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Veiligheidskunde in tijden van COVID-19 
Een impressie 
 
Young NVVK heeft op 4 juni 2020 voor een groep van 10 enthousiaste jonge veiligheidskundigen een 
digitaal rondetafelgesprek georganiseerd over ‘Veiligheidskunde in tijden van COVID-19’. 
 
Impact op de werkvloer 
Tijdens het eerste deel van het gesprek wordt gesproken over wat de coronacrisis doet met de 
beleving van veiligheid op de werkplek en hoe er bij de organisaties wordt geanticipeerd op de 
gevolgen van de coronacrisis.  
 
Sinds de Coronasituatie zijn alle problemen veiligheidskundige problemen geworden. Dit biedt 
kansen, maar er zijn ook veel spanningsvelden. Naast hygiënische maatregelen zoals handen wassen 
en desinfecterende handgels komen ook de looproutes en afstanden tussen werkplekken ter sprake. 
Zaken die alle deelnemers herkennen. Maar niet in alle gevallen is het mogelijk om 1,5 meter afstand 
te houden. En dan is de uitdaging om te kijken wat wel mogelijk is, bijvoorbeeld door het gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers, of het aanpassen van planningen zodat 
werknemers niet met zijn tweeën in een kleine ruimte hoeven te werken. 
Soms botsen de Coronamaatregelen met de normale regels, zoals het verplicht vasthouden van de 
trapleuning. Dit zorgt voor interessante discussies over maatregelen, hygiëne en arbeidsveiligheid.  
 
Veel medewerkers werken thuis en dankzij moderne technologieën is dit ook mogelijk. Hoe mensen 
hiermee omgaan is sterk afhankelijk van de persoon en de thuissituatie. Sommigen vinden het 
heerlijk om vanuit huis te werken, maar anderen hebben moeite zich te concentreren, hebben nog 
kleine kinderen thuis of moeite om de balans tussen werk en privé te bewaken. Met name in het 
begin van deze crisis heeft dat tot veel uitval en zelfs burn-out klachten geleid. Maar thuiswerken 
zorgt ook voor sociale cohesie. Er is meer aandacht voor de thuissituatie en er wordt meer naar 
elkaar omgekeken. Hopelijk zet deze positieve ontwikkeling zich ook na Corona voort. Wat opvalt is 
dat met name de risicogroep (de oudere werknemer) naar kantoor blijft komen. Zij zien op tegen 
thuiswerken omdat ze dat niet gewend zijn.  
 
Op naar het ‘’nieuwe normaal’’? 
Na een korte pauze gaat het gesprek verder over het ‘nieuwe normaal’. Welke veranderingen zijn 
‘blijvertjes’ en wat betekent dit voor het vakgebied?  
 
De praktijk bewijst dat de doorgevoerde maatregelen goed werkbaar zijn. Mogelijk leidt dit tot een 
permanente mentaliteitsomslag zodat in de toekomst ook andere infectieziekten zoals griep of 
hersenvliesontsteking beter onder controle gehouden kunnen worden. Men is zich ook steeds meer 
bewust van de impact van gedrag op de groep en collega’s en niet alleen op zichzelf. 
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Een andere positieve ontwikkeling is het digitaal vergaderen. Projecten op gebied van digitalisering 
zijn naar voren gehaald. Dit scheelt niet alleen reistijd, maar vergaderingen zijn effectiever en meer 
to the point. De verwachting is dat in de toekomst mensen deels vanuit huis blijven werken en deels 
op de werkplek waardoor digitaal vergaderen steeds meer zal worden toegepast.  
 
Maar natuurlijk zijn er ook aandachtspunten. De werkgever heeft minder zicht op de werksituatie en 
werkplek bij de werknemer thuis. Inventarisaties tonen aan dat niet iedereen thuis een goede 
werkplek heeft. Gezondheid gaat boven productie en daarom wordt bij sommige bedrijven de 
temperatuur gemeten en bij koorts gevraagd naar huis te gaan. Hoe registreer je wie Corona heeft 
gehad en hoe past dit binnen de AVG-regelgeving? 
 
Onder het motto ‘Never waste a perfect crisis’ is dit een goed moment voor bezinning. Gaan we op 
dezelfde manier verder of gebruiken we deze kans om in te zetten op duurzaamheid en verbetering 
van de wereld? Door de toename van thuiswerken en lokaal inkopen van producten is het aantal 
reisbewegingen afgenomen wat heeft geleidt tot een duidelijk meetbaar effect op het milieu en 
vermindering van CO2-uitstoot. De deelnemers verwachten een versnelde verduurzaming van 
brandstoffen. Daarnaast is er ook meer oog voor biologische agentia, wat weer kansen biedt om 
meer samen te werken met de arbeidshygiënisten.  
 
Bij de afsluiting van de discussie merkt de voorzitter op dat hij hoopt in de toekomst weer handen te 
mogen schudden. Maar de verplichte drie kussen met oud en nieuw zullen niet worden gemist. 
 
 
 

 


