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Week 6 
In deze reeks van nieuwsbulletins houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom 
de coronacrisis in relatie tot je werkzaamheden als OR. In ieder bulletin belichten we thema’s die op 

dit moment voor de OR van belang zijn. We voorzien je van de meest recente achtergrond 
informatie. Daarnaast dragen we praktische tips aan en geven we antwoord op jullie vragen over de 

coronacrisis. We wensen jullie veel sterkte in deze bijzondere tijden en stay safe! 
 
 
Deze week 
 
Tijdens de persconferentie van afgelopen 
dinsdag werd een planning tot september 
toegelicht. Met hierbij de kanttekening dat 
wanneer de stappen toch negatieve effecten 
blijken te hebben, ze bijgesteld zullen worden. 
Als eersten gaan op 11 mei de basisscholen en 
kinderopvang weer deels open en ook de 
bibliotheken. De contactberoepen zoals 
bijvoorbeeld kappers, schoonheids-
specialisten, opticiens, enz. mogen dan ook 
weer aan de slag, zij het met een aantal 
restricties: de 1,5 meter in acht nemen, op 
afspraak werken en klanten checken op 
klachten. Ook is aangegeven dat groepen van 
maximaal 10 personen weer bijeen mogen 
komen. Bij de planning tot september wordt 
steeds de 1,5 meter afstand als één van de 
randvoorwaarden gehanteerd. Dus een 
belangrijk aandachtspunt voor iedere 
organisatie de komende maanden. Daarnaast 
wordt gewerkt aan een uitgebreider 
economisch steunpakket in overleg met 
werkgevers en vakbonden. Zie voor nadere 
informatie www.rijksoverheid.nl. Waar het 
voor de één een opluchting is dat er weer 
mogelijkheid komt om te ondernemen, blijven 
het voor de ander spannende tijden; gaat het 
lukken om de organisatie overeind te houden?  
 
 
 
 

In dit bulletin aandacht voor: 
• Privacy medewerkers in kader van corona. 
• Thuiswerkregeling en aandachtspunten 

voor de OR hierbij. 
• Tools voor achterbancommunicatie. 

 
 
Privacy van de medewerkers tijdens de 
corona crisis 
 
De privacy-discussie leeft weer volop nu de 
digitalisering een sprong maakt. Ook binnen 
jullie organisatie kan het zijn dat er ten 
aanzien van dit onderwerp verschillende 
regelingen worden aangepast of dat extra 
aandacht noodzakelijk is hoe om te gaan met 
bestaande regelingen. 
 
Privacy en gezond werken 
Menig werkgever zit nu in een soort spagaat. 
In het kader van corona zou de werkgever 
graag willen weten of een medewerker 
besmet is. Dit om de veiligheid en gezondheid 
van medewerkers te waarborgen. Maar in het 
kader van de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) is dit niet allemaal 
mogelijk. Maar hoe zit dat precies met de 
AVG-wetgeving? Wat kan wel en wat kan niet? 
Onderstaand een overzicht. 
• Er zijn werkgevers die de 

lichaamstemperatuur van hun 
medewerkers en derden opmeten voordat 
de zij toegang krijgen tot hun 
werkplek/het gebouw of bedrijfsterrein 



van de organisatie. De Autoriteit 
Persoonsgegevens geeft echter op hun 
website aan dat dit in overtreding is met 
de AVG en dat de werkgever hiermee een 
hoge boete riskeert. Dit geldt ook 
wanneer dit met thermische camera’s 
gebeurt. Ook adviseren zij de 
medewerkers dat wanneer de werkgever 
dit toch doet, contact op te nemen met de 
OR. Het is dan aan de OR om dit bij de 
bestuurder aan de orde te stellen. 

• Ook wanneer de medewerker instemt met 
het meten van de temperatuur blijft het 
verboden voor een werkgever om de 
temperatuur van deze werknemer te 
meten. 

• Het is de werkgever niet toegestaan om 
medische gegevens van de medewerkers 
te verwerken. Dus ook niet om zelf een 
coronatest bij medewerkers af te nemen. 

• Bij ziekmelding van een medewerker mag 
de werkgever niet vragen naar de reden 
van de ziekmelding. Het is niet geoorloofd 
om bij een ziekmelding naar de aard en 
oorzaak van iemands ziekte te vragen. De 
werknemer kan ook niet worden verplicht 
om aan te geven dat hij het coronavirus 
heeft. Hij kan dit natuurlijk wel uit eigen 
beweging doen. Dit wil echter niet zeggen 
dat de werkgever deze informatie mag 
verwerken of delen met derden. 

• De werkgever mag de medewerkers wel 
vragen om bij de bedrijfsarts aan te geven 
wanneer ze besmet zijn met corona. De 
bedrijfsarts kan de werkgever adviseren 
over het nemen van maatregelen. 
Uiteraard worden hierbij geen 
persoonsgegevens of herleidbare 
gegevens vrijgegeven.  

• De werkgever mag niet registreren welke 
medewerkers in risicogebieden op 
vakantie zijn geweest. Van de werknemer 
mag worden verwacht dat hij dit - gezien 
de huidige situatie - zelf bij de werkgever 
meldt of de (bedrijfsarts) hierover 
raadpleegt.  

• De werkgever mag in deze uitzonderlijke 
tijd wel zelf beslissen een medewerker 
naar huis te sturen die verkoudheids- of 
griepverschijnselen vertoont.  

Zie voor nadere informatie 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 
 
 
Tip: Denk als OR mee met de 

werkgever over passende 

maatregelen. 

 

 
Privacy en thuiswerken 
Werkgevers hebben de afgelopen periode 
flink geïnvesteerd in verschillende ICT- 
systemen waarmee medewerkers hun werk zo 
goed mogelijk thuis kunnen voortzetten. Bij 
verschillende systemen kunnen ook gegevens 
van medewerkers worden vastgelegd of kan 
er gecontroleerd worden wat zij online doen. 
Ga als OR hierover het gesprek aan met de 
bestuurder, vraag na of er andere systemen 
gebruikt worden en of er mogelijk regelingen 
aangepast dienen te worden.  
 
Daarnaast is het van belang om te bespreken 
welke gegevens er door de verschillende 
partijen/leveranciers van die systemen 
worden opgeslagen.  
 
Ten aanzien van de controle van medewerkers 
gelden de volgende spelregels:  

• De werkgever heeft een 
gerechtvaardigd belang om de 
medewerkers te controleren en dit 
belang weegt zwaarder dan het 
privacybelang van de medewerkers.  

• Naast het gerechtvaardigde belang 
moet de controle ook noodzakelijk 
zijn. Er is geen andere manier om het 
doel te bereiken. 

• Er moet een goede communicatie 
plaatsvinden richting de 
medewerkers.  

• De werkgever dient rekening te 
houden met het feit dat de 
medewerkers recht hebben op 
vertrouwelijke communicatie 
(bijvoorbeeld wanneer ze controle 
uitvoeren op de mail of bij 
telefoongesprekken). 

• De OR heeft instemmingrecht in het 
kader van de WOR art. 27.1 l. 

 
 



Gebruik maken van videobellen 
Wanneer je voor je werk gebruik maakt van 
een systeem om te videobellen dan is de 
werkgever verplicht om de juiste app 
beschikbaar te stellen. De werkgever moet er 
ook voor zorgdragen dat de app de privacy 
van de medewerkers waarborgt. Veelal bieden 
de betaalde versies meer privacy opties en 
kan het nodig zijn om een 
verwerkingsovereenkomst af te sluiten.  
 
 

TIP: bespreek als OR welke 

systemen er gebruikt 

worden en op welke wijze 

de privacy van de 

medewerkers wordt 

gewaarborgd. 

 
 
Medewerkers bewust maken veilig digitaal te 
vergaderen 
Vaak zijn we ook zelf veroorzakers van 
datalekken. Het is van groot belang dat 
medewerkers zich ook bewust worden van 
veilig digitaal thuiswerken. Bespreek met de 
bestuurder welke ‘tips en tricks’ de organisatie 
aan de medewerkers kan meegeven om de 
digitale veiligheid te waarborgen. Een soort 
van ‘gedragscode’. 

Punten waar je aan kunt denken:  
- Geef aan dat medewerkers hun 

achtergrond kunnen vervagen of dat 
ze voor een ‘witte’ achtergrond gaan 
zitten. Zo kunnen de collega’s ook niet 
‘binnenkijken’ in je privéleven.  

- Geef aan dat medewerkers geen 
foto’s van een scherm waar andere 
collega’s op staan mogen delen via 
bijvoorbeeld sociale media. Wanneer 
ze dat doen hebben ze altijd expliciete 
toestemming nodig van de collega’s.  

- Geef aan dat wanneer een foto van 
het beeldscherm gebruikt wordt deze 
altijd gecheckt dient te worden of de 
vergadercode zichtbaar is. Deze moet 
je niet delen, want dan zouden 
mensen toegang kunnen krijgen tot je 
vergadering.  

- Geef aan dat een vergadering altijd 
‘gelockt’ dient te worden wanneer 
iedereen aanwezig is.  

- Geef aan dat medewerkers de chat 
niet moeten gebruiken voor 
privégesprekken.  

- Werk niet in gratis apps, veelal betaal 
je dan met je gegevens en data.  

 
 
de thuiswerkregeling  
 
Over één ding zijn de meeste mensen het 
eens, na deze crisis blijven we meer thuis 
werken. Voor steeds meer organisaties is dit 
de aanleiding om aan de slag te gaan met het 
opstellen van een thuiswerkregeling. Een 
belangrijke ‘spelregel’ hierbij is: het 
Arbobesluit is slechts gedeeltelijk van 
toepassing op de thuiswerkplekken. Zo hoeft 
de werkgever niet te voorzien in een 
nooduitgang of aandacht te besteden aan het 
geluidsniveau. De werkgever is er wel 
verantwoordelijk voor dat de thuiswerkplek 
aan de Arbo voorschriften voldoet: 
computer/bureau/stoel en verlichting. Valt dit 
niet te realiseren dan mag de werkgever geen 
toestemming geven om thuis te werken. De 
werkgever is er ook verantwoordelijk voor 
wanneer er geen officieel thuiswerkbeleid 
bestaat en het thuiswerken oogluikend wordt 
toegestaan. 
 
Inhoudelijke onderdelen van 
thuiswerkregeling 
Richten we ons op de kantoorwerkplekken 
dan geven sommige experts aan dat het 
huidige aantal werkplekken straks slechts 
tussen de 40-60% gebruikt kan worden om de 
1,5 meter afstand te garanderen. Er moet dus 
in iedere organisatie een goede 
thuiswerkregeling komen. Volgens de 
Arbowet valt thuiswerken onder plaats 
onafhankelijke arbeid. Dit maakt dat de 
werkgever ook de verantwoordelijkheid heeft 
dat de werkplekken thuis ook voldoen aan 
bepaalde eisen die de Arbowet stelt. Met 
name wat betreft het meubilair en verlichting 
(ergonomische inrichting van de werkplek). De 
werkgever dient dit dus ook te controleren. 
Dit kan bijvoorbeeld door medewerkers 



vragenlijsten in te laten vullen over de 
inrichting van hun thuiswerkplek, de 
werkplekken thuis te laten bezichtigen door 
een deskundige (intern/extern) of de 
medewerkers te vragen beeldmateriaal ter 
beschikking te stellen over hun thuiswerkplek. 
 
Suggesties inhoud beleid thuiswerken 
(thuiswerkregeling) vastgesteld na instemming 
van de OR. 
• Welke functies komen in aanmerking voor 

thuiswerken? 
• Voorziet de regeling alleen in structureel 

thuiswerken of ook incidenteel 
thuiswerken (zonder regelmaat)? 

• Structurele aantal dagen dat thuis gewerkt 
moet/mag worden. Wordt er al dan niet 
gewerkt met vaste thuiswerkdagen (in 
overleg tussen leidinggevende en 
medewerker)? 

• Wie beoordeelt of verzoek tot 
thuiswerken wordt gehonoreerd of weer 
wordt ingetrokken en onder welke 
voorwaarden kan het weer worden 
ingetrokken? 

• Hoe contact met leidinggevende 
onderhouden, sturing van leidinggevende 
vormgeven? 

• Flexibiliteit bij bepalen werktijden of 
vaststelling welke momenten medewerker 
bereikbaar dient te zijn. 

• Voorwaarden die aan het thuiswerken 
worden verbonden. Zo kan erin 
opgenomen worden dat iemand alleen 
kan thuiswerken wanneer de 
thuiswerkplek ook voldoet aan de eisen 
van de Arbeidsomstandighedenwet. 

• Hoe omgaan met reiskosten die niet 
gemaakt worden op thuiswerkdagen? Zie 
ons nieuwsbulletin week 4 van 17 april 
voor nadere informatie hierover. 

 
Suggesties inhoud thuiswerkovereenkomst 
tussen werkgever en werknemer 
• Omschrijving van bedrijfsmiddelen die de 

werkgever aan de werknemer ter 
beschikking stelt gedurende de periode 
dat de werknemer in dienst is. Dit kan 
bijvoorbeeld zijn meubilair, computer e.d. 

• Afspraken over gebruik van ter 
beschikking gestelde bedrijfsmiddelen. 

• Overige vergoedingen die de werknemer 
ontvangt om het thuiswerken mogelijk te 
maken. 

• Medewerkers tekenen ervoor bekend te 
zijn met de Arborichtlijnen voor 
thuiswerkplekken en deze toe te passen 
op de eigen thuiswerkplek. 

• Hoe bij einde dienstverband omgaan met 
de bedrijfsmiddelen. 

 
Kosten van het thuiswerken 
We horen dat veel ondernemingsraden in 
gesprek zijn met de bestuurder over de kosten 
van de thuiswerkplek. Zoals hierboven 
aangegeven ligt in het Arbobesluit vast dat de 
werkgever verantwoordelijk is voor de 
thuiswerkplek.  
 
Kantoorinrichting  
Voor de inrichting van het kantoor heeft de 
werkgever de mogelijkheid om deze 
attributen belastingvrij ter beschikking te 
stellen, denk hierbij aan een computer en 
telefoon. Het belastingvrij ter 
beschikkingstellen geldt ook voor de inrichting 
van een Arbo verantwoorde werkplek zoals 
een bureau en stoel. Hier zitten wel wat 
voorwaarden aan verbonden, omdat deze 
voorwaarden zeer recent zijn aangepast 
hierover meer in onze volgende nieuwsbrief.  
 
Thuiswerkvergoedingen  
Naast de inrichting van een werkplek wordt er 
vaak gesproken over een 
thuiswerkvergoeding. Hiermee worden de 
kosten bedoeld voor internet/koffie en 
energie. Voor het vergoeden van de koffie- en 
energiekosten kan de werkgever geen 
belastingvrije vergoeding verstrekken. Over 
het gebruik van het privé- internet zegt de 
belastingdienst niets. Voor de vergoedingen 
op deze kosten is in de wet niets vastgelegd, 
dus kan de medewerker ook geen recht 
claimen.  
 
Vergoedingen vanuit de Werkkostenregeling 
(WKR): 
De organisatie kan zelf bepalen wat zij doet 
met de vrije ruimte binnen de WKR. En kan 
dus besluiten om medewerkers iets extra’s te 
geven ter compensatie van het thuiswerken. 
Voer je hier als OR het gesprek over met je 



bestuurder, bedenk dan dat dergelijke 
terbeschikkingstellingen onder de gerichte 
vrijstelling van de WKR (werkkostenregeling) 
vallen wanneer deze aan het 
noodzakelijkheidscriterium voldoen: 
1. De voorziening is noodzakelijk om je werk 

thuis te kunnen uitvoeren. 
2. De werkgever betaalt de kosten die 

hiermee gemoeid zijn en berekent deze 
niet door aan de betreffende 
medewerker. 

3. De werknemer bij beëindiging van het 
dienstverband de voorzieningen weer 
inlevert of de restwaarde aan de 
werkgever betaalt zodat hij de 
voorzieningen mag behouden. Op dat 
moment ziet de fiscus dit als loon en dient 
de vertrekkende werknemer hier belasting 
over te betalen. 

Aan het begin van het jaar 2020 is de WKR 
verhoogd met 0,5%, het was 1,2% in 2019 en 
nu in 2020 1,7% . Zeer recent is, in verband 
met de crisis, de WKR eenmalig tijdelijke 
verhoogd naar 3% voor 2020. Deze 3,0% geldt 
alleen over de eerste €400.000 van de 
loonsom voor het jaar 2020.  
Aandachtspunten voor de OR 
Mogelijke overige aandachtspunten voor de 
rol van de OR bij thuiswerken 
• Wat zegt de eigen cao over thuiswerken? 
• Welke investeringen moet de organisatie 

doen om het thuiswerken te faciliteren en 
valt dit onder het adviesrecht 
(technologische voorzieningen)? 

• Hoe wordt in de eigen organisatie de 
controle van de thuiswerkplekken 
vormgegeven? 

• Hoe worden medewerkers geïnformeerd 
over de Arbo-eisen en -risico’s van 
thuiswerkplekken inclusief psychosociale 
arbeidsbelasting (werkdruk)? 

• Welke effecten heeft thuiswerken op 
bestaande afspraken over werkoverleg, 
personeelsbeoordeling enz.? 

• Hoe worden de risico’s van 
thuiswerkplekken in kaart gebracht en 
opgenomen in de RI&E? 

• Hoe wordt de privacy van de 
medewerkers gewaarborgd? Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan software die het 

mogelijk maakt de online activiteiten van 
de medewerkers op afstand te volgen. 

• Hoe worden de gegevens van de 
organisatie afdoende 
beveiligd/beschermd? 

Bij sommige organisaties is het thuiswerken 
een arbeidsvoorwaarde. Waarbij het 
thuiswerken bij aanstelling tussen werkgever 
en werknemer is overeengekomen en als 
zodanig ook is opgenomen in de 
arbeidsovereenkomst. 
 
 
Inrichting kantoorwerkplekken 
 
Organisaties denken nu na hoe straks de 
kantoorwerkplekken in te richten. Het aantal 
werkplekken neemt af door de 1,5 meter 
norm. De volgende oplossingsrichtingen zien 
we voorbij komen: 
• Maximaal twee tot vier bureaus vormen 

een cluster. 
• Op de grond worden cirkels met een 

doorsnee van 1,5 meter gemarkeerd 
waarop de bureaus staan. 

• Er worden op de grond looprichtingen met 
pijlen aangegeven. 

• Er wordt plexiglas tussen de werkplekken 
gemonteerd. 

• Gangpaden worden verbreed. Waar de 
lay-out van het gebouw dit niet toelaat 
worden er stopstroken op zijpaden 
gemonteerd. 

• Er worden apps ontwikkeld die 
gecodeerde bureaus kunnen registreren 
en zo inzichtelijk kunnen maken hoe de 
bezetting van de flexplekken eruitziet. 
 

 
Tools voor achterban communicatie 
 
Om snel meningen, zorgen of 
aandachtspunten van medewerkers te 
achterhalen zijn online polls enorm handig. 
Met de inzet van dergelijke tools is het voor 
de OR mogelijk om op afstand snel feedback 
vanuit de achterban op te halen. Het aanbod 
van de verschillende tools is enorm. Het is 
daarom wel zo efficiënt om eerst eens in de 
eigen organisatie na te gaan welke tools de 
organisatie hiervoor zelf gebruikt. Dan hoeft 



de OR het wiel niet opnieuw uit te vinden. 
Misschien dat er dan vanuit de organisatie 
enige ondersteuning aan de OR geboden kan 
worden. Onderstaand een greep uit het grote 
aanbod van veel gebruikte tools:  
 
• Smart Survey: Een tool om enquêtes te 

maken. Je kunt hieraan ook geluid en 
beeld toevoegen 

• Survey Monkey: een tool om enquêtes te 
maken. Je kunt tussentijds eenvoudig 
volgen hoeveel medewerkers de enquête 
hebben ingevuld. 

• Kwik Surveys: een tool om vragenlijsten 
mee samen te stellen. Je kunt hiermee 
ook standaard polls maken. 

• Google Forms: een tool om vragenlijsten 
mee samen te stellen. Er kunnen video’s 
en afbeeldingen aan worden toegevoegd. 
De uitslag wordt direct in Excel 
weergegeven. 

• Miro.com: een samenwerkingsplatform 
waarmee je met de achterban samen aan 
scenario’s kunt werken of samen een pin 
in kunt vullen. 

• Padlet.com: hierop kun je zelf content 
(video’s/ foto’s tekst) plaatsen. 
Medewerkers kunnen ook op de padlet 
borden reageren met tekst en foto’s. 

• Google Jamboard, een whiteboard waar je 
gezamenlijk op kunt werken. 

• Mindmeister: je kunt via deze tool met 
meerdere mensen aan een Mindmap 
werken. Zo zou je een ‘probleem’ centraal 
kunnen stellen en medewerkers in de 
Mindmap oplossingsrichtingen laten 
formuleren. Deze input kun je als OR 
gebruiken voor een initiatiefvoorstel.  

 
 
Overige middelen om in contact met 
medewerkers te blijven: 
• Achterbancommunicatie apps die speciaal 

voor de eigen OR zijn ontwikkeld. 
• De nu al gebruikte online vergadertools 

inzetten voor het contact met de 
achterban. 

• De ouderwetse telefoonboom weer hip 
maken.  

• Social media, Instagram of Facebook 
hiertoe inzetten (let wel op met wat je 
erop plaatst). 

• Korte en kernachtig communiceren via 
een manifest en deze verspreiden (op de 
kantoren/per mail/whats app/social 
media): zie bijlage voor het voorbeeld. 
Wanneer je hiervan een format wilt 
ontvangen, laat het ons weten dan 
ontvang je deze per mail!  

• Wanneer de organisatie intern met 
Yammer werkt kan de OR hier ook vragen 
op plaatsen. 

 
Let bij alle tools goed op qua AVG.  
 
 
Veel gestelde vragen 
 
Hoe omgaan met ons beoordelings- en 
bonussysteem nu een grote groep 
medewerkers thuiswerkt, thuis zit zonder 
werk, tijdelijk ander werk doet of juist vele 
overuren moet draaien? 
Dit is inderdaad een lastige kwestie. Want veel 
werksituaties en wellicht ook de functie-
inhoud van medewerkers zijn door alle 
maatregelen van de afgelopen periode flink 
gewijzigd. Zo ook de contacten tussen 
leidinggevenden en medewerkers. Dus waar 
heb je het dan met elkaar over? En is het nu 
de tijd om met elkaar het gesprek aan te gaan 
over ontwikkelingsmogelijkheden? Zitten 
medewerkers die nu overbelast zijn op een 
dergelijk gesprek te wachten of hebben ze er 
meer aan dat ze optimaal ondersteund 
worden om hun werk gezond en zonder stress 
te kunnen doen? En hoe zorg je ervoor dat de 
medewerkers een eerlijke beoordeling krijgen 
in deze tijden? 
 
In de praktijk zien we dan ook dat de ene 
organisatie er voor kiest om de gesprekken zo 
veel mogelijk wel door te laten gaan en met 
name de focus te leggen op de situatie tot aan 
de corona crisis en ook het gesprek met elkaar 
te voeren over mogelijkheden, mogelijke 
veranderingen na de coronacrisis en het effect 
voor de medewerker hierop. Ook zijn er 
organisaties die de gesprekken voeren en hier 
vervolgens geen ‘beoordeling’ aan koppelen 



en wanneer er sprake is van een 
bonusregeling hier dit jaar geen uitvoering aan 
geven (wat vindt de OR hiervan?). Ook zien we 
organisaties die samen met de OR besluiten 
dit jaar af te zien van dergelijke gesprekken 
maar wel een andere vorm van gesprekken in 
te voeren, waarbij de leidinggevende 
regelmatig contact met de medewerker houdt 
en hierbij ook bespreekt hoe de medewerker 
om gaat met de effecten van de coronacrisis 
en wat hij hierbij aan ondersteuning/scholing 
nodig heeft.  
 
Belangrijk om met de bestuurder hierover als 
OR het gesprek aan te gaan en vooraf na te 
denken welke oplossingsrichtingen de OR 
hiervoor ziet. 
 
Hoe omgaan met het niet kunnen realiseren 
van verplichte scholingen voor medewerkers in 
het kader van hun herregistratie? 
In verband met de effecten van de corona 
crisis heeft de minister van Volksgezondheid & 
Sport met ingang van 18 maart besloten om 
de herregistratie-verplichting voor alle in de 
Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg 
(BIG) genoemde beroepen uit te stellen tot 
nader order. 
https://www.bigregister.nl/registratie/nederla
nds-diploma-registreren/wet--en-regelgeving 
 
Diverse andere organisaties hebben dergelijke 
maatregelen getroffen. Zo mogen chauffeurs 
die door de coronacrisis hun verplichte 
nascholing voor code 95 niet kunnen volgen 
dit bij de eerstvolgende mogelijkheid 
afronden. Dit heeft verder geen 
consequenties voor de uitvoering van hun 
huidige werk. De Inspectie Leefomgeving en 
Transport heeft dit bekend gemaakt. 
 
  
Frequentie van Het nieuwsbulletin  
 
Met de nieuwsberichten gaan we mee in het 
ritme van de versoepeling van de 
maatregelen.  
 
Over twee weken in ons nieuwsbulletin: 
• Hoe ervaren OR-en het werken op 

afstand. We laten hierbij een aantal OR-en 

zelf aan het woord. Wil je je eigen 
ervaringen met ons delen, graag! 

• Effecten Coronacrisis voor de RI&E. 
• Het tweede economisch steunpakket en 

gevolgen voor organisaties in de 
toekomst.  

• Aanpassingen in de 
thuiswerkvergoedingen.  
 

Tot zover ons zesde nieuwsbulletin. We hopen 
hierin weer nuttige informatie te hebben 
verstrekt.  
 
 
Scholingsmogelijkheden 
 
De afgelopen weken hebben we online de 
nodige OR-vergaderingen ‘bijgewoond’, 
trainingen verzorgd, intakegesprekken 
gehouden en zelfs op afstand als ‘stembureau’ 
gefungeerd bij de nieuwe samenstelling van 
een DB. Kortom op afstand is er veel mogelijk! 
Een aantal cursuslocaties heeft hun 
accommodatie inmiddels aan de nieuwe 
normen aangepast. Dit maakt dat de eerste 
OR-trainingen op locatie in juni weer van start 
gaan. Zorgvuldig voorbereid, niet alleen op 
inhoud maar ook qua geldende corona 
normen. 
 

 

Heb je vragen? Laat het ons 

weten! 

 
Blijf ons je vragen mailen, dan kunnen we hier 
in ons komende bulletin weer aandacht aan 
besteden. 
 
 
 
  



 
 
 
 


