Samen veilig aan het werk
De uitbraak van de Covid-19 pandemie is een uitzonderlijke gebeurtenis. Dit raakt ons allemaal. Het
heeft ingrijpende gevolgen voor onze gezondheid en voor ons werk. De maatregelen en de adviezen
die worden genomen en gegeven door de overheid zijn gericht op “maximale controle” van het virus
en het beschermen van alle inwoners van Nederland. De BMA (Branchevereniging Mode Ambachten)
en de ondergenoemde verenigingen en stichtingen onderschrijven de nu geldende regels en hebben
samen deze handreiking/protocol opgesteld.
Uitgangspunt van deze handreiking.
Uitgangspunt van deze handreiking zijn de richtlijnen van het RIVM en de rijksoverheid. Deze
handreiking is gebaseerd op de geldende richtlijnen op de datum van uitgave van deze handreiking
(zie voettekst). Deze handreiking beperkt zich tot de werksituatie in de sectoren die aangesloten zijn
bij de BMA, alsmede voor hun werknemers en omgang met leveranciers. Raadpleeg voor algemene
informatie en voorschriften de site van het RIVM alsmede wanneer er verdenking is van een
coronabesmetting.
Samen staan we sterk.
De overheid onderstreept het belang van het samen optrekken van de verschillende
belanghebbenden in de sector van de Modeambachten.
De BMA heeft het tot stand komen van deze handreiking/protocol kunnen realiseren in
samenwerking met de Nederlandse Hoedenvereniging, Landelijk Platform Modevakonderwijs,
Stichting Particulier Modevak Onderwijs Nederland, De Verenigde Modevakscholen in Nederland,
Ensaid Modevakscholen, Danckaerts Modevakscholen en Instituut Cuppens-Geurs. Als mede
eigenaren en werknemers uit de diverse organisaties.
Deze handreiking/protocol is opgesteld om veilig weer aan het werk te kunnen gaan, het is daarmee
geen vervanging van de geldende wet en regelgeving, in het bijzonder de noodverordening zoals die
per veiligheidsregio van kracht is. De verantwoordelijke overheidsinstanties (bijv. gemeentes,
veiligheidsregio’s, arbeidsinspectie, brandweer, e.d.) zullen dus handhaven op basis van wet- en
regelgeving en niet op basis van dit protocol.
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Veilig doorwerken voor iedereen.
De Branchevereniging Mode Ambachten en de Nederlandse Hoedenvereniging vertegenwoordigd
diverse disciplines:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kleermakers (zonder of met personeel)
Hoedenmakers (zonder of met personeel)
Leerbewerkers (zonder of met personeel)
Schoenmakers (zonder of met personeel)
Kleine modevakscholen zonder personeel
Grotere modevakscholen met personeel

In deze handreiking willen we graag praktische adviezen geven aan al deze beroepsgroepen. Binnen
de verschillende bedrijven kan een andere werkwijze nodig zijn wanneer de situatie dat vereist. Deze
moeten echter vallen binnen de door het RIVM en de rijksoverheid gestelde richtlijnen.
Kleermakers, hoedenmakers, leerbewerkers en (orthopedische) schoenmakers vallen officieel niet
onder de contactberoepen aangezien het meeste werk kan worden verricht op 1,5 meter afstand.
Voor de werkzaamheden die binnen de 1,5 meter gedaan moeten worden (maten nemen, afpassen,
e.d.) worden de richtlijnen van de contactberoepen gevolgd. Voor meer informatie:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen
Centraal informatiepunt.
Specifieke informatie voor de bij de BMA aangesloten sectoren zijn te vinden op de homepage van
de BMA site. Richtlijnen en adviezen lopen gelijk op met veranderende toe- of afname van de nu
genomen maatregelen door het RIVM en de rijksoverheid.
Risicobeheersing: gezondheidscheck, afstand houden en hygiënemaatregelen vormen de basis.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Algemene richtlijnen met betrekking tot het inrichten van uw
werkruimte/atelier/lesruimte Richt de werkruimte zo in dat alle personen minimaal
op 1,5 meter afstand van elkaar hun werk kunnen doen. Doe hier geen concessies aan.
Wanneer de werkruimte beperkt is, maak looprichtingen door dit aan te geven op de
vloer, en plaats eventueel schermen. Beperk het aantal aanwezigen in de werkruimte
wanneer de 1,5 meter richtlijn niet nageleefd kan worden of lever maatwerk door het
plaatsen van schermen.
Zorg voor voldoende en goede ventilatie van de werkruimte.
Zorg voor de voldoende desinfectantia met papieren wegwerpdoekjes voor uzelf, uw
medewerkers, uw klanten en/of cursisten.
Maak machines, gereedschappen, deurkrukken, koffiezetautomaat etc. regelmatig
schoon en zorg dat uw medewerkers dit ook doen.
Toiletten: zorg steeds voor schoon sanitair met voldoende zeep en papieren
wegwerphanddoekjes voor éénmalig gebruik. Voer deze handdoekjes af in een
gesloten zak.
Beperk het toiletbezoek tot één persoon per keer zodat er geen groepsvorming
ontstaat bij de toiletruimte.
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7.

8.

Indien uw atelier is gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw en de algemene ruimtes
in dit gebouw niet onder uw verantwoordelijkheid vallen, zie er dan mede op toe dat
ook in deze ruimtes (wachtruimte, de toiletten, liften en trappenhuizen) de 1,5 meter
voorschriften worden nageleefd. Zie er ook mede op toe dat trapleuningen,
liftknopjes, deurkrukken, toiletten, etc. regelmatig worden schoongemaakt in goed
overleg met de verantwoordelijke van het gebouw. Houd met het maken van uw
afspraken met klanten ook rekening met het aantal personen die gebruik
mogen/kunnen maken van de wachtruimte met in acht name van de 1,5 meter.
Maak na iedere werkdag de gehele werkplaats/atelier/leslokaal goed schoon volgens
het reguliere schoonmaakprotocol.

Bedrijven binnen het BMA met personeel
Dit protocol is geen vervanging van de Arbo-wetgeving; deze blijft onverminderd geldig. Wanneer u
binnen uw bedrijf Arbo richtlijnen hanteert adviseren wij u deze aan te scherpen. Dit protocol en uw
Arbo richtlijnen mogen niet met elkaar in conflict zijn. Voeg
1. Doe voor al uw medewerkers bij aanvang van de dienst een gezondheidscheck dmv de
richtlijnen van het RIVM.
2. De 1,5 meter afstand onderling geldt voor alle medewerkers, werknemers, klanten, cursisten
alsmede uzelf in al uw werkruimtes/lokalen.
3. Stel een coördinator aan waar medewerkers terecht kunnen met vragen en opmerkingen.
Maak bekend wie die medewerker is. Dit kan een Arbo-coördinator zijn. Laat ook de
bedrijfsarts hier een rol in spelen.
4. Communiceer regelmatig met medewerkers over de ontwikkelingen en maatregelen rondom
het corona virus. Neem uw werknemers in bescherming wanneer zij klanten of cursisten
hebben aangesproken op de toepassing van deze handreiking en deze geen gepaste
maatregelen nemen.
5. Voorkom dat medewerkers in grote getalen bij elkaar komen, hanteer altijd de 1,5 meter
richtlijn, ook bij de koffiecorner, tijdens de lunch en het toiletbezoek.
6. Als eigenaar bent u eindverantwoordelijk voor de naleving van de richtlijnen. Indien
personen zich niet houden aan de door u gestelde regels, ook niet na hierop aangesproken te
zijn, kunt u de toegang tot uw werkplaats/atelier/klaslokaal van deze persoon weigeren.
7. Als de medewerker klachten heeft die een risico vormen voor de bezoeker
(neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts) kan er niet worden gewerkt. Als de
medewerker gedurende de werkdag klachten ontwikkelt, gaat de medewerker direct naar
huis.
8. Medewerkers kunnen bij klachten laagdrempelig worden getest via de bedrijfsarts, GGD of
huisarts.
9. Het effect van de heropening wordt gemonitord door de medewerkers laagdrempelig te
testen wanneer zij symptomen van Covid-19 (neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid
of koorts) vertonen. Dit testen zal verder via de bedrijfsarts, GGD of huisarts verlopen.
10. Train en begeleid medewerkers op de maatregelen en het toezien op afstand houden van
bezoekers.
11. De zorg voor vrijwilligers en stagiaires staat gelijk aan de zorg voor de medewerkers.
12. Werk zoveel als mogelijk in vaste teams.
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Een afspraak met uw klant(en)
1. Werk alleen op afspraak.
2. Stuur schriftelijke/digitale instructies mee met afspraakbevestiging.
3. Voor elk bezoek van een klant moet er een gezondheidscheck gedaan worden naar de
richtlijnen van het RIVM: Volgens bijgevoegde vragenlijst “gezondheidscheck” van
Rijksoverheid.
4. Geef bij klant aan dat hij/zij bij voorkeur alleen komt maar max met 2 personen.
5. Houd het bezoek zo kort mogelijk en bewaar zoveel afstand als mogelijk.
6. Als de gezondheidscheck gedaan is en uw klant mag naar uw atelier komen, is het dragen van
een mondkapje niet verplicht.
7. Schud geen handen.
8. Zit zo min mogelijk aan uw gezicht, stop geen spelden in uw mond.
9. Gebruik in de werkruimte van uw bedrijf desinfectantia of creëer een voorziening om handen
te wassen voor binnenkomende klanten en uzelf.
10. Vraag iedere binnenkomende klant om elkaars ruimte te respecteren op 1,5 meter van
elkaar.
11. Geef bezoekers geen toegang in privéruimtes of keuken.
Afspraken met leveranciers
1. Ook voor leveranciers geldt een gezondheidscheck voor het aanvangen van de
dienst/werkdag.
2. Spreek vooraf aankomsttijd en -plaats af en de wijze waarop de goederen moeten worden
afgeleverd.
3. Maak indien wenselijk vaste looproutes en communiceer dit ook bij aankomst duidelijk.
4. Houd 1,5 meter afstand tussen de leverancier en de medewerkers die de goederen in
ontvangst nemen en zorg voor voldoende mogelijkheden de handen te wassen/reinigen met
handdesinfectiemiddel.
Aanvullende richtlijnen voor Modevakscholen, cursusleiders voor hoeden maken, leer bewerken
en schoenmaken.
1. Voor al uw cursisten geldt een gezondheidscheck vooraf of bij binnenkomst volgens de
richtlijnen van het RIVM: Volgens bijgevoegde vragenlijst “gezondheidscheck” van
Rijksoverheid. Communiceer met uw cursisten de volgen de leefregels:
 Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.
 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is.
 Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden
(uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).
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Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, kan de cursist
weer deelnemen aan de les.
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus
(COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek
kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
Ga voordat je naar de les vertrekt, thuis naar het toilet.
Was voorafgaand aan je les je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20
seconden.
Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van
objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een
toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.
Vermijd het aanraken van je gezicht, raak geen benodigdheden aan met uw mond bv
stop geen spelden in je mond.
Schud geen handen.
Ga niet bij elkaar staan wachten bij de toiletten, respecteer de aangegeven 1,5 meter
voor iedereen in het pand.
Volg instructies van de eigenaar, werkgever of aangewezen coördinator op, uit
respect voor elkaars gezondheid en de uwe.
Kom met eigen vervoer.

Het inrichten van uw leslokaal
1. Richt uw leslokaal zo in dat alle personen minimaal op 1,5 meter afstand van elkaar hun werk
kunnen doen. Doe hier geen concessie aan.
2. De cursisten blijven zoveel als mogelijk op hun eigen werkplek zitten en brengen indien
mogelijk hun eigen gereedschappen/naaimachine mee.
3. Voor het gebruik van gezamenlijke zaken als strijkplank, stikmachines, lockmachine,
coverlock, stans en snijmachines, schalmachines maakt u duidelijke afspraken. Wanneer de
werkruimte beperkt is, maakt u looprichtingen waardoor de 1,5 meter afstand gewaarborgd
wordt. Ook het plaatsen van schermen valt onder de mogelijkheden mits het aantal
aanwezige personen in een ruimte het maximum niet overschrijdt.
4. Cursisten kunnen hun eigen drinken of eigen beker meebrengen.
5. Vraag u cursisten niet vroeger te komen dan noodzakelijk en om zo min mogelijk gebruik te
maken van het Openbaar Vervoer.
6. Hebt uw meerdere lessen achter elkaar: zorg dan voor minimaal 10 minuten tussentijd voor
het vertrek van de ene groep en het arriveren van de andere groep zodat beiden groepen
elkaar niet tegenkomen.
7. Communiceer met uw cursisten dat ook in de wachtruimte de 1,5 meter afstand
gerespecteerd dient te worden.
8. Via het BMA is een poster gemaakt met de belangrijkste regels voor u en uw cursisten, print
deze poster uit en hang deze op diverse plaatsen in uw atelier ter herinnering aan de
hygiënemaatregelen.
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Calamiteiten
1. Indien cursisten zich niet wensen te conformeren aan de richtlijnen, ook niet na hier diverse
malen op te zijn aangesproken, kunt u hen weigeren om verder deel te nemen aan de lessen.
2. Vraag uw cursisten om elkaar ‘scherp’ te houden en samen toe te zien op de naleving van de
1,5 meter regel voor ieders gezondheid en veiligheid.
3. De eigenaar van de onderneming is te allen tijde eindverantwoordelijke voor het reilen
en zeilen in de eigen ruimte en als zo danig is zij/hij
verantwoordelijkheid voor het naleven van de protocollen.
Daardoor heeft de eigenaar recht om, wanneer geen naleving plaats
vindt iemand de toegang tot de ruimte te weigeren.

Meer informatie.
Op onderstaande websites kunt U meer informatie vinden.








Vragen die specifiek van belang zijn voor onze branche kunt u vinden op de homepage van
de BMA website www.modeambachten.nl. Gebruik daarvoor het contactformulier op de
website.
De huisarts geeft informatie via www.thuisarts.nl
Wij raden u aan om de Corona-monitor te raadplegen van VNO-NCW en MKB voor welke
regelingen u in aanmerking kunt komen www.coronacalculator.nl
Indien u iemand persoonlijk wilt spreken, raden we u aan het Coronaloket van de Kamer van
Koophandel te bellen: www.knk.nl/corona , zij kunnen u verder helpen welke regeling voor u
toegankelijk is.
Ook de website van het RIVM geeft veel informatie: www.rivm.nl
Op deze site kunt u een handreiking vinden voor een gezondheidsvragenlijst:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/documenten/publicaties/2020/05/20/afwegingskader-heropening-vanuitoverheidsredenen-gesloten-bedrijven-en-instellingen
Wilt u liever bellen voor algemene informatie, dan kunt u het RIVM bereiken op
telefoonnummer 0800-1351.
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