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MAATREGELEN
DIE JIJ KAN NEMEN
voor een veilige
werkomgeving

RD MULTISERVICES

MAAK JOUW KANTOOR
CORONA PROOF
Steeds meer collega’s keren terug naar kantoor en de
eindeloze Zoom of Teams meetings nemen af. Waar dit
voor sommigen een verademing is, heerst bij anderen nog
steeds angst voor besmetting op kantoor. Zij voelen zich
veiliger thuis. Hoe herstel je het vertrouwen, zodat iedereen
zich veilig voelt op kantoor? Welke hygiëne maatregelen zijn
nodig om de kans op een uitbraak te minimaliseren? En wat
doe je als schoonmaak personeel uitvalt of een uitbraak
plaatsvindt?
Geen zorgen, met onze tips ben jij straks goed voorbereid op
een veilige heropening van jouw kantoor.
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ZORG DAT IEDEREEN ZICH
VEILIG VOELT
In de 1,5 meter samenleving hebben we continu te horen
gekregen dat we alleen veilig zijn door vooral thuis te werken
en contact met anderen te beperken. Daarom vindt niet
iedereen het prettig om zich weer dagelijks onder collega’s
te bevinden. Sommige medewerkers hebben misschien
een zwakke gezondheid of een dierbare die ze willen
beschermen. Hoe herstel je het vertrouwen bij medewerkers
dat zij veilig zijn op kantoor?
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Zichtbaarheid schoonmaak personeel
Doorgaans worden kantoren schoongemaakt voordat personeel aankomt
of nadat zij weer naar huis vertrokken zijn. Schoonmakers voeren taken uit die
noodzakelijk zijn voor een prettige werkomgeving en hoeven niet gezien te
worden door de medewerkers.
De pandemie heeft de positie van de schoonmaker in een nieuw licht gezet.
Hygiëne is een heel belangrijk onderwerp geworden. Schoonmakers worden
nu veel meer gewaardeerd op de werkvloer vanwege hun cruciale rol in de
risicobeperking van kruisbesmetting. Hun aanwezigheid geeft werknemers een
veilig gevoel.
Daarom kiezen steeds meer kantoren voor dagschoonmaak. Wanneer je
hiervoor kiest, laat je merken aan jouw medewerkers dat hygiëne serieus wordt
genomen. Daarbij heeft de zichtbaarheid van reinigend personeel een positief
effect op het gedrag van medewerkers. Ze houden zich beter aan de richtlijnen
en zo draag je bij aan een veiligere werkplek. Bovendien is dagschoonmaak in
vele gevallen goedkoper.
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Kantoor zichtbaar schoon op belangrijke plekken
Een schoon kantoor geeft medewerkers een veilig gevoel. Geef extra aandacht
aan belangrijke plekken zoals:

Entreegebied

Kantine en pantry’s

Welke plek geeft de beste eerste
indruk? De entree! Dit is de eerste
plek waar je medewerkers kunt
verwelkomen in hun extra schone en
veilige kantoor. Daarom adviseren wij
om deze zomer een stapje verder te
gaan dan de reguliere schoonmaak.
Reinig ook het glaswerk en de
deurmatten of het tapijt door deze
te shamponeren. Mensen zullen het
direct merken en ruiken!

Erg belangrijk om mee te nemen
zijn de plekken waar mensen eten
en drinken. Geef aandacht aan alle
plekken die mensen aanraken zoals
de knoppen op de koffiemachine,
keukenkasten en de koelkast.
Sommige kasten zijn wellicht al
een tijd niet meer open geweest.
Voorkom dat mensen hier stofnesten
aantreffen of oude kruimels.

Werkplek

All in?

Zorg ervoor dat niet alleen de
bureaus, maar ook de toetsenborden,
muizen en beeldschermen er écht
weer netjes uitzien. Dit kost een klein
beetje meer moeite maar geeft veel
vertrouwen!

Wil je echt all-in gaan, zorg dan
ervoor dat ook alle ramen, deuren
en zelfs gordijnen of lamellen weer
helemaal schitteren. Dan zal er geen
twijfel meer bestaan dat dit kantoor
goed onder handen is genomen. Het
bijkomende voordeel? Het zal ook
veel frisser ruiken.
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VOORKOM EEN UITBRAAK
DOOR GOEDE HYGIËNE
Welke maatregelen moet je treffen op het gebied van
hygiëne om een uitbraak te voorkomen? Geef prioriteit aan
de hygiëne op kantoor door samen met jouw schoonmaak
team een plan te maken. In dit plan moet aandacht komen
voor oppervlakten die dagelijks worden aangeraakt door
veel mensen en ruimten waar de kans op kruisbesmetting
hoger is. Bepaal ook samen hoe de hygiëne gecontroleerd
wordt. Zo zit iedereen op één lijn en minimaliseer je de kans
op een virus uitbraak.
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Identificeer contactoppervlakten
Sommige oppervlakten worden dagelijks herhaaldelijk door veel mensen
aangeraakt. Denk aan deurknoppen, leuningen en lichtknoppen. Onderzoek
wijst uit dat wanneer zich schadelijke micro organismen op één van deze
contactoppervlakten bevinden, zij zich al snel verspreid hebben naar 60% van
de oppervlakten in het kantoor die men veelvuldig aanraakt.
Loop daarom samen met het schoonmaak team eens goed door kantoor en
noteer samen de plekken die veel aangeraakt worden door mensen. Maak deze
meerdere keren per dag schoon met schoonmaakdoekjes of met water en zeep
(bijvoorbeeld allesreiniger).

Hier is een overzicht om je op weg te helpen:

Deurklinken

Leuningen

Lichtknoppen

Liftknoppen

Entreebalie

Telefoons

Toetsenborden

Touchscreens

Koffiezetapparaten

Kranen

Waterkokers

Sanitair
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Verhoog de schoonmaak frequentie voor
gezamenlijk gebruikte ruimten
In veel ruimten is de dagelijkse schoonmaak frequentie nog steeds voldoende.
Op plekken waar overdag veel roulatie van medewerkers plaatsvindt is dat een
ander verhaal. Denk aan vergaderruimtes, sanitaire ruimtes en de kantine. Hier
is het risico op kruisbesmetting veel hoger omdat meerdere mensen dezelfde
oppervlakten aanraken. Deze ruimtes moeten daarom ook tijdens kantooruren
schoongemaakt worden om micro organismen te verwijderen.
Zorg ervoor dat je goed communiceert met het schoonmaak team welke
ruimten overdag veel gebruikt worden. Dit kan verschillen van dag tot dag.
Bij RD Multiservices hebben wij een online RD klantportaal waar real time
gecommuniceerd kan worden met schoonmakers. Zo kun je makkelijk aangeven
dat vandaag bijvoorbeeld drie besprekingen plaatsvinden in ‘vergaderruimte
A’, terwijl ‘vergaderruimte B’ niet gebruikt wordt. Op deze manier kunnen
schoonmakers hun tijd goed besteden waar het echt nodig is. Bespreek met
jouw team hoe jullie zorgen voor een goede en snelle communicatie.
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Veel controles uitvoeren
Een goede hygiëne is nu belangrijker dan ooit. Daarom is het belangrijk om
het werk van het schoonmaak team te controleren zodat iedereen scherp
blijft. Bespreek met je team hoe zij op dit moment de kwaliteit van hun werk
waarborgen en hoe dit gecontroleerd wordt. Let hierbij erop dat mensen niet
hun eigen werk beoordelen, omdat het effectiever is om dit door een ander te
laten doen. Wij houden bijvoorbeeld het werk van onze schoonmakers op peil
door controles van onze eigen kwaliteitsmanagers. Zij sturen vervolgens het
schoonmaak team bij, mochten er verbeterpunten zijn.
Ook is het handig voor schoonmakers als zij takenlijsten kunnen afvinken,
zodat zij niets kunnen vergeten. Denk hierbij aan de checklist van de
contactoppervlakten per ruimte en de veelgebruikte ruimten. Een online
platform zoals het RD klantportaal biedt uitkomst. Hier kunnen schoonmakers
makkelijk hun taken inzien en afvinken. Zo weet jij ook direct dat het gebeurd is!

Werk met een vast team
Wanneer je schoonmaak uitbesteedt aan een extern bedrijf, kan het gebeuren
dat je niet altijd dezelfde schoonmakers over de vloer hebt. In deze tijd is het
extra belangrijk dat jouw schoonmaak team het gebouw door en door kent en
precies weet wat de aandachtspunten zijn. Wij leveren altijd een vast team met
vaste gezichten. Vraag aan jouw dienstverlener of dit geregeld kan worden. Dit
maakt de communicatie een stuk makkelijker.
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ZORG VOOR EEN
BACK-UP PLAN
De hygiëne maatregelen die we hebben besproken, zorgen
ervoor dat de kans op een uitbraak wordt geminimaliseerd.
Een goede hygiëne is alleen niet de enige factor die invloed
heeft op het verspreidingsrisico van virussen. Zo heb je
geen absolute controle over het gedrag van de mensen in
het kantoorgebouw. Daarom kun je maar beter voorbereid
zijn op situaties waarin een medewerker toch besmet blijkt
te zijn met het virus, zodat je snel kunt ingrijpen om de
verspreiding te stoppen.
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Crisisteam voor desinfectie na een uitbraak
Wij adviseren om een crisisteam achter de hand te hebben die ervaring heeft
met het ontsmetten van een ruimte na een COVID-19 uitbraak. Voorkom dat
meerdere mensen besmet raken wanneer een medewerker besmet blijkt
te zijn met het virus en laat direct een team langskomen om het kantoor te
ontsmetten. Het crisisteam van RD Multiservices biedt noodondersteuning en
kan al binnen een uur aanwezig zijn met een desinfectie vernevelaar die dankzij
slimme technologie geen hoekje van het kantoor overslaat.
De medewerkers zullen erg geschrokken zijn wanneer een collega ondanks alle
maatregelen toch besmet is geraakt. Communiceer daarom in deze situatie
ook naar de medewerkers dat het kantoor wordt gedesinfecteerd door een
specialist. Zo voorkom je dat ze niet meer naar het kantoor durven te komen. Wil
je meer weten over ons crisisteam? Stuur een mail naar
service@rdmultiservices.nl

Capaciteitsverlies door virusmaatregelen
Om elkaar te beschermen is het tegenwoordig belangrijk om al met een kleine
verkoudheid thuis te blijven. Dit kan ook voor capaciteitsverlies zorgen in het
schoonmaak team. Omdat hygiëne een hoge prioriteit heeft, is het belangrijk
om mensen achter de hand te hebben die kunnen invallen. Besteed je de
schoonmaak uit aan een facilitair dienstverlener? Wanneer dit een grotere partij
is, zul je hier waarschijnlijk weinig last van hebben. Bespreek met je dienstverlener
wat zij doen wanneer iemand van jouw team ziek is.
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Wil je zeker weten dat je het goed doet?
Plan een gesprek met RD Multiservices
Specialistische schoonmaak

Conciërge

Technische dienst

Receptioniste

Hovenier

Interieurverzorger
Catering & kantinebeheer

Beveiliger

PLAN ONLINE GESPREK

Waarom een online gesprek?
•

Ontvang relevante tips voor jouw situatie

•

Krijg informatie over de laatste maatregelen

•

Leer over onze flexibele contracten die meegroeien of krimpen in onzekere tijden

Waarom werken kantoren met RD Multiservices?

Professioneel schoonmaken is een vak. RD Multiservices volgt de laatste
ontwikkelingen op de voet. We volgen nauwgezet de richtlijnen van het RIVM op
en nemen kennis van wetenschappelijk onderzoek op gebied van hygiëne en
gezondheid. Hier passen we onze werkwijze op aan. We maken graag gebruik
van de modernste technieken en innovaties.
Naast de reguliere schoonmaak en interieurverzorging, bieden wij
gespecialiseerde schoonmaak, zoals glas- en gevelreiniging en dieptereiniging
van keukens. Wij gebruiken zoveel mogelijk milieuvriendelijke reinigingsmiddelen.
Ook is het mogelijk reinigingsmiddelen tegen een scherpe prijs in te kopen.
Zorg voor een representatieve en gezonde werkomgeving. Kies voor de hoge
standaard van RD Multiservices.

