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‘Samen veilig doorwerken’ – aanvulling voor veldwerk. 
Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, opdrachtgevers, klanten en werknemers over of en 
hoe veldwerk door ingenieursbureaus veilig uitgevoerd kan worden ten tijde van de coronacrisis. 
Het protocol is een aanvulling op het Protocol Samen Veilig Doorwerken dat eerder door de bouw- 
en technieksector en BZK is opgesteld. De aanvulling voor veldwerk zal nog ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan het RIVM. Tot die tijd publiceert Koninklijke NLingenieurs alvast de aanvulling op 
haar eigen website. 
 
Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM. Het 
protocol is gebaseerd op de stand van zaken op 26 maart 2020 en zal steeds zo snel als mogelijk 
worden gewijzigd wanneer nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden. Het protocol is 
beoogd als handvat voor de veilige uitvoering van werkzaamheden. Vanuit de praktijk kan er 
aanleiding zijn om door partijen beredeneerd af te wijken als de situatie daarom vraagt. Dit protocol 
richt zich op veldwerk, uitgevoerd door ingenieursbureaus. Raadpleeg de website van het RIVM 
voor de algemene maatregelen en voorschriften rondom het handelen in het geval van (een 
verdenking van) coronabesmetting. 
 
Uitgangspunt van het protocol 
Het protocol is gebaseerd op de arbeidshygiënische strategie. Deze insteek waarborgt dat er 
minimaal beroep gedaan hoeft te worden op de inzet van beperkt beschikbare persoonlijke 
beschermingsmiddelen, behalve in specifieke situaties zoals werk in zorginstellingen. De strategie 
bestaat eruit dat als eerste maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat er in een 
omgeving wordt gewerkt met besmettingsrisico. En als dat niet mogelijk is, dus werk in gebieden 
met besmettingsrisico is nodig, dat technische en organisatorische maatregelen worden getroffen 
om besmetting te voorkomen. Tot slot zijn er specifieke situaties waarbij ook persoonlijke 
beschermingsmiddelen ingezet moeten worden, naast de gangbare beschermingsmiddelen die voor 
werkzaamheden al gebruikt dienen te worden.  
  



 

 

Bij werkzaamheden in gebouwen waar bewoners of gebruikers verblijven is er reden voor extra 
voorzichtigheid. Voorafgaand is instemming van de bewoners of gebruikers nodig. Wordt geen 
instemming gegeven dan wordt geacht dat het werk niet veilig kan worden uitgevoerd. De concrete 
uitwerking van het protocol treft u aan op de volgende pagina’s. Vervolgens wordt een aantal 
aspecten daarvan uitgelicht. 
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Samenvatting maatregelen ten aanzien van het nieuwe coronavirus voor veldwerk ingenieursbranche  
Sector Situatie Bronaanpak Technisch en organisatorisch PBM (adembescherming, 

handschoenen etc) 
Veldwerk in de 
buitenlucht 

Alle werkzaamheden, zoals 
milieuonderzoek, 
inventarisaties en inspecties  
in de buitenlucht/ veldwerk 

- Volg instructies opdrachtgever 
- Stem met betrokkenen af hoe je 

samen de werkzaamheden goed kan 
uitvoeren. Bespreek dit vooraf, ook als 
je bijvoorbeeld iets moet aangeven en 
je dichter bij elkaar moet zijn 

- Meld onveilige situaties die optreden. 
Bijvoorbeeld ook als bij een klant geen 
1,5 meter afstand wordt gehouden, of 
specifieke situaties zijn ontstaan als 
gevolg van COVID-19.   

- Medewerkers reizen alleen, carpoolen 
is niet toegestaan in gewone 
personenauto’s. Voor samen reizen in 
een bedrijfsbus, zie de maatregelen bij 
“samen reizen in een bus” in het 
protocol samen veilig doorwerken van 
de bouw- en techniek sector. 

- Zet je werkterrein ruim af zodat je 
voldoende afstand kan houden tot 
omstanders en er voldoende 
werkruimte is 

- Bekijk de mogelijkheden om de 
werkvergunning al digitaal aan te 
vragen zodat er op locatie geen 
direct contact met de controlekamer 
nodig is, maar dat dit telefonisch 
kan.   

- Overdracht van formulieren en 
tekeningen van kantoor naar buiten 
bij voorkeur digitaal, anders 
overdracht beperken tot steeds 
dezelfde personen  

- Bij samenwerken op de locatie en 
het verdelen van werk wordt 
minimaal 1,5 meter afstand 
gehouden; is dit bij sommige 
werkzaamheden niet mogelijk, zoals 
bijv. het handmatig plaatsen van 
diepe peilbuizen, werkzaamheden in 
een klein bootje, dan kunnen deze 
werkzaamheden op dit moment niet 
uitgevoerd worden  

- Maak specifieke plekken zoals 
autosturen, koppelingspook 
regelmatig schoon of pak het beet 
met een papieren doekje (bij 

- De medewerker mag alleen met zijn 
eigen PBM’s werken en mag deze 
niet uitlenen. Bij het gebruik van 
sanitaire- of deco-units moet eigen 
kleding duidelijk van elkaar 
gescheiden, opgehangen, of 
opgeborgen worden (gericht op 
geen contact tussen elkaars 
kledingstukken.   

- Ontsmet gereedschappen of bijv. de 
koptelefoon of toetsenbord bij een 
instructielokaal   

- Gebruik handschoenen om 
besmetting te voorkomen en 
verwissel deze regelmatig (in ieder 
geval na iedere pauze). Met een 
besmette handschoen kan je een 
besmetting overbrengen als je in 
gezicht wrijft.  

- Let op dat je vieze handschoenen 
zorgvuldig uittrekt en weggooit  

- Gebruik waar dit kan je eigen 
spullen, dus ook je eigen pen als je 
een werkvergunning moet 
ondertekenen, één persoon voert de 
gegevens in de veldcomputer 
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Samenvatting maatregelen ten aanzien van het nieuwe coronavirus voor veldwerk ingenieursbranche  
Sector Situatie Bronaanpak Technisch en organisatorisch PBM (adembescherming, 

handschoenen etc) 
bijvoorbeeld de vulslang van een 
tankstation). 

- De lunch vindt plaats in shifts 
waarbij de 1,5 meter afstand in acht 
moet worden genomen (globaal 1 
medewerker per 10 m2). Eventueel 
pauze alleen in eigen auto.  

Inventarisaties en 
inspecties in 
gebouwen 

Alle werkzaamheden zoals 
inspecties en inventarisaties 
in gebouwen van klanten 

Vooraf:  
- Uitdrukkelijk instemming van klanten 

/gebruikers vragen voor toegang.  
- Klanten bepalen of zij toegang geven 

tot hun gebouw.  
- Klanten/gebruikers vragen om 

werkplek goed te ventileren – 
- Klanten/gebruikers vragen om de 

werkplek in het gebouw goed 
bereikbaar te maken 

 

- Klanten moeten 1,5 meter afstand 
houden  

- Het bezoek beperken tot het 
noodzakelijke werk  

- Bij aftekenen van formulieren 
contact door klanten met 
documenten of apparatuur zoveel 
mogelijk vermijden 

- Overdracht van formulieren en 
tekeningen van kantoor naar buiten 
bij voorkeur digitaal, anders 
overdracht beperken tot steeds 
dezelfde personen  

 

 Klanten of gebruikers met 
het nieuwe coronavirus of 
gezondheidsklachten (in 
relatie tot Corona) (hoesten, 
keelpijn, koorts) of 
behorend tot de groep 
kwetsbare personen 

Alleen werk uitvoeren bij ernstige 
storing of calamiteit. Ernstig is als 
algemene dagelijkse levensbehoefte 
(koken, toiletgebruik, wassen, 
schoonmaken et cetera) niet uitgevoerd 
kunnen worden. 

- De buitendeur staat open of wordt 
door iemand anders vanaf buiten 
geopend.  

- De gebruikers bevinden zich in een 
andere ruimte.  

- Communiceer indien nodig met de 
klant/gebruiker via de telefoon. 

- Voor extra bescherming eventueel:  
- Wegwerp handschoenen, elke 

kwaliteitsklasse volstaat 
Wegwerpoverall  

- Wegwerpsloffen 
- Veiligheidsbril (wegwerp of anders 

desinfecteren). 
 Zorglocatie Volg de instructies in het protocol 

Samen Veilig Doorwerken  
-  -  

 


