
AANBEVELINGEN 
IN HET KADER 
VAN CORONA
IN PC 322.01



INHOUDSTAFEL
1. Inleiding 3
2. Vereisten vanuit Vlaanderen 4
3. Maatregelen van het Waals Gewest 4
4.Instructies van het Brussels Gewest 5
5. Aanvullende richtlijnen vanuit de sector 5

5.1 Algemeen 5
5.2 Communicatie, vorming en informatie van de werknemers 6
5.3 Voorzie voldoende informatie voor gebruikers & externen 8
5.4 Wat dienen de werknemers nu concreet te doen op de werkplaats? 8

5.4.1 Pas de regels van ‘social distancing’ maximaal toe 8
5.4.2 Handhygiëne 9
5.4.3 Ziek? Symptomen? 10
5.4.4 In de praktijk 11

1. Algemeen 11
2. Mondmaskers  11
3. Woon-werkverkeer 12
4. Verloop van de dag 13

a. Algemeen 13
b. Voordat u thuis vertrekt  13
c. Rust- en lunchpauzes 13
d. Bij de klant 13

5. Terug naar huis / naar de volgende klant 14
5.4.5 Strijken 14

1. Algemene principes 14
2. Strijkcentrale 15
3. Strijken bij de gebruiker of bij de werknemer thuis 15

5.4.6 Boodschappen doen 15



3 

1. INLEIDING 
Medio maart 2020 werd België getroffen door het coronavirus. Verschillende bedrijven in de 
sector sloten hun deuren, anderen zetten de activiteiten verder voor een al dan niet beperkte 
groep. 

De sector van de dienstencheques was nooit het voorwerp van een verplichte sluiting, zoals 
onder andere de horeca. Het al dan niet stopzetten van de activiteiten was/is een beslissing 
op het niveau van de onderneming. Verschillende bedrijven, die gesloten waren, hebben 
ondertussen hun activiteiten hernomen. 

Volgens de experten zullen we nog een hele tijd met het coronavirus moeten leven. 
We zullen dan ook nog een hele tijd maatregelen moeten blijven nemen om de verdere 
verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden. 

Het is de gemeenschappelijke bezorgdheid van de sociale partners om de veiligheid van zowel 
de poetshulpen, als de klanten te bewaken. Het merendeel van de sociale partners van het 
PC 322.01 onderschrijven dan ook deze aanbevelingen. 

Deze gids biedt richtlijnen aan de sector als voorbereiding op een veilige herneming en 
verderzetting van activiteiten. 

De werkgevers die hun activiteiten niet hebben onderbroken, alsook de werkgevers die 
reeds de activiteiten hernomen hebben en die zelf reeds de nodige maatregelen hebben 
genomen, kunnen deze gids gebruiken als verdere inspiratiebron. 

Daarnaast verliezen de sociale partners ook de toekomst niet uit het oog. Een aantal 
basisregels1 zullen steeds moeten gerespecteerd worden, om een nieuwe verspreiding 
van COVID-19 te voorkomen. 

De inhoud van deze gids kan worden aangevuld in functie van de richtlijnen van de Nationale 
Veiligheidsraad, op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en goede praktijken en bij 
aanpassing van de inhoud van de Generieke Gids om de verspreiding van COVID-19 op het 
werk tegen te gaan2.

1 Zie verder in de gids “BASISREGEL”.
2 U kan deze gids aantreffen op de website van de FOD WASO.
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2. VEREISTEN VANUIT VLAANDEREN  

Vlaanderen heeft medio april reeds een set veiligheidsinstructies gecommuniceerd. 
Sindsdien werden deze regelmatig geactualiseerd. De richtlijn werd opgesteld zodat de erkende 
ondernemingen een duidelijke instructie voorhanden hebben bij het nemen van maatregelen 
naast de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften. 

Ze houden hierbij niet alleen rekening met de veiligheid van de werknemer, maar ook met die 
van de gebruiker en de gehele bevolking, zoals vooropgesteld door de Nationale Veiligheidsraad 
in zijn instructies van 13 en 17 maart 2020 en herhaald op 27 maart 2020. Ze houden hierbij ook 
rekening met de richtlijnen die zijn opgesteld door het agentschap Zorg en Gezondheid. 

Volgende maatregelen moeten in acht genomen worden door de Vlaamse dienstencheque-
ondernemingen, Vlaamse werknemers en Vlaamse gebruikers bij het uitoefenen van de 
activiteiten. 

U kan deze hier aantreffen: 

https://www.vlaanderen.be/een-dienstencheque-onderneming-opstarten-en-beheren/
maatregelen-dienstenchequesector-tegen-de-verspreiding-van-het-coronavirus

Opgelet: we raden u aan om deze regelmatig te controleren zodat u over de laatste versie 
beschikt. 

3. MAATREGELEN VAN HET WAALS GEWEST 
Vanuit Wallonië deelt men mee dat de pandemie die wordt veroorzaakt door het coronavirus 
onze samenleving op haar kop zet. Ze treft met name de dienstenchequesector, waar de risico’s 
hoog zijn. Zij dwingen u om de maatregelen die door het nationale crisiscentrum zijn genomen, 
nauwgezet op te volgen en de Waalse overheid informeert u hoe dat moet.

De concrete maatregelen die u moet volgen in het Waals Gewest zijn:

https://emploi.wallonie.be/news/mesures-de-soutien-au-secteur-des-titres-services-
pour-les-mois-de-jui-1

Opgelet: we raden u aan om deze regelmatig te controleren zodat u over de laatste versie 
beschikt. 

☞

☞

!

!

https://www.vlaanderen.be/een-dienstencheque-onderneming-opstarten-en-beheren/maatregelen-dienstenchequesector-tegen-de-verspreiding-van-het-coronavirus
https://www.vlaanderen.be/een-dienstencheque-onderneming-opstarten-en-beheren/maatregelen-dienstenchequesector-tegen-de-verspreiding-van-het-coronavirus
https://emploi.wallonie.be/news/mesures-de-soutien-au-secteur-des-titres-services-pour-les-mois-de-jui-1
https://emploi.wallonie.be/news/mesures-de-soutien-au-secteur-des-titres-services-pour-les-mois-de-jui-1
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4. INSTRUCTIES VAN HET BRUSSELS GEWEST
Ook vanuit het Brussels Gewest werden een aantal instructies opgelegd aan de bedrijven. 
U kan deze hier aantreffen: 

http://werk-economie-emploi.brussels/nl/dienstencheques

Opgelet: we raden u aan om deze regelmatig te controleren zodat u over de laatste versie 
beschikt. 

5. AANVULLENDE RICHTLIJNEN VANUIT DE SECTOR
5.1 Algemeen

➜ Erkenningsvoorwaarde voor de ondernemingen

Zoals u weet stelt het Koninklijk Besluit betreffende de dienstencheques van 12 december 
2001 in art. 2quater, §2, 4° dat de onderneming zich ertoe verbindt geen prestaties te laten 
verrichten in een omgeving met onaanvaardbare risico’s of gevaren voor de werknemers of 
in een omgeving waar de werknemers het slachtoffer zouden kunnen zijn van misbruiken of 
discriminatoire praktijken. 

Deze bepaling verdient op heden dan ook extra aandacht nu alle middelen worden ingezet om 
de verspreiding van het coronavirus te bestrijden. 

➜ Arbeidsovereenkomstenwet & Codex Welzijn 

Elke werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van zijn personeel 
tijdens de uitvoering van het werk. De werkgever moet ook tijdens de Covid-19-crisis de 
algemene preventiebeginselen toepassen: in de eerste plaats risico’s voorkomen en vervolgens 
ook maatregelen nemen betreffende de aanpassing van het werk aan de mens. 

Elke werknemer is ook verplicht “zich te onthouden van al wat schade kan berokkenen hetzij 
aan zijn eigen veiligheid, hetzij aan die van zijn medearbeiders, van zijn werkgever, of van 
derden.”3

De overtredingen van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn 
van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en van de codex over het welzijn op het werk 
worden vastgesteld en gesanctioneerd overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek.

3 art. 17, 4° van de Arbeidsovereenkomstenwet.

☞
!

http://werk-economie-emploi.brussels/nl/dienstencheques
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In de sector van de dienstencheques hebben we een bijzondere driehoeksverhouding tussen 
de werkgever, de huishoudhulp en de gebruiker. Tijdens deze crisis is het essentieel dat de 
werkgever duidelijk met de klant en de huishoudhulp communiceert over hoe de gezondheid 
van de huishoudhulp en van de klant het best beschermd kan worden tegen mogelijke 
besmetting met het coronavirus tijdens de uitvoering van het werk.

➜ Maak maximaal gebruik van het sociaal overleg in uw onderneming 

Overleg op regelmatige basis over de maatregelen die genomen (zullen) worden met 
de Ondernemingsraad, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, de 
vakbondsafvaardiging en de werknemers zelf (via rechtstreekse participatie), volgens hun 
respectieve bevoegdheden: op die manier zullen het draagvlak en de opvolging van de 
maatregelen worden vergroot. 

De werking van deze organen, zoals bepaald door de wet, moet correct toegepast worden, zowel 
bij de heropstart, als bij bedrijven die de activiteiten niet hebben stopgezet.

Het overleg over de te nemen maatregelen moet zo vroeg mogelijk gebeuren, bij voorkeur zelfs 
vóór een eventuele heropstart indien het bedrijf zijn activiteiten had gestaakt. 

Meer informatie omtrent de bevoegdheid en de werking van deze organen kan u hier aantreffen. 

➜ Betrek experten erbij 

Doe een beroep op de expertise die intern en extern aanwezig is, zoals de preventieadviseur en 
de externe preventiediensten. Betrokkenheid van deze spelers is in deze crisis essentieel. 
Een aanvullende risicoanalyse zal uw bedrijf hiermee op de goede weg zetten. 

5.2 Communicatie, vorming en informatie van de werknemers

➜ Informeer & vorm uw werknemers

Informeer uw werknemers waarom het noodzakelijk is om op een veilige manier aan de slag te 
gaan of te blijven. 

Geef uw werknemers toegankelijke informatie, duidelijke instructies en gepaste opleiding over 
de maatregelen en ga na of deze informatie en instructies goed begrepen zijn en correct worden 
opgevolgd. Herhaal de instructies regelmatig en wees daarbij aandachtig voor werknemers 
die extra opleiding en instructies nodig kunnen hebben, zoals onervaren werknemers of 
anderstaligen. 

☞

https://werk.belgie.be/nl/themas/sociaal-overleg/informatie-en-consultatie-binnen-de-onderneming/comites-voor-preventie-en
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Een gepaste opleiding kan de volgende elementen bevatten: 

• Een algemeen deel over het coronavirus, hoe het zich verspreidt, de gevaren, enz.

•  Een deel dat zeer concreet uitlegt waarom en hoe men onderstaande voorschriften moet 
naleven tijdens het werken:

✓ Social distancing bij de klant en tijdens het transport

✓ Hygiënische maatregelen en arbeidsorganisatie

✓ Hoe zichzelf te beschermen 

Neem regelmatig contact op met de werknemers om het werk te bespreken en om na te gaan of 
de werknemer het werk heeft kunnen uitoefenen op een veilige manier. 

Werknemers kunnen uiteraard tijdens de werktijden steeds contact opnemen met de 
dienstenchequeonderneming ingeval van twijfel over de werkplek, bezorgdheid omwille van 
(oudere) gebruikers, … De onderneming stelt hiervoor ook een nummer ter beschikking.

➜ Vergeet ook de psychosociale ondersteuning niet

Zorg daarnaast voor de psychosociale ondersteuning van uw werknemers en betrek daarbij 
indien nodig de preventieadviseur psychosociale aspecten of vertrouwenspersoon. 

➜ Wat met vragen? 

Veel mensen zullen met concrete vragen zitten: maak duidelijk bij wie ze daarvoor terecht 
kunnen. Vermeld ook de contactgegevens van nuttige referentiepersonen van de interne of 
externe preventiedienst, zoals de arbeidsarts, de vertrouwenspersoon, de preventieadviseur, 
de preventieadviseur psychosociale aspecten, … en een eventueel contactpunt voor 
coronagerelateerde vragen. 

➜ Vergeet ook niet… 

Schenk ook bijzondere aandacht aan werknemers met een kwetsbare gezondheid, zoals 
werknemers met chronische aandoeningen (bijv. long- en hartproblemen, diabetes) en 
werknemers die een kankerbehandeling ondergaan (hebben). 

Communiceer voortdurend met alle werknemers. 

1,5 m
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5.3 Voorzie voldoende informatie voor gebruikers & externen

Neem tijdig contact met externen zoals klanten, leveranciers, onderaannemers, freelancers, 
bezoekers, en anderen die met de onderneming in contact komen, om hen te informeren over 
de regels in uw onderneming. 

Veel mensen zullen met concrete vragen zitten: maak duidelijk bij wie ze daarvoor terecht 
kunnen via infoborden, intranet, website, …

Het is absoluut aan te bevelen elektronische dienstencheques te gebruiken. Indien dit niet 
mogelijk is, kunnen papieren cheques gebruikt worden. De dienstencheques worden op 
voorhand ingevuld klaargelegd om persoonlijk contact te vermijden.

5.4 Wat dienen de werknemers nu concreet te doen op de werkplaats? 

5.4.1 Pas de regels van ‘social distancing’ maximaal toe 

BASISREGEL: afstand houden, d.w.z. contact vermijden met andere personen binnen 
1,5 meter, blijft de beste manier om de verspreiding van COVID-19 te beperken. 

Garandeer dus minimaal een afstand van 1,5 meter. 

Dit geldt o.a. voor (zie ook verder):

➜ Het vervoer naar het werk

➜ De uitvoering van het werk (ook bij vervoer van mindermobielen)

➜ De verplaatsingen tijdens het werk

➜ De pauzes

Indien de woning het toelaat, bevindt de gebruiker zich in een afzonderlijke ruimte tijdens 
het werk. 

Indien dat niet mogelijk is, wordt de maximaal haalbare afstand gerespecteerd. 

Indien een afstand van minimaal 1,5 meter niet haalbaar is, mag er niet gewerkt worden.

Als deze regel niet wordt toegepast, heeft de werknemer het recht de woning te verlaten. 
De werknemer brengt voorafgaandelijk hieraan haar/zijn werkgever op de hoogte. 
De werkgever neemt vervolgens contact op met de gebruiker en neemt passende maatregelen 
ten aanzien van de gebruiker.

1,5 m

!
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De gebruiker zal niet-essentiële bezoeken buiten de poetsuren plannen. 

De sociale partners benadrukken dat op het ogenblik waarop een werknemer zich naar het 
werk begeeft en geschikt is om te werken, maar de arbeid niet kan beginnen wanneer hij zich 
normaal op de plaats van het werk had begeven, of de arbeid waaraan hij bezig was, niet kon 
voortzetten, wegens een oorzaak onafhankelijk van zijn wil4, er een wettige schorsing is van de 
arbeidsovereenkomst dat recht geeft op het loon dat hem zou zijn toegekomen indien hij zijn 
taak normaal had kunnen volbrengen5. 

5.4.2 Handhygiëne

BASISREGEL: was uw handen regelmatig, met water en vloeibare zeep, op een correcte 
manier (ook als er handschoenen zouden worden gedragen). 

De werknemer wast de handen grondig:

➜ Bij begin en einde van de taak

➜ Vóór en na elk toiletbezoek

➜ Vóór en na het roken

➜ Vóór het nuttigen van voeding en drank

➜ Na het verwijderen van de handschoenen 

Als eerste taak worden de belangrijkste aanraakpunten: deurklinken, lichtschakelaars, telefoons, 
trapleuning, oppervlakken zoals een tafel, het aanrecht, de afstandsbediening, … en in het 
sanitair (zeker spoelknop, handsteun, kraan, …) gereinigd. De werknemer herhaalt deze taak bij 
het beëindigen van de job.

Vermijd zoveel mogelijk contact met voorwerpen of oppervlakken die door anderen gebruikt 
of aangeraakt zijn en was regelmatig en grondig de handen na contact met oppervlakken en 
verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt. 

Sensibiliseer werknemers over handhygiëne en over het hoesten of niezen in een zakdoek of de 
elleboog, bijv. via affiches, en gooi gebruikte zakdoeken onmiddellijk weg. 

4 Buiten het geval van staking.
5 Artikel 27 Arbeidsovereenkomstenwet.

!



10 

5.4.3 Ziek? Symptomen? 

BASISREGEL: wie zich ziek voelt, keert terug naar huis. Procedure bij ziekte toepassen: 

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/hoe-ga-ik-als-werkgever-om-met-werknemers-die-
corona-griepsymptomen-vertonen 

Zieke werknemers of werknemers die symptomen van Covid-19 vertonen gaan niet werken. 
Werknemers mogen onder geen enkel beding werken bij een (vermoedelijk) besmet persoon.

Geef en herhaal eventueel met de werknemers de juiste informatie over de procedures die in de 
onderneming van toepassing zijn bij ziekte. 

Indien van werknemers (achteraf) gemeld wordt dat zij symptomen van Covid-19 vertonen, 
worden de gebruikers bij wie de werknemer de voorbije twee weken taken vervulde, onverwijld 
op de hoogte gebracht.

In geval van een besmetting of het vertonen van symptomen zal de overheid aan de hand van 
het systeem van “contact tracking” bepalen hoe lang en op welke wijze een persoon die besmet 
is, symptomen heeft of in contact is gekomen met iemand die besmet is, zichzelf in quarantaine 
zal moeten plaatsen. 

Wij verwijzen hier ook naar de website van de overheid voor meer informatie: 
https://www.info-coronavirus.be/nl/contactopvolging/.

Vlaanderen: https://www.zorg-en-gezondheid.be/contactonderzoek

Brussel: https://coronavirus.brussels/index.php/nl/2020/05/04/brussel-heeft-zijn-
contact-tracing-systeem-ontwikkeld/

Wallonië: https://www.wallonie.be/fr/tracing

☞

☞

☞
☞

☞

!

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/hoe-ga-ik-als-werkgever-om-met-werknemers-die-corona-griepsymptomen-vertonen
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/hoe-ga-ik-als-werkgever-om-met-werknemers-die-corona-griepsymptomen-vertonen
https://www.info-coronavirus.be/nl/contactopvolging/.
https://www.zorg-en-gezondheid.be/contactonderzoek
https://coronavirus.brussels/index.php/nl/2020/05/04/brussel-heeft-zijn-contact-tracing-systeem-ontwikkeld/
https://coronavirus.brussels/index.php/nl/2020/05/04/brussel-heeft-zijn-contact-tracing-systeem-ontwikkeld/
https://www.wallonie.be/fr/tracing
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5.4.4 In de praktijk

1. Algemeen

Stel middelen ter beschikking om de handen te wassen (bij voorkeur met water en vloeibare 
zeep) en af te drogen (papieren doekjes, propere handdoeken die enkel en alleen door de 
huishoudhulp worden gebruikt, geen elektrische handdrogers) en/of te ontsmetten. 
Voorzie geschikte handgels of ontsmettingsmiddelen op plaatsen waar handen wassen niet 
mogelijk is, bij voorkeur in dispensers die niet moeten worden aangeraakt. 

Bekijk welke producten in aanmerking komen als geschikte zeep, handgel (met alcohol) of 
ontsmettingsmiddel: niet alle producten voldoen of zijn geschikt; neem bij twijfel contact op 
met uw arbeidsarts of arbeidshygiënist.

Maak eventueel gebruik van beschermingsmiddelen, zoals (wegwerp)handschoenen, maar 
wees aandachtig bij het aan- en uitdoen en het weggooien ervan.

Indien de regionale regeringen de erkende onderneming verplichten tot het ter beschikking 
stellen van bepaalde beschermingsmiddelen aan de huishoudhulpen, dienen de kosten voor de 
aankoop van deze beschermingsmiddelen gedragen te worden door de werkgever.

2. Mondmaskers 

Hou bij het gebruik van mondmaskers rekening met de algemene maatregelen die door het 
crisiscentrum worden uitgevaardigd, en betrek dit bij het bepalen van de maatregelen in de 
onderneming die voortvloeien uit de risicoanalyse. 

Indien de woning het toelaat, bevindt de gebruiker zich in een afzonderlijke ruimte tijdens het 
werk. 

Indien dat niet mogelijk is wordt de maximaal haalbare afstand gerespecteerd. 

Indien een afstand van minimaal 1,5 meter niet haalbaar is mag er niet gewerkt worden. 

Mondmaskers vormen een fysieke barrière voor spatten of grote druppels. Ze capteren 
partikels of lichaamsvloeistoffen die door de drager worden uitgestoten. Op die manier 
hebben ze een rol in het voorkomen van blootstellingen. Dit soort maskers is geen persoonlijk 
beschermingsmiddel. Ze beschermen de drager niet tegen inademing van kleine partikels of 
druppels met virussen. Ze sluiten meestal niet naadloos aan op het gezicht en de stof filtert geen 
kleine deeltjes. 
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Indien een werkgever mondmaskers aan de werknemers aanbiedt:

•  dient men ervoor te zorgen dat de werknemers geïnformeerd zijn omtrent het correcte 
gebruik van deze mondmaskers (op- en afzetten, onderhoud, …). Om effect te hebben, 
moeten deze maskers correct gedragen en afgezet worden. Voor meer informatie, zie de 
website van Sciensano: https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-procedures; 

•  is het aan te raden dat men deze zeker gebruikt tijdens de uitvoering van een aantal 
specifieke activiteiten (zoals het poetsen van het sanitair, verversen van beddengoed, …).

Ter verduidelijking: de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen de drager wel. 
Ze zijn echter voorbehouden voor werknemers die risico’s lopen door de aard van hun werk 
zoals bij de zorg voor patiënten of het werken met biologische of chemische agentia. In dat geval 
gaat het om maskers voor ademhalingsbescherming, zoals FFP2 en FFP3, die de drager ervan 
beschermen tegen één of meer risico’s voor de gezondheid of veiligheid van de werknemer. 
Voor persoonlijke beschermingsmiddelen bestaan strikte normen met beschermingsgraden en 
ze vergen risicoanalyse, informatie aan en opleiding van de gebruiker.

3. Woon-werkverkeer

Wie per fiets, per step of te voet naar het werk komt, moet voldoende afstand houden; 
gebruik bij voorkeur geen deelfietsen, deelsteps, … 

Wie niet alleen met de auto komt, respecteert een minimale afstand van 1,5 meter tussen 
elke persoon tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus 
afhankelijk van het type voertuig. 

Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen. 

Wie met het openbaar vervoer (trein, tram, bus) komt, volgt de instructies van de 
vervoersmaatschappijen. Bij verplaatsingen met het openbaar vervoer wordt maximaal aan 
social distancing gedaan. Vanaf 4 mei 2020 zijn mondmaskers verplicht bij het gebruik van het 
openbaar vervoer. 

Door de werkgever georganiseerd gemeenschappelijk vervoer: respecteer social distancing 
en indien dat niet mogelijk is, voorzie afscheidingen en gebruik eventueel bijkomend 
mondmaskers. Zorg ervoor dat ventilatie- en verluchtingssystemen in vervoersmiddelen goed 
functioneren en onderhouden zijn en geef bijzondere aandacht aan de hygiëne binnen  
de voertuigen die door verschillende personen worden gebruikt.

☞

https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-procedures
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4. Verloop van de dag

a. Algemeen 

Respecteer de social distancing en hou afstand. 

Vermijd het gebruik van liften. Als dat niet kan, beperk dan het aantal personen dat gelijktijdig 
gebruik maakt van de lift (bijv. slechts 1 persoon toelaten in een kleinere lift), hou afstand en sta 
rug aan rug.

Geen begroetingen die contact inhouden: er zijn voldoende alternatieven voor een handdruk 
of kus.

Bij aankomst: was uw handen met (vloeibare) zeep en volgens de hygiënevoorschriften.

Zorg voor een goede hygiëne van arbeidsmiddelen.

b. Voordat u thuis vertrekt 

Wie zich ziek voelt, blijft thuis en verwittigt de werkgever volgens de in de onderneming 
geldende regels. 

Handen wassen voordat u thuis vertrekt. 

c. Rust- en lunchpauzes 

Handen wassen vóór en na de pauze/lunch. 

Maak bij voorkeur gebruik van een zelf meegebrachte lunch of eventueel van voorverpakte 
maaltijden. 

Vermijd het gebruik van cash geld. 

d. Bij de klant

Voor aanvang van de werkzaamheden/prestaties worden duidelijke afspraken gemaakt; de 
werkgever geeft tijdig informatie aan de gebruiker over de maatregelen die zullen gelden op de 
plaats waar zal worden gewerkt. De werkgever geeft zijn eigen werknemers hierover ook tijdig en 
zeker voor het begin van het werk de nodige informatie en instructies. De werkgever of gebruiker 
kan zelf bijkomende maatregelen nemen indien nodig. 

Indien de woning het toelaat, bevindt de gebruiker zich in een afzonderlijke ruimte tijdens 
het werk. 
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Indien dat niet mogelijk is, wordt de maximaal haalbare afstand gerespecteerd. 

Indien een afstand van minimaal 1,5 meter niet haalbaar is mag er niet gewerkt worden.

Er kan vooraf gevraagd worden om aan te geven of er zieke personen aanwezig zijn. 

Ventilatie en verluchting: vraag de gebruiker om te zorgen voor voldoende en regelmatige 
verluchting van de ruimten en sociale voorzieningen, hetzij door natuurlijke verluchting, 
hetzij door mechanische ventilatie. Indien er mechanische ventilatie voorzien is, wordt deze 
maximaal gebruikt.

5. Terug naar huis / naar de volgende klant

Handen wassen vóór vertrek & bij thuiskomst.

Voor woon-werkverkeer: zie hoger 

5.4.5 Strijken

1. Algemene principes

De voorzorgsmaatregelen vermeld in de voorgaande hoofdstukken (social distancing 
respecteren, hygiënische maatregelen, …) blijven uiteraard van toepassing.

•  De werkgever communiceert duidelijk met de klant (bijv. via een vragenlijst) om er zeker van 
te zijn dat:

✓  de klant (of iedereen die onder hetzelfde dak woont) niet besmet is, noch symptomen 
vertoont;

✓ het strijkgoed gewassen is.

•  Vóór en na het strijken: reinigen van alle contactpunten op het strijkijzer, de strijkplank, 
de stekkers en stopcontacten, de handvatten van de mand, enz.

•  Het dragen van juwelen wordt sterk afgeraden (ringen, armbanden, horloges). 
Het zijn extra broeihaarden voor besmetting.
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2. Strijkcentrale

Algemeen: bedrijven moeten zich baseren op de maatregelen die opgenomen zijn in de 
generieke gids die opgesteld is door de interprofessionele sociale partners. U vindt de meeste 
recente versie op de website van de FOD WASO. 

Wij raden u aan om:

•  een fysieke afscheiding (plexiglas) te voorzien waar de manden met strijk afgegeven worden 
om fysiek contact te vermijden;

•  voldoende ruimte in de werkplaats te voorzien, zodat de social distancing gegarandeerd kan 
worden, zowel bij het strijken als bij de pauzes. 

3. Strijken bij de gebruiker of bij de werknemer thuis

De algemene regels, zoals in deze gids uiteengezet, gelden ook bij het strijken bij de gebruiker 
thuis of bij de werknemer thuis: de maatregelen inzake social distancing en hygiëne respecteren.

5.4.6 Boodschappen doen

De voorzorgsmaatregelen vermeld in de vorige hoofdstukken (social distancing respecteren, 
hygiënische maatregelen, …) blijven van toepassing, behalve indien ze expliciet afgeraden 
worden.

Indien de auto van de klant wordt gebruikt, dient de huishoudhulp deze te reinigen vóór en 
na het gebruik (stuur, versnellingspook, dashboard, achteruitkijkspiegel, radio, deurklinken en 
handvat van de koffer (binnen en buiten), gordel, …). 

Gedurende het boodschappen doen zal de huishoudhulp de maatregelen die van toepassing 
zijn in de supermarkt, naleven.



Bedankt  
om de nieuwe maatregelen na te leven

#takecare


