
  

  

 

 

 

 

Afspraken volgens Protocol ‘Samen veilig blijven werken’ 
 
Dit protocol is opgesteld en vastgesteld om ervoor te zorgen dat de inspecties doorgang kunnen vinden met 

inachtneming van de veiligheid van onze medewerkers en abonnees. Het protocol volgt de richtlijnen van het 

RIVM . Het protocol is grotendeels gebaseerd op het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ dat is vastgesteld 

door het Rijk en de bouw- en technieksector. Waar in dit protocol wordt gesproken over ‘bouwplaats’, dient 
‘inspectielocatie’ gelezen te worden. 
 

De belangrijkste punten zijn: ga zo veel mogelijk zelfstandig naar de inspectielocatie, werk in kleine vaste teams 

met maximaal twee personen, houdt 1,5 meter afstand, ook bij overleg en op locatie. Voor werkzaamheden in 

het monument is het belangrijk dat bewoners of andere aanwezigen zoveel mogelijk in een andere ruimte 

verblijven, zij en andere aanwezigen niet verkouden of ziek zijn en dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden. 

 

 

 

 

Richtlijnen RIVM Corona 

 

Tijdens de Corona Crisis volgen we de richtlijnen van de Rijksoverheid en 

RIVM 
Zie hiervoor de actuele informatie de website: 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden  

  

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden


  

  

 

Onderstaande afbeelding is afkomstig van de helpdesk Corona Bouw en Installatietechniek (27 maart 2020). 

Deze maatregelen worden, voor zover van toepassing op ons werk, door ons gevolgd. 

 

 

 
 

  



  

  

Richtlijnen Corona Monumentenwacht Noord-Brabant      
 

Schema (Bouwend Nederland) Specifieke Sectoren zoals woningbouwcoöperaties en 

Monumentenwachten 

 

 
 

Afspraken over uitvoeren bouwkundige inspecties 
 

- Voorlopig worden zoveel mogelijk inspecties van panden uitgevoerd waar niemand aanwezig is, 

bijvoorbeeld kerken, molens e.d.  

- Bij inspecties van grotere objecten waar personen aanwezig zijn, wordt persoonlijk contact zoveel mogelijk 

beperkt; 

- Het is toegestaan om de daken van binnenuit te bereiken; 

- Bij overdracht van sleutels, wordt 1,5 meter afstand gehouden of de sleutel wordt op de overdrachtsplek 

neergelegd; 

- Bij overdracht van sleutels worden, indien 1,5 meter afstand niet mogelijk is, (wegwerp) handschoenen 

gedragen; 

 

  



  

  

Schema van Bouwend Nederland, specifiek voor particulieren en huurders van 

woningcorporaties/vastgoedeigenaren (ook voor Monumentenwacht het best passend) 

 

 

 
 

Particuliere woonhuizen en overige gebouwen  

Bij inspecties van particuliere woonhuizen en overige gebouwen gelden onderstaande afspraken (aanvullend 

op bovenstaande maatregelen). 

- Er worden met de abonnees afspraken gemaakt over welke onderdelen van het monument geïnspecteerd 

worden. 

- Indien daken via binnenzijde bereikt moeten worden: 

-  afspreken dat de bewoner niet in dezelfde ruimte is bij doorgang; 

-  dragen van handschoenen; 

- abonnee instrueren dat wij bellen bij aankomst, de abonnee de deur opent en zorgt voor een vrije 

doorgang tot de daktoetreding. Hierbij mag er geen contact zijn tussen inspecteur en abonnee. Het 

dragen van handschoenen is in deze situatie verplicht. 

- Indien tijdens inspectie overleg noodzakelijk is, wordt dit later telefonisch gedaan of kort buiten op minimaal 

1,5 meter afstand. 

 

Adviesgesprekken, keukentafelgesprekken overleg met aannemers e.d. zijn tijdens de crisis ter plaatse 

mogelijk. Uiteraard met inachtneming van de RIVM voorschriften. 

  



  

  

Rapportage 

Indien er bij inspecties geen interieurinspecties kunnen worden uitgevoerd, wordt dit in de rapportage 

vermeld. 

 

Voorzieningen en middelen voor Monumentenwachters 

In de inspectiebus aanwezige extra (Persoonlijke) beschermingsmiddelen: 

- wegwerphandschoenen; 

- handgel 70% alcoholhoudend; 

- reinigingsdoekjes met ontsmettingsmiddel (70% isopropyl alcoholdoekjes); 

- reinig gereedschappen met ontsmettingsmiddel (70% isopropyl alcoholdoekjes); 

- reinig meerdere malen overige zaken die vaak worden aangeraakt bij inspecties. 

 

 


