Ik werk als contractor, wat nu?
Je bent tewerkgesteld als contractor, of je stelt werknemers tewerk die als contractor worden beschouwd.
Dan is het belangrijk dat je goede afspraken maakt met de opdrachtgever over de tewerkstelling ten tijde van de
corona-crisis.
Stappenplan:
1.
2.
3.
4.

Neem op voorhand contact met de opdrachtgever.
Vraag naar de maatregelen m.b.t. corona. Hieronder is een niet-limitatieve lijst terug te vinden.
Maak concrete afspraken met de opdrachtgever wie welke maatregelen gaat uitvoeren.
Bespreek met eigen werknemers de concrete afspraken. Indien de opdrachtgever (of één van de
werknemers van de opdrachtgever) zich niet aan de maatregelen houdt, kom dan met eigen werknemers
overeen dat zij ten allen tijde de werkzaamheden mogen stopzetten en contact opnemen met werkgever
om de situatie te bespreken.

Risico-elementen / aandachtspunten

(N)OK Toelichting

Is de activiteit noodzakelijk of kan het uitgesteld worden?
Welke maatregelen zijn er getroffen omtrent onthaal?
- Is er een aangepaste onthaalprocedure?
- Is er een contactpersoon aanwezig om de werknemer te
begeleiden?
- Moet het uur van bezoek op voorhand aangekondigd
worden?
- Waar moet de werknemer zich aanbieden?
- Wat is de kortste weg in het bedrijf om ter plaatse te
gaan om de activiteit uit te voeren?
Welke maatregelen worden er genomen om de social
distancing te borgen?
-

Markeringen, afschermingen, signalisatie?
Specifieke omgangregels?
Deuren, doorgangen, …?
Aangepast liftgebruik?
Aangepaste regeling m.b.t. gebruik sociale
voorzieningen (kleedkamers, refter,…) (als van
toepassing)
- Aangepaste afvalverwerking? Wat te doen met afval?
- Hoe wordt het vervoer op het bedrijfsterrein
georganiseerd (als afstanden te groot zijn om te voet te
overbruggen)?
Heeft de werknemer van contractor de mogelijkheid om zijn
handen te wassen of te ontsmetten (alcoholgel)?
Welke maatregelen zijn er genomen omtrent de werkplaats
en onderhoud?
- Welke maatregelen zijn er genomen om besmetting via
materialen te voorkomen (reinigen van werkstukken,
arbeidsmiddelen, bedieningspanelen, …) alvorens de
werknemer contractor aan het werk kan gaan?
- Worden de lokalen waar gewerkt wordt voldoende
verlucht?
- Worden essentiële fysieke vergaderingen beperkt in tijd
en in aantal deelnemers? Gaan deze door in een
gereinigde en verluchte ruimte? Is er voldoende ruimte
voor sociale distancing te borgen?
Dit document werd opgemaakt op 14/04/2020 op basis van de maatregelen die op die datum van kracht waren.
Het bevat algemene sector overschrijdende maatregelen waarbij de toepasbaarheid moet bekeken worden in functie van de eigen
bedrijfssituatie.
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