Doe de
Terug-naarWerk Toetsing
De overheid adviseert werkgevers om werknemers zo

Format Terug-naar-Werk Plan

veel mogelijk thuis te laten werken. Maar ‘Blijf thuis’ is in-

Met de ingevulde checklist en jouw bevindingen, heb je

middels ‘vermijdt drukte’ en dus is dit het moment om na

een goede basis voor jouw Terug-naar-Werk Plan. Wat

de denken over hoe je de terugkeer naar werk voor jouw

het nòg makkelijker maakt, is dat wij al een format voor je

collega’s mogelijk maakt. Hoe pak je dit goed aan?

klaar hebben staan, die je kunt gebruiken voor de verdere

Er speelt namelijk veel tegelijkertijd en dat zorgt voor

uitwerking.

grote risico’s en veel onzekerheid voor zowel werkgevers
als werknemers.

Toetsing
Om na te gaan of je overal aan gedacht hebt kun je deze

Een terugkeer naar werk terwijl het virus nog onder ons

laten toetsen door de arbeidshygiënist van Ephecta. Zo

is, vraagt om een zorgvuldige aanpak en goede com-

weet je zeker dat je met de uitvoering van jouw plan gaat

municatie hierover. Want iedereen (dus jouw medewer-

voldoen aan je zorgplicht als werkgever! Het plan geeft

kers en het bezoek) moeten zich op het werk veilig en

tevens een instrument om met jouw medewerkers het

prettig kunnen voelen, en weten welke afspraken jullie

gesprek over terugkeer naar werk aan te gaan.

met elkaar hierover gemaakt hebben.
Je kan je medewerkers vragen om weer eens (gespreid)
naar het werk te komen als:
•

Zij (en hun huisgenoten) geen COVID-19 gerelateerde

Werkwijze
Met de toets wordt in ieder geval beoordeeld of het plan
voldoet aan:
•

klachten hebben;
•

Jij als werkgever daarbij voldoet aan de zorgplicht.

•

Specifieke richtlijnen die door de jouw brancheorganisatie zijn opgesteld;

Hoe voldoe je aan de zorgplicht?
Je moet met verschillende zaken rekening houden om

De landelijke actuele geldende richtlijnen van het 		
RIVM;

•

Indien van toepassing wordt naar de specifieke richt -

een risico op een claim te voorkomen. Om ervoor te

lijnen gekeken die bij jouw klanten gelden (bijvoor-		

zorgen dat het werken op de zaak weer hervat kan wor-

beeld wanneer zij bij jou over de vloer komen).

den, is het belangrijk om een gedegen plan hiervoor te
maken. Dat kan makkelijk met behulp van onze checklist

De toetsing van het Terug-naar-Werk plan kost € 295,- en

en het format Terug-naar-Werk Plan.

daarbij wordt het gehele plan in volledigheid beoordeeld.

Checklist terug naar werk
In de checklist staan een aantal algemene zaken om
rekening mee te houden. Maak het specifiek, door met
deze checklist een ronde door jouw pand te maken en te
noteren wat je kunt doen om de terugkeer naar werk nòg
veiliger te maken. Zorg ook dat jouw mensen goed ge-

Vervolgens wordt contact met je opgenomen en een
toetsverslag met eventueel aanvullende adviezen
geschreven.
Aanvragen
Mail naar info@ephecta.nl voor
meer informatie, het format

ïnformeerd worden over de maatregelen en er een goede

Terug-naar-Werk plan en het

werksfeer is waarbinnen collega’s elkaar op de gemaakte

aanvragen van de toetsing door

afspraken durven te attenderen.

de Arbeidshygiënist.

Mail info@ephecta.nl of telefoonnummer 088 - 045 01 00

t
Vraag direc
aan via

.nl

cta
info@ephe

Hogeweg 3, 5301 LB Zaltbommel

