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Risicopreventieplan COVID-19: concrete preventiemaatregelen 

 

30-11-2020 

 

BEFIMMO 

Gebouw GOEMAERE 

Waversesteenweg 1945 

B- 1160  BRUSSEL 

 

Deze analyse geeft een overzicht van de preventiemaatregelen die BEFIMMO heeft ingevoerd in het 

kader van zijn label Breathe at Work. 

Het label biedt een kader voor onze concrete engagementen en uw medewerking inzake de 

veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de pandemie. 

We beschikken over technische fiches met gedetailleerde informatie (per thema) over de genomen 

maatregelen. 

Hieronder staan de belangrijkste preventiemaatregelen, gestructureerd volgens hun hiërarchie, 

waarvan de principes zijn vastgelegd in de Belgische en de Europese wetgeving inzake Welzijn op het 

werk. We houden ook rekening met de huidige overheidsmaatregelen. 

Op elke site worden periodieke audits uitgevoerd en gedocumenteerd door een auditeur van 

buiten Befimmo. 

In een actieplan worden de mogelijke verbeterpunten opgelijst volgens een logica van continue 

verbetering en maximale veiligheid. 

Toepasselijke fiches voor deze vestiging. 

Toegang tot kantoor via 
onthaal  X 
Toegang tot kantoor via 
parking  X 

Onthaal- en wachtruimte  X 

Sanitair – wc’s & lavabo’s  X 

Evacuatieroutes  X 

Luchtkwaliteit  X 

Verticale circulatie  X 
Gemeenschappelijke 
uitrusting  X 

Vergaderzalen  X 

Douches & kleedkamers  X 

Zone restaurant  X 

Zone tuin en terras  X 

Zaal voor sport en groepslessen X 
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Niveau I:  Het risico aan de bron verwijderen of beperken  

We vragen iedereen die ziek of symptomatisch is of in quarantaine is gezet om thuis te blijven en 

niet naar onze gebouwen te komen. 

Er zullen punctuele temperatuurmetingen worden uitgevoerd. Bedankt om hier vrijwillig aan mee 

te werken, vanuit de optiek van verantwoordelijkheid. 

We verwelkomen en begeleiden onze huurders, bezoekers en leveranciers en zorgen ervoor dat de 

veiligheids- en preventiemaatregelen worden nageleefd. 

Leef de regels inzake social distancing na (1m 50 tussen de werknemers). 

Beperk het gebruik van contactpunten en desinfecteer uw handen VOOR en NA elk contact. Maak 

zoveel mogelijk gebruik van automatische deuren (indien aanwezig), waar het volstaat voor de 

deuren te gaan staan, in plaats van drukknoppen en deuren die mechanisch/fysiek moeten worden 

ingedrukt of bediend. 

Neem bij voorkeur de trap en houd rechts aan. Gebruik de lift enkel als hij leeg/vrij is. Zo niet, volg 

dan de richtlijnen voor het gebruik van de lift die bij de deuren of in de buurt van de lift uithangen. 

Probeer het gelijktijdig gebruik van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen te vermijden/te 

spreiden/te verdelen. Wacht zo nodig uw beurt af om te voorkomen dat u elkaar kruist of te dicht 

nadert. Droog uw handen door gebruik te maken van de automatische dispensers met papieren 

handdoekjes; de blazers zijn buiten werking gesteld. 

Gebruik de gemeenschappelijke voorzieningen en de vergaderzalen binnen de grenzen van de 

aangegeven capaciteit (aangeduide capaciteit van de vergaderzalen) en de beschikbare plaatsen, 

waarbij het social distancing-principe van minimaal 1m 50 afstand wordt nageleefd binnen de 

voorzieningen (kantoren, vergaderzalen en gemeenschappelijke ruimtes). Op plaatsen waar veel 

mensen passeren, moeten de gangen en wandelrichtingen gescheiden worden. 

Laat de deuren van de zalen open met het oog op een goede luchtcirculatie en ventilatie van de 

lokalen. 

De "restaurantruimtes” worden rechtstreeks beheerd door de uitbater, die zijn wettelijke 

verplichtingen en de overheidsmaatregelen voor de sector moet naleven (social distancing, etc.). Zo 

moet er ook een register worden bijgehouden van de personen die het restaurant hebben bezocht. 

De verzamelde gegevens mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt en worden 15 

dagen na de registratie vernietigd. 

Het gebruik van de douches is aan strenge voorschriften onderworpen. De douches blijven op slot 

en de sleutel is enkel te verkrijgen bij de bewakers of aan het onthaal. De gebruiker moet de douche 

VOOR en NA elk gebruik ontsmetten. Als de douchesleutels worden overhandigd, wordt er ook 

ontsmettingsmiddel meegegeven. De douche moet onmiddellijk worden gebruikt en de sleutel moet 

onmiddellijk daarna worden teruggegeven, samen met het ontsmettingsmiddel (zo kan worden 

nagegaan of het ontsmettingsmiddel effectief is gebruikt). Het gebruik van de douches wordt tot een 

minimum beperkt. Er kunnen maar evenveel sleutels in omloop zijn als er private douches zijn. Het is 

verboden om persoonlijke bezittingen in de douches achter te laten. De douches worden bovendien 

extra schoongemaakt door de schoonmaakdienst. 

Beperking van aanwezigheden/deelnames aan de aangeboden groepslessen.  
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Niveau II:  Toepassing van collectieve beschermingsmaatregelen (wanneer het risico niet volledig 

kan worden weggenomen, wordt geprobeerd om beschermingsmaatregelen met een collectief effect 

toe te passen, d.w.z. een effect waar verschillende werknemers tegelijk baat bij hebben). 

 

Er worden schermen in plexiglas geplaatst voor de wederzijdse bescherming tussen de 

onthaalmedewerkers en de bezoekers. 

 

Bij de ingangen van de sanitaire ruimtes op de verschillende verdiepingen/gangen van onze 

gebouwen worden punten voorzien met (bij voorkeur automatische) dispensers van 

desinfecterende gel (hydroalcoholische oplossing) om een latere besmetting van de contactpunten 

te voorkomen.    

Via de QR-code op elke dispenser van hydroalcoholische gel kunnen onze onderhoudsdiensten 

worden verwittigd die instaan voor de controle en de bevoorrading ervan. Er worden regelmatig 

audits uitgevoerd en we controleren de kwaliteit van de reiniging met behulp van een ontwikkelaar 

en een UV-lamp. 

 

Er worden dozen met wegwerpzakdoekjes (en vuilnisbakken voor de gebruikte zakdoekjes/ 

maskers) ter beschikking gesteld. 

 

Versterking van het reinigings- en ontsmettingsbeleid voor de contactpunten (meermaals per dag, 

afhankelijk van het effectieve gebruik), meer bepaald voor contactpunten zoals deurklinken, 

drukknoppen, tactiele klavieren, schakelaars, lockers, Bringme, aangrenzende sanitaire 

voorzieningen, kranen, doorspoelknoppen van de toiletten en toiletbrillen (sluit steeds de toiletbril 

voor u doorspoelt). 

Schoonmaak van de gemeenschappelijke zones (vergaderzalen) voor en na elk gebruik. 

 

 

De omgevingslucht wordt ververst, ontwerp en audit van de ventilatiesystemen met professionele 

partners. Zorg voor een goede luchtcirculatie door niet-beveiligde deuren open te houden. Het is 

niet nodig om ramen te openen.  

Indien mogelijk luchtrecyclage uitschakelen en drukregeling controleren. Verhogen van de 

luchtstroom wanneer de ruimtes worden gebruikt. Aantal uren van ventilatie verlengen.  

Objectivering van de luchtkwaliteit van het gebouw overeenkomstig de norm NBN EN 13779 op 

basis van: 

• de luchtverversingssnelheid van het gebouw per uur 

• het maximale aantal werknemers naar gelang van de intrinsieke kwaliteiten van het 

gebouw 

 

Controle op de kwaliteit van de luchtafvoer en de niet-verspreiding van afvoerlucht tussen zones.  



 
 

 p. 4 

Niveau III: Toepassing van individuele beschermingsmaatregelen (beschermingsmaatregelen die 

enkel de persoon die ze uitvoert beschermen). 

 

Het dragen van een mondmasker/gelaatsscherm bij verplaatsingen in de gemeenschappelijke zones. 

Maskers zijn verkrijgbaar op aanvraag. 

Gebruik van touchless vuilnisbakken voor gebruikte maskers en zakdoeken. 

Absoluut noodzakelijk (eventueel een plastic gelaatsscherm) voor het personeel dat in contact komt 

met veel collega's of bezoekers, enz. en voor de eerstehulpverleners van het bedrijf in geval van een 

interventie. 

 

Handschoenen: wegwerphandschoenen in latex/nitril (chirurgische handschoenen). Dit wordt 

overgelaten aan ieders eigen oordeel en enkel en alleen als ze worden gebruikt zoals het hoort 

(wegwerphandschoenen, zorgvuldig uitgetrokken zonder de buitenkant aan te raken, vuilnisbakken 

voor gebruikte handschoenen, enz.). Absoluut noodzakelijk voor het onderhoudspersoneel dat 

instaat voor de sanitaire voorzieningen, de keuken, het legen van de vuilnisbakken, enz. en voor de 

eerstehulpverleners van het bedrijf in geval van een interventie. 

Naleving van de hygiënevoorschriften (reiniging en ontsmetting van de handen) door uw 

werknemers, bezoekers en leveranciers. Reinigen gedurende minstens 45 seconden volgens de 

beschikbare instructies. Gebruik van papieren handdoeken, geen stoffen handdoeken of blazers van 

het type “Dyson”. 

Ter herinnering: er staan veel dispensers met hydroalcoholische gel in de directe omgeving van de 

contactpunten, de in- en uitgangen of de gemeenschappelijke voorzieningen. 
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Niveau IV: Toepassing van maatregelen inzake opleiding, informatie en ondersteuning 

(organisatorische maatregelen die op zichzelf niet volstaan om een ongewenst voorval te voorkomen, 

maar die de waarschijnlijkheid en/of de ernst van het ongewenste effect sterk doen dalen). 

 

Communicatiebeleid. 

 

Plaatsing van signaletiek (bakens, markeringen, bewegwijzering) in verband met de 

toegangsvoorwaarden, het naleven van veilige afstanden (markeringen op de grond in de 

onthaalzone), de mogelijke wandelrichtingen om te vermijden dat personen elkaar onnodig 

kruisen, enz. 

 

Plaatsing van elementaire instructies in verband met COVID-19 (thuisblijven in geval van 

symptomen of twijfels, in de elleboog niezen, wegwerpzakdoekjes gebruiken, de handen goed 

wassen en ontsmetten, enz.). 

 

Pictogrammen voor sanitaire voorzieningen, punten die uitgerust zijn met ontsmettingsmiddel, 

vuilnisbakken. 

 

Activering van de app Coronalert, op vrijwillige en solidaire basis. 

 

Versterkte samenwerking met onze deskundige partners (externe preventiedienst, externe 

preventieadviseurs). 

 

Versterkte samenwerking met professionals die gespecialiseerd zijn in luchtkwaliteit voor het 

ontwerp en de audit van de ventilatiesystemen met professionele partners. 

Externe audits, gedocumenteerde rapporten beschikbaar. 

 

Specifieke richtlijnen voor restaurantruimtes / sportzalen / groepslessen enz. 

 

Ik blijf ter beschikking voor vragen of opmerkingen. 

Jean-Philippe Bolly 

Preventieadviseur Niv. II. 

SECURIS SAFETY & HEALTH at WORK Srl      0479 93 00 16 


