
1

Waarborg de nieuwe hygiënenorm: 
Toolkit Kantoorgebouwen



Wij staan voor u klaar.
Na maandenlang beperkte werkzaamheden op locatie, kijken bedrijven 
vooruit naar het moment waarop werknemers terugkeren naar kantoor. 
De verwachtingen van terugkerende werknemers zijn echter drastisch 
veranderd. Volgens een recente enquête van Essity, het wereldwijde 
hygiëne- en gezondheidsbedrijf dat het Tork-merk produceert, verwacht 
3 van de 4 werknemers dat hun werknemers zorgen voor extra 
schoonmaakrondes voor een hygiënische werkplek.1  
 
Daarom hebben facility managers behoefte aan effectieve apparatuur 
en oplossingen omdat ze de taak hebben om kantoorgebouwen 
voor te bereiden op terugkerende werknemers en de nieuwe 
hygiënenorm te waarborgen. Omdat het COVID-19-virus zich door 
de lucht, via nauw persoonlijk contact en het aanraken van objecten 
en oppervlakken verspreidt, zorgen de juiste schoonmaakprotocollen 
voor het aanpakken van zorgen over infecties op de werkplek. 

Bij Tork zetten we ons al meer dan 50 jaar in – en dit blijven we doen – 
voor het verbeteren van de hygiëne bij instellingen over de hele wereld 
door complete hygiëneoplossingen en facility-managementsoftware te 
ontwikkelen en produceren. 

Via deze toolkit willen wij onze expertise met u delen en concrete 
richtlijnen bieden voor de juiste handhygiëne, oppervlaktereiniging en 
social distancing om zowel u als uw werknemers gezond te houden en 
uw bedrijf draaiende te houden. 

Ons doel is om u te helpen bij het plannen van uw zakelijke 
activiteiten op een verantwoordelijke en duurzame wijze, zodat u, 
uw personeel en huurders gezond en veilig blijven. 

Met vriendelijke groet,

Anna Königson Koopmans 
Marketing Director Commercial
Essity Professional Hygiene
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1 2020 EU-enquête uitgevoerd door United Minds in samenwerking met CINT in april 2020. De enquête is gehouden in zeven markten: 
het Verenigd Koninkrijk, de VS, China, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Zweden. In totaal is de enquête 7067 keer beantwoord.



COVID-19

Hoe kan COVID-19 zich in uw kantoorgebouw verspreiden?

Zoals veel mensen nu weten, kan COVID-19 zich verspreiden 
door de lucht via druppels die worden geproduceerd wanneer 
een besmet persoon hoest of niest. Het kan zich ook verspreiden 
via nauw persoonlijk contact of het aanraken van oppervlakken of 
objecten die zijn besmet met het virus. Omdat het virus zich op 
deze manier verspreidt, moeten facility managers en werknemers 
samenwerken om te zorgen voor een gezonde omgeving onder 
leiding van faciliteiten.  

De verspreiding van COVID-19 in uw faciliteiten kan worden 
verminderd door goede handhygiëne en protocollen voor 
social distancing te stimuleren, inclusief vragen om bij 
ziekte thuis te blijven; extra schoonmaakroutines; extra, 
doelgerichte desinfectieprocedures; en het optimaliseren van 
dispenserplaatsing in uw faciliteit. Deze toolkit biedt de middelen 
die u nodig heeft om te helpen de best practices tijdens deze 
pandemie en in de toekomst te stimuleren.

Door een voorwerp of 
oppervlak aan te raken dat 

besmet is met het virus 
en dan uw mond, neus of 

ogen aan te raken

Nauw persoonlijk 
contact

Door de lucht via 
hoesten en niezen

2



Handhygiëne benadrukken 
en optimaliseren 
Volgens een recente wereldwijde enquête tijdens de pandemie, 
geeft 21% van respondenten toe dat ze nog steeds niet hun 
handen wassen nadat ze hun neus snuiten.2 Omdat 70% van 
kantoren een open zitomgeving en oppervlakken hebben die vaak 
worden aangeraakt, zoals deurknoppen, lichtknoppen en telefoons, 
die besmet kunnen raken met ziektekiemen, kan het een uitdaging 
zijn om de verspreiding van het COVID-19-virus te voorkomen.  
 
Daarom is het belangrijker dan ooit om te zorgen voor goede 
handhygiëne. Iedereen moet zijn/haar handen regelmatig en goed 
wassen gedurende de dag, maar vooral: 
 
 • Na het snuiten van de neus, hoesten of niezen 

 • Voor en na het bereiden van voedsel en het eten 

 • Na een toiletbezoek of het aanraken van afval 

 • Wanneer ze zichtbaar vuil zijn 
 
Zorg dat u iedereen een schone, goed bijgevulde handwasfaciliteit 
biedt met zeep en papieren handdoeken, evenals 
handdesinfectieproducten op plekken waar wastafels niet direct 
beschikbaar zijn.  

U kunt juiste handhygiëne binnen uw faciliteit op verschillende 
manieren promoten, bijvoorbeeld door posters op te hangen in de 
buurt van wastafels, sanitaire ruimtes en andere drukke gebieden in 
uw faciliteit, evenals het plaatsen van handdesinfectieproducten in 
regelmatig bezochte gebieden. Hieronder vindt u enkele 
hulpmiddelen en informatie om de juiste manier van handen 
wassen en desinfecterende technieken te promoten 
onder iedereen in de faciliteit.  

2 2020-2021 Essity Essentials Initiative global trend report. https://www.tork.nl/cleancare. Geopend december 2020.  

Hulpmiddelen
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https://healthyhands.tork.nl/nl/projects/new?dispenser_id=1&template_id=4394
https://healthyhands.tork.nl/nl/projects/new?dispenser_id=1&template_id=4395


Zorgvuldige en effectieve 
oppervlaktereiniging 
Omdat kantoormedewerkers COVID-19 kunnen oplopen door 
oppervlakken aan te raken die zijn besmet met het coronavirus, moeten 
vaak aangeraakte oppervlakken regelmatig worden schoongemaakt en 
gedesinfecteerd om de verspreiding en infectie te verminderen. 73% 
van mensen zegt dat ze een veiliger gevoel hebben bij het aanraken 
van objecten in openbare ruimtes als ze weten dat ze goed zijn 
schoongemaakt.3 Hier zijn enkele schoonmaaktips voor verschillende 
gedeeltes van uw kantoorgebouw: 
 
 •  Algemeen: Drukbezochte gebieden met oppervlakken die vaak 

aangeraakt worden, hebben de prioriteit en moeten regelmatig 
worden schoongemaakt. Gebruik reinigingsdoeken voor 
eenmalig gebruik en vervang deze regelmatig. Zorg ervoor dat 
uw schoonmaakpersoneel over effectieve schoonmaakproducten 
beschikt en de uitrusting heeft om zichzelf te beschermen. Zorg 
ervoor dat doekjes voor eenmalig gebruik overal beschikbaar zijn, zodat werknemers specifieke gebieden kunnen 
reinigen wanneer dat nodig is. 

 •  Receptie: Maak oppervlakken regelmatig schoon die vaak worden aangeraakt, zoals deurklinken, touchscreens en 
liftknoppen. Houd reinigingsmiddelen in de buurt om het schoonmaken snel en soepel te laten verlopen. 

 •  Kantoor: Maak gedeelde vaak aangeraakte oppervlakken zoals deurknoppen, lichtknoppen, printers en telefoons 
regelmatig schoon en zorg dat regelmatig oppervlaktereiniging wordt uitgevoerd. Zorg ervoor dat doekjes voor eenmalig 
gebruik overal beschikbaar zijn, zodat werknemers hun persoonlijke ruimtes kunnen reinigen wanneer dat nodig is. 

 •  Sanitaire ruimtes: 81% van de mensen zegt dat ze van openbare toiletruimtes nu een veiligere hygiëneomgeving 
verwachten dan voor COVID-19.4 Begin met de schoonmaak van minder vuile oppervlakken en sluit af met het toilet en 
de vloer. Gebruik meer dan één doek om de verspreiding van ziektekiemen te voorkomen. Dweilen en sponzen kunnen 
micro-organismen bevatten, dus schoonmakers moeten oplossingen voor eenmalig gebruik overwegen. 

 •  Kantines: Reinig eerst de minst vuile oppervlakken en als laatste de vloer. Vettige oppervlakken moeten worden 
schoongemaakt met heet water en professionele schoonmaakmiddelen voordat ze worden ontsmet. 

 
Hieronder vindt u enkele aanvullende bronnen om u te helpen ervoor te zorgen dat uw kantoor veilig blijft voor de mensen die 
er werken.

3 2020-2021 Essity Essentials Initiative 2020-2021 Essity Essentials Initiative global trend report. https://www.tork.nl/cleancare. Geopend december 2020. 
4  2020 EU-enquête uitgevoerd door United Minds in samenwerking met CINT in april 2020. De enquête is gehouden in zeven markten: het Verenigd Koninkrijk, de VS, China, Duitsland, 

Frankrijk, Spanje en Zweden. In totaal is de enquête 7067 keer beantwoord.

Hulpmiddelen
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https://tork-images.essity.com/images-c5/990/201990/original/tork-whitepaper-us-final.pdf
https://az745204.vo.msecnd.net/docs-c5/235/161235/original/office-checklist-nl.pdf
https://tork-images.essity.com/images-c5/733/186733/original/whitepaper-the-value-of-data-driven-cleaning-180516.pdf


Minder personeelsinteractie in kantoren  
Omdat COVID-19 kan worden overgedragen via druppels in de lucht als mensen praten, hoesten of niezen, kunnen het 
beperken van het aantal personen in een faciliteit en social distancing de verspreiding van ziektekiemen voorkomen. Zorg 
voor operationele aanpassingen om contact tussen werknemers in uw kantoorgebouw te verminderen door: 
 
 •  Werktijden uit te breiden en werknemers te vragen om in ploegendiensten naar het kantoor te komen. Zorg 

voor extra tijd tussen diensten om contact te verminderen en vaak aangeraakte oppervlakken schoon te maken. 

 •  Aankomst en vertrektijden te spreiden. Verminder het aantal mensen dat gebieden binnenkomt en verlaat, zoals 
de lobby, liften en kantines. 

 •  Af te wisselen tussen dagen waarin thuis en op kantoor wordt gewerkt. Op elke dag van de week moet 
slechts een gedeelte van de werknemers op kantoor zijn. 

 •  Werkplekken te spreiden. Waar mogelijk, zet werkplekken op het kantoor uit elkaar om werknemers fysiek van 
elkaar te scheiden. Het bieden van doeken voor eenmalig gebruik kan werknemers stimuleren om deze gebieden 
waar nodig schoon te maken.  

 •  Persoonlijke groepsvergaderingen te beperken. Vergaderingen moeten zo veel mogelijk virtueel worden 
gehouden. Voor noodzakelijke persoonlijke bijeenkomsten moeten werknemers fysieke afstand houden en goede 
handhygiëne onderhouden.  

 
 Moedig het gebruik van beschermende uitrusting aan
Zorg ervoor dat beschermende uitrusting beschikbaar is waar en wanneer dat nodig is, zoals mondkapjes en papieren 
handdoeken voor degenen op het werk die een loopneus hebben of hoesten, samen met gesloten afvalbakken om ze 
hygiënisch weg te kunnen gooien. 
 
Heldere richtlijnen, hoge normen en hoogwaardige kantoorhygiëne zijn de nieuwe standaard voor facility managers en 
dienstenleveranciers. Faciliteiten hebben de mogelijkheid om te voldoen aan deze verwachtingen en werknemers de 
mogelijkheid te bieden om een actieve rol te spelen in hygiëne op de werkplek. 
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Aanbevelingen voor het plaatsen van 
dispensers
Omdat het COVID-19-virus kan worden verspreid via nauw persoonlijk contact of het aanraken van een 
besmet object of oppervlak, is het belangrijk om goede handhygiëne te stimuleren via optimale plaatsing van 
handhygiënedispensers. Zorg ervoor dat hygiëneproducten goed zichtbaar en toegankelijk zijn op plekken waar 
mensen normaliter komen. Werknemers zouden die dispensers makkelijk moeten kunnen bereiken. Hoewel we 
begrijpen dat elk kantoor uniek is, volgen hier enkele leidende principes voor gebieden in uw kantoor. 
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Kantoorhygiëne
Voor meer informatie over het belang van handhygiëne en schoonmaak in uw kantoorgebouw voor het waarborgen van een nieuwe 
hygiënenorm, bezoek onze pagina met hulpmiddelen voor “Kantoorhygiëne”. Meer informatie. 
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http://www.torkusa.com/hygiene/good-hygiene/tork-clean-care/office

