
1. Doorloop de best practices, wellicht heb je zelf ook iets gehoord van 
teamleiders/monteurs van andere organisatie, vul gerust aan. In dia 8 
gaan jullie hier nog met elkaar over in gesprek. Noteer handige input uit 
het team. Technici vinden het fijn als ze zich gehoord voelen. Deel goede 
output dan ook met HR/Beleid van jullie organisatie en geef er in een 
volgende teamsessie opvolging aan.

2. Dia 13 is om samen in actie te komen. Door jouw teamleden zelf een actie 
te laten verzinnen, voelen ze zich eigenaar en zal de actie ook eerder 
worden opgepakt. Het is belangrijk hier de laatste 10 minuten goed voor 
te nemen. Bewaak de tijd daarom goed bij de opdracht op dia 9 en 10. 



www.slimstehandentoolbox.nl

GEZOND EN VEILIG 
WERKEN IN CORONA

Als technicus heb je een vitale functie. Zonder jou draait 
Nederland niet door. Daarom is het belangrijk om gezond (fysiek 

en mentaal) en veilig je werk te blijven uitvoeren. 

http://www.slimstehandentoolbox.nl


30 min

Post-its
Pen 1. Best practices

2. Veilig werken in tijden van corona + opdracht

3. Gezond werken in tijden van corona

4. Actie!



‘’Alleen voor storingen 

mochten we nog de 

provinciegrens over.’’

Het team Herinzet van Enexis werkte tijdens corona met 
vaste duo’s, onderweg en op de werkplaats. Ze werken met 
middenspanningsschakelaars en dat móet je met zijn 
tweeën onderhouden. Alleen werken kon dus niet, want 
veiligheid staat voorop. Je bent je blij dat je het goed kan 
vinden met je collega wanneer je een duo bent tijdens 
corona! 

Bij een storingsdienst werkte ze bij klanten met 
ziekteverschijnselen met de volledige asbestbepakking 
aan...



‘’1,5 meter afstand, 

handen wassen, 

voldoende PBM...’’

Een infographic specifiek gericht 
op het samen reizen naar werk in 
tijden van corona. 



‘’1,5 meter afstand, 

handen wassen, 

voldoende PBM..’’

Posters, checklist, stappenplan; 
noem het maar op. Op alle 
mogelijke manieren zorgen 
partijen in de branche voor veilig 
werken tijdens corona.
 



Ga een paar minuten met elkaar in gesprek over hoe jullie 
organisatie met corona is om gegaan/gaat:

1. Wat wordt/werd er in jullie organisatie/team gecommuniceerd om 
je werk veilig uit te voeren tijdens corona?

2. Is er nog iets anders dat jullie als team handig zouden vinden voor 
de toekomst als het gaat om hulp bij veilig werken?

Je kunt inspiratie halen uit de genoemde best practices van andere 
organisaties



Door corona heeft veiligheid een bredere betekenis gekregen. Je 
houdt niet meer alleen rekening met de veiligheidsprotocollen 
die voor jullie organisatie altijd al van belang zijn geweest, maar 
ook veiligheid voor je eigen gezondheid. En daarmee veiligheid 
voor jouw collega’s, gezin, familie, vrienden etc. 

VEILIG WERKEN IN CORONA



Bespreek hoe jij jouw eigen veiligheid hebt ervaren in tijden van 
corona. En hoe ging je hiermee om? 

Fysiek: Ga in gesprek met de persoon die links naast je zit
Online/digitaal: Teamleider geef 2 a 3 personen het woord om hier wat 

over te vertellen 

OPDRACHT 1a



Schrijf drie tips op hoe jij in de toekomst jouw werk 
(in corona tijd) veiliger kan gaan uitvoeren? 

Doen jullie deze toolbox online/digitaal? Neem dan even 2 minuten de 
tijd om na te denken over deze vraag, en deel ná deze 2 minuten jouw 

drie tips in de chat. 

Bespreek met elkaar de tips die je hebt opgeschreven. 

OPDRACHT 1b



Uit onderzoek van +90 technische vakmensen blijkt dat bij +80% 
hun werk is veranderd. Een groot deel werkte ineens thuis en 
maakt zich zorgen over zijn/haar gezondheid. Daarnaast gaf 
+60% aan meer stress te ervaren in corona tijd dan daarvoor. 
Jullie hebben een vitaal beroep dus dit is niet gek. 

Je mentale fitheid is een belangrijk aandachtspunt om gezond 
te kunnen en blijven werken. 

GEZOND WERKEN IN CORONA



‘’Tijdens een webinar over 

duurzaam inzetbaar blijven 

tijdens corona (mei,, 2020) 

gaven technische vakmensen 

elkaar zeven nuttige tips!’’ TIPS VAN TECHNICI
1. Blijf sporten en bewegen “sporten geeft energie”

2. Houd contact met collega’s “omgang met collega's geeft 

energie, samen resultaten bereiken ook”

3. Humor “maak grappen met elkaar en blijf lachen”

4. “Maak de probleem van een ander niet jouw probleem”

5. “Probeer te relativeren. Wanneer je alleen negatief denkt krijg je 

het mentaal zwaarder”

6. “Kijk naar wat je wél bereikt hebt op een dag en niet alleen aan 

de negatieve dingen blijven denken”

7. “Geniet van de kleine dingen. Die zijn er genoeg”

Benieuwd naar de 
hele webinar over werken in 
corona tijden die we vanuit 
CrossOver organiseerden? 
Klik hier 

https://www.youtube.com/watch?v=e0yKj9DShoA&feature=emb_logo


Schrijf voor je buurman/vrouw een compliment op.

UITVOERING FYSIEK:

Wat kunnen jullie als team gaan doen om te zorgen dat jullie 
allemaal gezond je werk kunnen uitvoeren? 

Brainstorm in groepjes van drie personen en deel jullie beste idee 
met de rest van het team. 

 



Schrijf voor je buurman/vrouw een compliment op.

UITVOERING ONLINE/DIGITAAL:

Wat kunnen jullie als team gaan doen om te zorgen dat jullie 
allemaal gezond je werk kunnen uitvoeren? 

1. Teamleider: maak een ideazboard aan en laat iedereen 2 a 3 
ideeën delen. 

2. Laat iedereen elkaars ideeën lezen en iedereen mag 
vervolgens 3 ideeën een  ‘’like’’ geven. 

3. Welke ideeën hebben de meeste likes? Wat kunnen jullie 
concreet gaan doen? 

 

https://ideaboardz.com/


‘’Benieuwd naar het 

magazine Stay Safe? Klik 

hier om deze te 

downloaden!’’
Tijdens de 9e editie van de 

TechCrossOver werkte een team in 
corona aan het thema ‘’Bewust veilig 

op het werk’’. Zij maakte een 
magazine ‘’Stay Safe’’ 

Enexis
Feenstra

Vitens
VodafoneZiggo

Waterbedrijf Groningen

https://uploads.strikinglycdn.com/files/6aa054a0-56d5-40b1-a7b1-7b940223b972/Magazine_StaySafe_TechCrossOver.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/6aa054a0-56d5-40b1-a7b1-7b940223b972/Magazine_StaySafe_TechCrossOver.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/6aa054a0-56d5-40b1-a7b1-7b940223b972/Magazine_StaySafe_TechCrossOver.pdf

