
Matrix preventieve maatregelen HVO vaklieden, ter minimalisering coronavirus verspreiding. 
Het nog te publiceren protocol; samen veilig doorwerken, onder supervisie van de ministers en de 
bouw- en technieksector wordt volgende week gepubliceerd. Vooralsnog opvolging richtlijnen RVIM.   
 
Proces: keukenverbetering in bestaande bouw bij bewonersaanwezigheid (planmatig onderhoud) 
 
Primaire uitgangspunten: 

• Bewoner mag werkzaamheden in huis vanwege coronavirus weigeren (deze worden later 
uitgevoerd) 

• Toegang tot de keuken in de onderhanden complexen altijd via de aanwezige achtertuin  
• Vaklieden altijd te werk gaan met de kernafspraak 1,5 m1 afstand houden naar elkaar  
• Bewoners tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geen toegang geven tot de 

keukenruimte 
• Meewerkend voorman is verantwoordelijk voor borging en toezicht op juiste werkmethoden en  

werkafspraken  
• Reinigende handgel met voldoende voorraad aanwezig op het project 
• Lunch- en verblijfsruimte vaklieden inrichten op niveau van niet meer dan 3 vaklieden per   

verblijfsruimte en fysieke contactvermijding ≥1,5 m1   
• Bedrijfsleiding is eindverantwoordelijk en faciliteert in beleid, procedures, werkinstructies, 

middelen, materieel, materiaal, bemensing, veiligheid en PBM’s  
•  

Nr. Onderdeel: Preventieve maatregel: Actie door: 
1. Extra bewonersinformatie Vooraf de start van de uitvoering 

bewoners nogmaals informeren over 
de werkaanpak en genomen 
preventieve maatregelen. Ook de 
invloed en verantwoordelijkheid van 
de bewoners zelf benadrukken  

Meewerkend voorman 
HVO 

2. Afdekken werkplek (dag 1) Aanbrengen stofschotten in 
keukenruimte die in openverbinding 
staan met de gang en de 
woonkamer 

1x vakman HVO 
waarbij we veelal 
gebruik maken van 
geprefabte elementen 
vervaardigd in onze 
werkplaats. Bij 
hergebruik in 
woningen vooraf 
montage  
schoonspuiten met 
kraanwater 

3. Sloopwerk in keuken (dag 1) Afzuigunit met slang aanbrengen op 
onderdruk. Vaklieden verplicht 
dragen van half-gelaatmaskers, oog- 
en gehoorbescherming, 
werkhandschoenen, professionele 
werkkleding en werkschoenen 

2 x vakkrachten 
sloopwerk in uitvoering 
hetgeen als 
gelijktijdigheid is 
toegestaan door de 
ondernomen 
maatregelen op niveau 
PBM’s. Toezichthouder 
meewerkend voorman 
HVO.  

4. Voorbereidend 
installatiewerk in keuken. 
(dag 2) 

Infrezen sleuven en inbouwdozen + 
aanbrengen leidingwerk W+E door 
loodgieter en elektricien. Gebruik 
fijnstof stofzuiger tijdens freeswerk. 
Vaklieden verplicht dragen van half-
gelaatmaskers, oog- en 
gehoorbescherming, 
werkhandschoenen, professionele 
werkkleding en werkschoenen 

2 x vakkrachten 
sloopwerk in uitvoering 
hetgeen als 
gelijktijdigheid is 
toegestaan door de 
ondernomen 
maatregelen op niveau 
PBM’s. Toezichthouder 
meewerkend voorman 
HVO. 



5. Aanbrengen houten 
betimmeringen, koven, 
dichtlijmen deursparingen 
met blokken en 
voorprimeren wand. (dag 3)  
 

Schone werkplek realiseren. 
Zaagwerk van plaatmateriaal in de 
container realiseren.  

1x vakman HVO op de 
werkplek in uitvoering 
over de hele dag. 

6. Aanbrengen nieuw stucwerk 
in keuken. (dag 4) 

Geen extra preventieve maatregelen 
noodzakelijk. 

1x stukadoor op de 
werkplek in uitvoering. 

7. Dispersieprimer aanbrengen 
en nieuw tegelwerk wanden 
aanbrengen. (dag 5) 

Geen extra preventieve maatregelen 
noodzakelijk. 

1x tegelzetter HVO op 
de werkplek in 
uitvoering. 

8. Plaatsen nieuw keukenblok 
(dag 6) * 

Keuken wordt in elementen vanuit de 
projectcontainer middels een 
steekwagen met luchtbanden deel 
voor deel getransporteerd 

1 x vakman HVO in 
uitvoering over de hele 
dag 

9. Afmonteren gehele keuken 
en in bedrijfsstelling 
technische installatiedelen. 
(dag 7) 

Geen extra preventieve maatregelen 
noodzakelijk. 

1x vakman HVO in 
uitvoering over de hele 
dag 

10. Schilder- en sauswerk  
keuken. (dag 8) 

Geen extra preventieve maatregelen 
noodzakelijk. 

1x schilder HVS in 
uitvoering over de hele 
dag 

11. Aansluiten kookgroep en 
extra elektragroepen in 
meterkast. (dag 8) 

Bewoner mag niet in de hal komen 
ten tijde van uitvoering 
werkzaamheden in de meterkast ca. 
3.5 uur 

1x vakman HVO in de 
meterkast aan het 
werk 

12.  Afkitwerk keuken. (dag 9) Geen extra preventieve maatregelen 
noodzakelijk. 

1x meewerkend 
voorman van HVO is 
tevens professionele 
kitter  

13. Schoonmaken keuken, 
demontage stofschotten en 
oplevering keuken. (dag 9) 

Er is een werkvolgorde van 
schoonmaak, demontage 
stofschotten en oplevering keuken 
georganiseerd waarbij er telkens 1 
vakkracht tegelijk aan het werk is 

1x schoonmaker 
1x vakman HVO 
1x meewerkend     
     voorman HVO 

* In situatie punt 8 kan er 
sprake zijn van het 
additioneel aanbrengen van 
een nieuw keukenplafond 
met gipsplaat. 

Vaklieden verplicht dragen van half-
gelaatmaskers, oog- en 
gehoorbescherming, 
werkhandschoenen, professionele 
werkkleding en werkschoenen 

2 x vaklieden HVO 
zowel voor 
aanbrengen nieuw 
gipsplafond als 
plaatsen keukenblok  
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