
SECTORALE KNELPUNTENANALYSE CORONA 
 
Dit is de eerste versie van de sectorale knelpuntenanalyse verzameld door de branchespecialisten van Stigas.  
De definitieve sectorale knelpuntenanalyse zal definitief worden vast gesteld door de sectorale klankborgroepen van Stigas. 
 
Agrarische sectoren – algemeen 

De genummerde oplossingen zijn gerangschikt op basis van de arbeidshygiënische strategie. Deze wordt onderaan het document toegelicht.  

Werkzaamheden met risico’s1 Oplossing of oplossingsrichting Opmerkingen 

Assisteren van collega’s of derden (monteurs, klanten, 
chauffeurs), waarbij normaal de afstand minder is dan 1,5 
meter 

1. Werkzaamheden niet of met 
palletwagen/tilhulpmiddelen heftruck uitvoeren, zodat 
het alleen gedaan kan worden. 

2. Werk zo plannen dat de afstand van 1,5 meter 
gehanteerd kan worden. (bijv. medewerker 1 doet 
handeling 1, doet een paar stappen terug, 
medewerker 2 doet zijn handdelingen, etc.) 

3. Werkzaamheden met 
(til)hulpmiddelen/palletwagen/heftruck  uitvoeren, 
zodat de afstand 1,5 meter blijft 

4. Draag adembescherming: mondkapjes en wissel de 
mondkapjes 2 maal per dag.   

 

Vaste werkplekken met minder dan 1,5 meter 
tussenafstand (bijv. aan sorteerlijnen, boslijnen 
leesruimte, plantmachines, selectiekarren en ligbedden.) 

1. Werkzaamheden als het kan geautomatiseerd 
uitvoeren. 

2. Afstand van 1,5 meter handhaven waardoor minder 
plaatsen kunnen worden bezet. 

3. Afscherming aanbrengen tussen de werkplekken 

Lopende banden ed. ontsmetten op 
plaatsen waar medewerkers tegenaan staan 
en waar gewisseld wordt van plek 

Veelal kleine kantoorruimten met meerdere personen bij 
de grotere bedrijven. 

Thuis moeten werken van kantoormedewerkers  
Met laptop en bijvoorbeeld teamviewer 

Moeten wel voorzieningen voor worden 
getroffen 



Werkzaamheden met risico’s1 Oplossing of oplossingsrichting Opmerkingen 

Schaften in kantine met beperkte afmetingen  In ploegen schaften, op minimaal 1,50 afstand 
 2e schaftruimte creëren  
 Stoelen en tafels bij iedere wissel schoonmaken, 

inclusief deurkrukken en (koffie)automaten. 
 Maximaal aantal personen per tafel. 
 Stickers op de tafel plakken op plekken waar iemand 

mag zitten. 
 Eventueel  stoelen op zitplekken vastzetten aan 

tafelpoten. 
 Verder moeten niet alleen werknemers vaker handen 

wassen enz, maar zouden ook toiletten en 
deurklinken vaker schoongemaakt moeten worden. 

 Eigen eten en drinken meenemen, geen gebruik van 
koffieautomaat of koelkast. 

 

Lopen door gangen of andere smalle ruimten. Het 
hoofdpad in kassen, containervelden, 
vollegrondspercelen. 

 Voordat iemand de gang ingaat, wachten tot 
eventuele tegemoetkomende persoon op de gang 
weg is. 

 Eenrichtingverkeer  bepalen op het bedrijf 
 Hoofdpad zoveel mogelijk vrij houden van karren, 

machines en andere materialen en hulpmiddelen 

 

Werken met scholieren die zich moeilijk aan de regels 
houden 
 

 Zo min mogelijk met elkaar laten werken 
 Frequent aanspreken op en herhalen van instructie en 

toezicht 

Deense kar neerzetten met info om 
bewustwording te creëren van 1,5 m.  
De eigen lengte is de afstand. 

Werken in landwinkels ter bescherming winkelpersoneel 
met al hun wisselende contacten/ met daardoor meer 
kansen op besmetting. Bij particuliere verkoop op 
percelen eer op letten dat er voldoende afstand tot de 
klant is. 

 Afstand bij toonbank vergroten door verbreden 
toonbank, afzetten lint.  

 Maatregelen om contactloos contact te hebben met 
klanten en ook met zoveel mogelijk van de 
verzamelde producten.  

 Voorbeeld is het zelfscannen en vervolgens 
contactloos betalen. Deze bron aanpak is wat betreft 
zelfscannen vaak niet mogelijk. Beperk in ieder geval 
het directe contact met geld en verzamelde producten 
zoveel mogelijk.  

 Hygiënisch gedrag van personeel en klanten 
stimuleren/ eisen 

De rol van de beschermende handschoenen 
is helemaal afhankelijk van gedrag van 
werknemer. Met een besmette handschoen 
kan men ook vaak in het gezicht zitten. 
Handschoenen zijn geen sluitende 
oplossing. Bij contact met producten de 
werkgever de keuze laten in hoe zij 
besmetting via handen willen voorkomen: 
genoemd als  hygiënisch gedrag.  
Sowieso inzet van persoonlijke 
beschermingsmiddelen altijd vergezellen 
van instructie om te komen tot veilig gebruik!   



Werkzaamheden met risico’s1 Oplossing of oplossingsrichting Opmerkingen 

Bij een mogelijk ongeval/calamiteit waarbij eerste hulp 
verleent moet gaan worden door de BHV is de afstand 
van 1,5 meter ook niet haalbaar. 

Kijk voor het COVID-19 advies op de website van de 
Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)  

 

 
 

https://www.reanimatieraad.nl/2020/04/07/covid-19-update-advies-reanimatie-buiten-het-ziekenhuis/


SECTORSECIFIEKE AANVULLINGEN 
 
Sector: Melkveehouderij 
 

Werkzaamheden met risico’s Oplossing of oplossingsrichting Opmerkingen 

Bij het melken in de melkstal met twee werkenden (bijv. 
tijdens begeleiden van stagiaire) kom je vaak ook dichter 
dan 1,5 meter bij elkaar. 

Zorgen dat je tijdens werkzaamheden met twee melkers 
aan taakverdeling doet. Bijvoorbeeld beide een kant van 
de melkstal nemen en niet te dicht langs elkaar lopen. 
 

 

 
Sector: varkenshouderij 
 
In zijn algemeenheid:  
 Binnen varkenshouderij wordt veel individueel gewerkt. 
 Adembescherming (stofmasker FFP3) worden al geadviseerd voor een aantal werkzaamheden. Deze kunnen ook worden gebruikt als beschermingsmiddel  om 

blootstelling aan het Corona-virus te voorkomen.  
 

Werkzaamheden met risico’s Oplossing of oplossingsrichting Opmerkingen 

Biggenbehandeling Let bij biggenbehandeling om 1,5 m te handhaven.  
 

“ 

  



Sector: Pluimveehouderij 
 

Werkzaamheden met risico’s Oplossing of oplossingsrichting Opmerkingen 

Ruimen en vangen van pluimvee Medewerkers hebben al beschermende kleding aan en 
mondmaskers over het algemeen dragen en brillen.  
 

Nu de noodzaak alleen nog méér aanhalen. 

Enten van kuikens (broederijen) Verder uit elkaar gaan zitten. Maatregel van 1,5 meter 
hanteren. 
 

 

 
 
Sector: Open Teelten (bloembollenteelt/fruitteelt/boomkwekerij/vollegrondsgroente en akkerbouw)  

Werkzaamheden met risico’s Oplossing of oplossingsrichting Opmerkingen 

Bloembollenteelt, -handel, -broeierij (t/m half juni)   

Veldselectie (in karretjes)  Meer lopend selecteren (op 1,50 afstand, niet in 
groepjes gaan lopen 

 Scheidingswanden plaatsen in de karretjes 

 Minder personen per karretje, bedden om en om 
meenemen 

 Minder belangrijke partijen, minder doorlopen 

Scheidingswanden bij elke pauze 
desinfecteren 
Minder nauwkeurig 
Minder vakbekwame medewerkers 
 

Nakoppen liggend / lopend   Alleen nog machinaal koppen 

 Minder personen op ligbed 

 Op minimaal 1,50 afstand  

 Bij handmatig nakoppen, op 1,5 meter afstand en niet in 
groepjes lopen. 

Alleen machinaal koppen gebeurt al veel 

Boomteelt/fruitteelt   

Werken aan een oppotmach, oppotten van solitaire 
planten, grotere maten bomen en struiken gebeurt 
handmatig. Altijd met 2 personen 

 om de rij werken Is vaak 1 rij met meerdere personen. 
Bijvoorbeeld 1 lopende band. Dan moet je 
dus 1,5 meter ruimte houden en/of 
tussenschotten plaatsen. Of met 1 persoon 
werken. 

Werken op hoogwerker  
 

 Afhankelijk van plateau-afmetingen slechts één of 
slechts 2 personen laten werken (afstand 1.50 m moet 
incl. noodzakelijke bewegingsruimte tijdens werk 
gewaarborgd zijn) 

Nu werken er veelal 2 of 4 personen op een 
hoogwerker. Door dit aantal naar 1 te 
brengen, is de capaciteit per hoogwerker de 
helft of een kwart. Dit leidt naar 
ploegendienst. Maar het grootste risico is 



Werkzaamheden met risico’s Oplossing of oplossingsrichting Opmerkingen 

Afhankelijk van vormgeving hoogwerker is scheiden 
van werkplekken door een scheidingswand mogelijk 
(bijv. bij type met overkapping) 1 persoon per 
hoogwerker 

 Slechts één persoon bedienen  

dat het werk niet af komt. Extra 
hoogwerkers zijn er niet. 

Meerijden op plantmachines   Tussenschotten tussen de planters  

 
 
Sector: Glastuinbouw  
 

Werkzaamheden met risico’s Oplossing of oplossingsrichting Opmerkingen 

Groenteteelt    

gewaswerkzaamheden om de rij werken  

oogsten  om de rij werken  

Sierteelt   

gewasverzorging  om de rij werken  

oogsten, om de rij werken  

verzendklaar maken veilingkarren / Deense karren minimaal  
1,5 m. uit elkaar zetten 

 

Potplanten   

oppotten om de rij werken  

steksteken In dambord aan tafels werken, anders tussenschotten om 

eventuele besmetting te voorkomen 

 

rapen minimaal 1,5 m. uit elkaar werken   

verzendklaar maken  veilingkarren / Deense karren minimaal 

1,5 m. uit elkaar zetten 

 

Veredeling (laboratorium)   

snijwerkzaamheden  minimaal 1,5 m. uit elkaar werken 

flowkasten hebben meestal  1,5 m tussenruimte 

 

 
  

https://www.facebook.com/Inagrovzw/videos/289583932024440/
https://www.stigas.nl/tips-en-goede-praktijkvoorbeelden/


 

Uitleg arbeidshygiënische strategie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Voor een juiste manier van op en afzetten van een mondkapje: bekijk deze instructie.  
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https://youtu.be/OABvzu9e-hw

