaal 2 personen 

• Posbank: maximaal 2 personen 

• Immerloo: maximaal 4 personen 

• Tussen de Lanen: maximaal 10 personen 

• Saksen Weimar: maximaal 10 personen 

• Podium: maximaal 2 personen 

• Rijn IJssel: maximaal 2 personen 
 
Bezet vergader-, project- en concentratieruimtes (ook belcellen) niet langer dan noodzakelijk. 
De aantallen worden door CTAC aangepast in de reserveringsagenda’s (aanpassen resources)5 
 

Middelen 
Communicatiemiddelen6 

• Poster A3: geen handen schudden - entree - 3 stuks 

• Poster A3: gebruik de lift alleen als het nodig is, en uitsluitend alleen. - bij liften - 5 stuks 

• Poster A3: handen wassen/protocol handen wassen - op alle toiletten/ keuken - 12 stuks 

• Poster A2: actuele maatregelen - te plaatsen bij alle ingangen, en op de etages - 8 stuks 

• Hangvel monitor: 75 stuks 

• Poster A4: Skyperuimte 

• Poster A4: Informatieblad gebruik poolauto 

• Poster maatregelen Grand Café 
 
Markeringen 1,5 meter7 

• Koffiemachines 

• Printers 

• Trap 

• Buffet Grand Café 

• Wachtlijn bij liften 

• Wachtlijn Klantontvangst 

  

 
4 Actie 4: FO past inrichtingen aan 
5 Actie 5: I&A verzorgt aanpassingen via CTAC 
6 Actie 6: Communicatie ontwikkeld de drukwerken.  
7 Actie 7: FO zorgt voor de belijning 
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Hoe gaan we (samen)werken? 
Er zijn meerdere scenario’s denkbaar om het werk te kunnen hervatten. De uitwerking hiervan is gebaseerd op 
een bezetting van 50% van bestaande 169 werkplekken (zie bijlage met plattegronden).   
Deze scenario’s zien er als volgt uit: 
 

Scenario 1: Alle primaire processen eerst! 
• Klantontvangst: 1 persoon, incl. maximaal 4 medewerkers op de werkplekken (1 van ieder KMW team) 

• KEC max. 7 werkplekken op 1e etage  

• KGO max. 6 werkplekken op 3e etage 

• KMW Arnhem max. 11 werkplekken: 1e etage 

• KMW DWO max. 12 werkplekken: 2e etage 

• KMW Rheden/Renkum max. 12 werkplekken: 3e etage 

• CGO: max. 12 werkplekken verdeeld over de 3 etages in de voormalige stiltevlekken (links achterin) 

• Grand Café; operationeel 

• Documentenbeheer: 1 persoon 
 
Alle overige teams/ afdelingen, te weten FA, Control, P&B, HR, FO, Communicatie, I&A werken thuis. Daarnaast 
ook alle secretariaten. Incidenteel kunnen personen van deze teams naar kantoor komen om specifieke redenen.  
 

Scenario 2: Primaire processen aangevuld met minimale ondersteuning 
• Klantontvangst: 1 persoon, incl. maximaal 4 medewerkers op de werkplekken. 

• KEC max. 7 werkplekken op 1e etage  

• KGO max. 6 werkplekken op 3e etage 

• KMW Arnhem max.10 werkplekken: 1e etage 

• KMW DWO max.10 werkplekken : 2e etage 

• KMW Rheden/Renkum max.10 werkplekken: 3e etage 

• CGO: max. 10 werkplekken verdeeld over de 3 etages in de voormalige stiltevlekken 

• Grand Café; operationeel 

• Documentenbeheer: 1 persoon 
 
Alle overige teams/ afdelingen, te weten de secretariaten, FA, Control, P&B, HR, FO, Communicatie, I&A werken 
thuis, maar hebben dagelijks één afgevaardigde in het Vivarehuis. Deze werken verspreid door het Vivarehuis. 
Wat betreft de secretariaten, zal er één directiesecretaresse en één managementsecretaresse aan het werk zijn 
op kantoor.  
 

Scenario 3: Verdeling in ploegendienst 
In dit scenario wordt er naar gestreefd om iedereen wekelijks op kantoor te hebben. Dat kan door 
ploegendiensten in te stellen. De volgende overwegingen kunnen hierbij een rol spelen: 
 

• Iedereen komt 1 à 2 dagdelen naar kantoor - om binding toe houden met kantoor, het kantoor is dan een 
ontmoetingsplaats 

• Op twee dagen wordt het gebiedsgericht werken in stand gehouden 

• De medewerkers van primaire processen hebben grotendeels werk in de wijk - dus zijn vaker in de wijk 

• De werkplekken worden naar evenredigheid verdeeld onder de teams: de leidinggevende/ secretaresse 
maakt een rooster.  

 
Incidenteel kunnen andere personen van deze teams naar kantoor komen om specifieke redenen (bijv. materiaal 
ophalen, printopdrachten).  
 
In de bovengenoemde scenario’s zijn de concentratiewerkplekken (1 of 2 persoonsruimtes), de bibliotheek en 
vlek naast Saksen Weimar niet meegeteld. De 1 of 2 persoon ruimtes worden door skyperuimtes. De bibliotheek 
en de vlek naast Saksen Weimar worden aangeduid als stilteplekken. 
Het is echter ook wenselijk dat het DT/MT een werkplek krijgt. Het is echter wel goed dat de helft van de DT/MT 
leden aan het werk is op kantoor.  
 

Vergaderen 
Het vergaderen zal zoveel mogelijk via Skype gebeuren. De vergaderruimten bieden namelijk te weinig capaciteit 
voor grote vergaderingen. Daarom zal het verzoek blijven om zoveel mogelijk te vergaderen via Skype. 8 
 

 
8 Actie 8: Secretariaat HR/FO verzorgd communicatie naar alle secretariaten, MT en DT. 
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Bezoek 
Om de bezetting van de zakelijke wachtruimte te kunnen coördineren is het van belang dat al het zakelijk bezoek 
wordt aangemeld bij Klantontvangst. De aangemelde bezoekers kunnen dan geregistreerd worden. 9 
 

Poolauto’s 
Het gebruik van poolauto’s zal in de basis gelijk blijven aan dat van voor de coronacrisis. Er zijn echter een aantal 
afwijkende afspraken10: 
 

• Ga je naar een afspraak? Neem dan bij voorkeur je eigen auto en declareer de zakelijke kilometers. 

• Gebruik van een poolauto kan slechts alleen, dus alleen de bestuurder en geen bijrijder of andere 
passagiers.  

• Na gebruik maak je het stuur, versnellingspook en andere tastoppervlakten schoon met de aanwezige 
doekjes. 

 

Bedrijfswagens 
In bedrijfswagens mag net als in de poolauto alleen door de chauffeur gereden worden. Geen bijrijder!11 
 

Facilitering 
Om de nieuwe werkomstandigheden te faciliteren wordt getracht om de volgende middelen beschikbaar te 
stellen: 
 

• Voor de thuiswerkers blijven beeldschermen en toetsenborden beschikbaar om te lenen. Hiervoor worden de 
concentratiewerkplekken ontkoppeld, daarna de dubbele schermen. De Skypevergaderingen kunnen via de 
laptop gedaan worden. Capaciteit: 21 stuks12 

o 1e etage: 6 stuks 
o 2e etage: 8 stuks 
o 3e etage: 7 stuks 
o Dubbele schermen worden bij KGO en KEC zoveel mogelijk intact gehouden. Overige werkplekken 

vervallen deze schermen.  
o Aansluitend kan gekeken worden of er meer behoefte is.  

• De vergaderruimten worden z.s.m. voorzien van Polygom units, zodat de vergaderruimtes beter geschikt zijn 
voor Skypevergaderingen.13   

• De poolauto’s worden voorzien van schoonmaakmiddelen. 

  

 
9 Actie 9: Klantontvangst verzorgd berichtgeving aan alle secretariaten, MT en DT. 
10 Actie 10: FO zorgt voor verplaatsing en inzet middelen. 
11 Actie 11: Manager afdeling verzorgd communicatie naar medewerkers. 
12 Actie 12: I&A verzorgd, eventueel met CTAC, het afkoppelen. 
13 Actie 13: I&A verzorgd inkoop 
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Wat is nodig om reguliere bedrijfsvoering te hervatten? 
Bij aanvang van de intelligente lockdown, zijn verschillende werkzaamheden nodig om terug te kunnen gaan naar 
reguliere bedrijfsvoering.  
 

Herstellen kantoor etages14 
Allereerst moeten de kantooretages hersteld worden. Dat wil zeggen: 
 

• Alle elektragroepen inschakelen 

• Alle radiatoren op normale stand zetten 

• Alle printers inschakelen, opstarten en testen 

• Alle werkplekken herstellen, dus alle randapparatuur aansluiten en controleren. Hierbij moeten de geleende 
items terug gebracht worden naar het Vivarehuis.  

• Geleend overig meubilair terugplaatsen, en meubilair aan de hand van plattegronden herstellen. 

• Het aanpassen van inrichting aan de hand van noodzakelijke maatregelen 
 
NB. Het herstellen van werkplekken zal door I&A/ CTAC gecoördineerd worden.15  
 

Grand Café opstarten16 
Het Grand Café zal weer opgestart moeten worden. Hiervoor is het wenselijk dat beiden restaurantmedewerkers 
samen enkele dagen werkzaamheden verrichten. Dat behelst de volgende werkzaamheden: 
 

• Schoonmaken koelingen, buffet en keuken. 

• Nalopen voorraad; eventuele schade in kaart brengen.  

• Opstarten koelingen 

• Terugplaatsen buffetindelingen, tevens inzet aanpassingen 

• Opruimen Grand Café 

• Bestellingen plaatsen 

• Prijzen aanpassen in kassa, conform nieuw prijsbeleid per 1 april.  

• Reserveringsfaciliteit aanmaken 
 

Schoonmaak17 
De schoonmaak is per 6 april afgeschaald. Daarvoor is veel periodiek werk verricht. Echter is het noodzakelijk dat 
een aantal werkzaamheden worden nagelopen. Gevraagd zal worden aan Asito om alle medewerkers weer naar 
Vivare te sturen.  
 

• Schoonmaak kantoor; afnemen meubilair, stofzuigen, wisselen afvalbakken. 

• Schoonmaak toiletten en aanvullen alle dispensers. 

• Opstarten alle koffiemachines 
o Reinigen 
o Aanvullen producten 
o Materiaal aanvullen 

• Bestellen materiaal t.b.v. koffie 

• Controleren voorraad hygiënemiddelen 
 

Leveranciers18 
Alle afgeschaalde leveranciers moeten geïnformeerd worden dat Vivare haar bedrijfsvoering hervat. Daarbij 
moeten ook de voorwaarden kenbaar gemaakt worden. De volgende leveranciers worden geïnformeerd: 
 

• Asito:  Schoonmaakonderhoud 

• Lyreco:  Levering kantoorartikelen 

• Moderna: Levering hygiëne producten 

• Post NL:  Postverwerking 

• HPC:  Bevoorrading enveloppen 

• Brinkman: Groothandel Grand Café 

• Van Betuw: Zuivel Grand Café 

• Koenen: Bakkerij 

 
14 Actie 14: FO verzorgd herstel inrichting 
15 Actie 15: I&A verzorgd herstel werkplekken, eventueel met CTAC 
16 Actie 16: Restaurantmedewerkers starten Grand Café. 
17 Actie 17: Schoonmaak wordt door Asito opgepakt. 
18 Actie 19: Leveranciers worden door FO bericht 



 

8 
 

• Futura: Bloemist 

• Savills: Beheerder gebouw 

• Beslist.nl Buren 
 

Wat gaat er veranderen in dienstverlening FO? 
 
Door deze crisis hebben we veel geleerd. Er zal een aantal zaken onder de aandacht komen bij de Facilitaire 
Organisatie om wendbaarder te worden bij dit soort crisis en om beter toegerust te zijn. De volgende voorstellen 
kunnen nader uitgewerkt worden en indien akkoord doorgevoerd worden: 
 

Schoonmaakcontract én hygiënemiddelen 
Voor 2021 wordt de aanbesteding van een nieuw schoonmaakcontract aan de orde gesteld. Hierbij worden een 
aantal aanpassingen doorgevoerd die tot op heden niet of onvoldoende in beeld zijn geweest. De volgende 
aanpassingen gaan toegepast worden: 
 

• De schoonmaakwerkzaamheden worden uitgebreid met een periodieke dieptereiniging van IT middelen.  

• De levering van hygiënemiddelen en voorzieningen voor sanitaire ruimte, alsmede keukenhygiëne zullen 
onderdeel gaan uitmaken van de aanbesteding. 

• Tot de hygiënemiddelen worden desinfectie handgel en nitrilhandschoenen als nieuwe standaard items 
toegevoegd en er worden vaste voorraadniveaus vastgelegd. Daarnaast worden de huidige vochtige doekjes 
omgezet in desinfectiedoekjes. 

• Tevens wordt gekeken naar het wassen van theedoeken en handdoeken. Handdoeken zullen mogelijk extra 
ingezet worden vanwege de komst van de douches.  

 
De reden van deze aanpassingen is, om een completer schoonmaakaanbod te organiseren.  
 

Postservice plaatsonafhankelijk gereed 
De postservice wordt aangepast zodat het beter gefaciliteerd is in relatie tot het plaatsonafhankelijk werken. De 
afhankelijkheid van een fysieke postzak op kantoor wordt vermeden door gebruik te maken van andere 
aanbiedingsmogelijkheden, zoals MijnPostNL en postkantoren. 
 

Uitleen van werkplekken 
Er zal ook gekeken worden naar structurelere vormen van het uitlenen van werkplekken. Conform de 
werkkostenregeling mag de werkgever in bruikleen middelen verschaffen voor een (thuis)werkplek. De 
verwachting is dat plaatsonafhankelijk werken met thuiswerken een vlucht gaat nemen en structureler in de 
organisatie ingebed zal worden. Om hierop voor te bereiden is het voorstel om materiaal aan te schaffen wat 
uitgeleend kan worden. Dat zal de volgende middelen betreffen: 
 

• Toetsenborden/ muizen 

• Beeldschermen 

• Laptopsteunen 

• Bureaustoelen 

• Bureaus 
 
Deze middelen kunnen via een opkoop ingekocht worden en op basis van een bruikleenovereenkomst verstrekt 
worden.  
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Looproutes 
Het is ook noodzakelijk om in het kantoor looproutes in te richten, zodat kruising voorkomen kan worden. De 
bedoeling is om te voorkomen dat de 1,5 meter ruimte in het geding komt. De volgende maatregelen zijn hierbij 
ter hand genomen: 
 

Ingangen 
• Entree pakeergarage - bij voorkeur niet gebruiken, omdat hier mogelijke kruising met 

Beslist.nl kan ontstaan.  

• Entree draaideur, gevolgd door zijdeur links. 

• Entree Vivare - twee richting mogelijk als gewacht wordt. Ingaand verkeer krijgt 
voorrang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1 Entree Vivare 

(schuifdeuren) 

Figuur 2: Centrale hal en lifthal begane grond 
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Uitgangen 
• Noodtrappenhuis 

• Entree Vivare - twee richting mogelijk als gewacht wordt. Ingaand verkeer 
krijgt voorrang.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Routing trappenhuis/ lift 
• Lift gebruik; 

o Alleen naar boven (uitgezonderd mindervalide)  
o Gebruik lift maximaal 1 persoon per keer 
o Vermijd bewegingen 

• Trappenhuis, alleen naar boven. NIET NAAR BENEDEN 

• Noodtrappenhuis - bedoeld voor vertrekkende collega’s 
 

Routing lifthal 
• Rechterdeur = traproute 

• Linkerdeur = liftroute 
 
  

Figuur 5: Lifthal etages (1 t/m 3) 

Figuur 4: Noodtrappenhuis: 
uitgaand verkeer 

Figuur 3: Kelder, uitgaand verkeer 
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Figuur 6: Begane grond/ Grand Café 

Routing Begane grond/ Grand Café 
De routing begane grond is met pijlen aangeduid. De inrichting wordt hierop aangepast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De inrichting wordt aangepast. De 
plantenbakken worden gebruikt om 
barrières op te werpen zodat een 
wachtrij-setting ontstaat. 

• Er komen in het Grand Café losse 
afvalbakken, om te voorkomen dat 
looproutes doorkruist moeten worden.  

• Ook komen er meer karren voor 
verzamelrekken. Hiervoor worden de 
RVS karren gebruikt 
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Figuur 7: Kantooretage (1 t/m 3) 

Route kantooretage/ bezetting werkplekken 
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Hoe kan het Grand Café verder? 
 
In het Grand Café zullen verschillende maatregelen getroffen worden. Enerzijds om de 1,5 meter ruimte te 
borgen, anderzijds om contact momenten door gasten te verminderen in het kader van hygiëne. Dit zal 
consequenties opleveren voor de presentatie van het buffet. De volgende acties zullen uitgevoerd worden.  
 

Inrichting 
Zoals op pagina 2 vermeld zal het aantal zitplaatsen verminderd worden, zodat de 1,5 meter ruimte geborgen kan 
worden. Ook zullen er looprichtingen aangeduid worden. Dit zal ertoe leiden dat de opstelling er heel anders uit 
gaat zien.  
 

Instructie gasten 
Bij betreden van het Grand Café zal er een instructie zichtbaar opgehangen worden, die de volgende 
aandachtspunten zal weergeven: 
 
1. Houdt 1,5 meter afstand 
2. Heb je gereserveerd? Vraag anders of er ruimte is. 
3. Was je handen voordat je eten gaat kopen 
4. Pak alleen wat je echt wil hebben; verminder contact 
5. Maak na de betaling de kassa en de pin unit schoon met (middel/doekjes*) 
 

Maatregelen voor vermindering contactmomenten 
Het oorspronkelijke buffet was gestoeld op verse producten, waar je zelf een keuze kon maken in 
samenstellingen. Dit kan helaas niet staande houden als de contactmomenten verminderd gaan worden. Tijdelijk 
zullen de volgende maatregelen van toepassing zijn: 
 
1. Afbakbroodjes worden opgesneden in geperforeerde zakjes gepresenteerd. 
2. Zacht brood wordt opengesneden in (geperforeerde) zakjes gepresenteerd. 
3. Snijbrood wordt gesneden in zakjes gepresenteerd - zakjes van 1 snede. 
4. Yoghurt/kwark wordt in geschept in bakjes gepresenteerd. Muesli staat apart in bakjes. 
5. Er wordt alleen een geportioneerde dagsalade gepresenteerd, in saladebakken 
6. Soep wordt geschept door de restaurantmedewerker, er wordt echter geen topping beschikbaar gesteld 
7. Eieren worden in eierdoppen gepresenteerd 
8. Snacks worden in plastic schaaltje gepresenteerd 
9. Bestek ligt in zakjes klaar - zakje mes/vork/servet, zakje lepel/ servet 
10. Melkkoe blijft uit, in plaats daarvan word melk in bekers melk gepresenteerd.  
 

Hygiënemaatregelen 
• Tussentijds reinigen contactoppervlakten met (middel*) 

• Tussentijds reinigen kassa en pin unit - vraag gasten 

• Tussentijds tafels schoonmaken met desinfectiespray (i.s.m. Asito) 

• Drie schermen ophangen; brood, soep, tussendoortjes - daar waar uitwisseling kan plaats vinden.  

 
Afspraken leveranciers 
De verschillende leveranciers zullen gevraagd worden om afwijkende producten te leveren. 
 

Brinkman (groothandel) 
Bij Brinkman zullen vooral extra disposable producten besteld worden. Hiervoor zal vooraf al contact gezocht 
worden om hen te laten voorbereiden.  
 
Disposable 

• Geperforeerde zakjes 

• Bakjes met deksel klein 

• Saladebakken 

• Snackschaaltjes 

• Bestekzakjes 

• Eierdoppen 
 
Voldoende zeep en handdoekrollen! 
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Koenen (bakker) 
De bakker wordt gevraagd om het vloerbrood gesneden aan te leveren. Daarnaast zal gevraagd worden om de 
levering vroeger kan plaats vinden zodat sneller gestart kan worden met afbakken.  
 

Van Betuw (zuivel) 
Van Betuw zal gevraagd worden om bekers melk (0,2/0,25 L) te bieden i.p.v. 10 liter pakken. Deze zullen 
kostbaarder zijn, maar verminderd contactmomenten.  
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Actielijst 
 
1. Klantontvangst realiseert berichtgeving en inschrijffunctionaliteit 
2. FO organiseert inschrijffunctionaliteit 
3. Restaurantmedewerker reinigt kassa en placeert gasten. 
4. FO past inrichtingen aan 
5. I&A verzorgt aanpassingen via CTAC 
6. Communicatie ontwikkeld de drukwerken.  
7. FO zorgt voor de belijning 
8. Secretariaat HR/FO verzorgd communicatie naar alle secretariaten, MT en DT. 
9. Klantontvangst verzorgd berichtgeving aan alle secretariaten, MT en DT. 
10. FO zorgt voor verplaatsing en inzet middelen. 
11. Manager afdeling verzorgd communicatie naar medewerkers. 
12. I&A verzorgd, eventueel met CTAC, het afkoppelen. 
13. I&A verzorgd inkoop 
14. FO verzorgd herstel inrichting 
15. I&A verzorgd herstel werkplekken, eventueel met CTAC 
16. Restaurantmedewerkers starten Grand Café. 
17. Schoonmaak wordt door Asito opgepakt. 
18. Overige acties worden door FO opgepakt. 
19. Leveranciers worden door FO bericht 
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Bijlage 1: plattegronden 
Op de eerste dag zal overeenstemmend met de voorgestelde maatregelen het beeld er als volgt uit zien voor de 
1e etage; 
 
  

De inrichting van het 
dorpsplein wordt aangepast 
om loopruimte te creeëren. 

Daarnaast komen er 
afstandsvlakken bij de 

koffiemachine en printer 
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Op de tweede dag zullen de niet-gebruikte werkplekken en de gebruikte werkplekken omwisselen. Dat ziet er dan 
als volgt uit. Daarna wisselt het steeds weer terug.  
  

De inrichting van het 
dorpsplein wordt aangepast 
om loopruimte te creëren. 

Daarnaast komen er 
afstandsvlakken bij de 

koffiemachine en printer 
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Bijlage 2: voorbeeld drukwerken (impressie) 
 
  

Vandaag kun je deze werkplek 
niet gebruiken. Maak gebruik 

van een andere werkplek 
 

Samen 
kan het 

 
 
 
 
 

Dit is een Skype ruimte. 
 

Voer hier een Skype gesprek of een 
Skype vergadering. 

 
Is het Skype gesprek afgelopen? 
Maak de ruimte dan vrij voor een 

collega. 
 
 

Samen 
tegen 

corona 


