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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 de inwoners van Nederland. De BMA (Branchevereniging Mode Ambachten) 

en de ondergenoemde verenigingen en stichtingen onderschrijven de nu geldende regels. De 

maatregelen geven aan dat het belangrijk is dat de mensen die werken in de cruciale beroepen of 

werken in vitale processen door kunnen gaan met hun werk.  

Veilig doorwerken voor iedereen. 

In deze handreiking willen we graag praktische adviezen geven aan eigenaren van modevakscholen, 

kleermakers, schoenmakers, hoedenmakers en leerbewerkers in Nederland. Binnen 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. 

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, nl. de kleermakers, schoenmakers, leerbewerkers, hoedenmakers en modevakscholen. 

Raadpleeg voor algemene informatie en voorschriften de site van het RIVM alsmede wanneer er 

verdenking is van een corona besmetting.  

Weet dat de kleermakers, schoenmakers en de hoedenmakers, wanneer sprake is van verruiming of 

inkrimping van de maatregelen, vallen onder de contactberoepen zoals de kappers, fysiotherapeuten 

enz. Voor het omgaan met de veiligheid wanneer daadwerkelijk contact met klanten plaats vindt, 

hanteren we de regels zoals omschreven bij het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-

19/werk/contactberoepen  

Modevakscholen vallen onder volwassen onderwijs. De meeste modevakscholen zijn klein. Er zijn 

lessen van 1 docent met 2 tot 12 deelnemers. Telefonisch onderzoek heeft uitgewezen dat de 

meeste verplaatsingen gedaan worden met de auto of de fiets. De meeste scholen bedienen een 

plaatselijke of lokale markt. 

 

 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen
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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. 

 

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 kunnen realiseren in samenwerking met de 

Nederlandse Hoedenvereniging, Landelijk Platform Modevakonderwijs, Stichting Particulier Modevak 

Onderwijs Nederland, De Verenigde Modevakscholen in Nederland , Coupe National, Eerste 

Zwolsche Modevakschool Vereniging, Atelier Emma & Rose, Fifty Ways, Coutura, Modevakopleiding 

Rombouts, Atelier Quality, Ensaid Modevakscholen, Danckaerts Modevakscholen en Instituut 

Cuppens-Geurs. 

 

Algemene adviezen voor kleermakers, schoenmakers, hoedenmakers, modevakschoolhouders en 

werkplaatsambachtslieden in de leersector. Bedrijven met en zonder personeel. 

1. De 1,5 meter afstand houden geldt voor zowel alle werknemers als alle klanten en cursisten  

van onze werkruimte en klaslokalen. Bij werkzaamheden die niet kunnen plaatsvinden buiten 

deze 1,5 meter moeten extra maatregelen genomen worden om besmetting te voorkomen. 

Deze maatregelen zijn bepaald door het RIVM. Zijn deze maatregelen niet te realiseren, dan 

geen contact binnen de 1,5 meter. 

2. Vraag iedere binnenkomende klant of cursist of zij/hij of de huisgenoten last hebben van 

verkoudheid, koorts en/of benauwdheid. Bij twijfel, werk niet samen in je werkruimte en/of 

klaslokaal. 

3. Vraag iedere binnenkomende klant of cursist om elkaars ruimte te respecteren (1,5 meter 

afstand).  

4. Gebruik in de werkruimtes van uw bedrijf desinfectantia voor binnenkomende klanten of 

cursisten. 

5. Richt de werkruimte in voor 1,5 meter afstand. Doe hier geen concessie aan. Wanneer 

werkruimte beperkt is, maak looprichtingen door dit aan te geven op de vloer. Beperk het 

aantal aanwezigen in de werkruimte wanneer de 1,5 meter richtlijn niet nageleefd kan 

worden.  

6. Zorg steeds voor schoon sanitair, voorzien van voldoende zeep en handdoeken voor 

éénmalig gebruik. Voer deze handdoekjes af in afgesloten zakken. 

7. Maak machines voor medewerkers en cursisten schoon vóór ieder gebruik. 

8. Bij klantcontact, probeer het aantal personen bij een afspraak te beperken tot het minimum. 

Respecteer tijdens deze contacten de 1,5 meter afstand. Indien mogelijk, handel deze 

contacten af per mail of via beeld contact. Stel de bezoeker aan je ruimte vragen over de 
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persoonlijke gezondheid. Gebruik daarvoor de lijst zoals aangegeven op de site van het 

RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen  

9. Voor bedrijven met personeel: stel een coördinator aan waar medewerkers terecht kunnen 

met vragen. Maak bekend wie die medewerker is. Dit kan een arbo coördinator zijn. Laat ook 

de bedrijfsarts hier een rol in spelen.  

10. 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. 

11. Voorkom dat medewerkers in grote getalen bij elkaar komen. Hanteer altijd de 1,5 meter 

afstand richtlijn. 

12. Klanten en cursisten die noodzakelijk aanpassing en afpassing van hun kleding, schoeisel of 

hoed behoeven: maak met hen een afspraak voor een pas. U moet hen vragen, voorafgaande 

aan het maken van een afspraak, of zij klachten hebben als hoesten, verkouden gevoel of 

koorts. Wanneer dit niet zo is mag de pas doorgaan. Een mondkapje hoeft dan niet gedragen 

te worden. 

13. Adviseer personeel zoveel mogelijk met eigen vervoer te komen. Zorg voor een schone auto, 

ventileer regelmatig. 

 

 

 

Algemene adviezen voor cursisten en klanten van ons bedrijf. 

1. Gebruik bij binnenkomst de aangeboden desinfectantia. 

2. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes. 

3. Blijf thuis als jij of een huisgenoot ziek is. Ook bij twijfel. Blijf thuis. 

4. Maak meegebrachte machines schoon vóór gebruik met de aanwezige desinfectantia op de 

werkplek. 

5. Ga niet bij elkaar staan wachten bij de toiletten. 

6. Respecteer de aangegeven 1,5 meter afstand van iedereen in het pand. 

7. Volg instructies van de eigenaar, werkgever of aangewezen coördinator op, uit respect voor 

elkaars gezondheid en de uwe. 

8. Kom met eigen vervoer. Zorg voor een schone auto, ventileer regelmatig. 

 

 

 

Meer informatie. 

Op onderstaande websites kunt U 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 contact formulier op de website. 

De huisarts geeft informatie via www.thuisarts.nl  

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen
http://www.modeambachten.nl/
http://www.thuisarts.nl/
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Wij raden u aan om de Corona monitor te raadplegen van VNO-NCW en MKB.nl voor welke 
regelingen u misschien wel in aanmerking komt ( www.coronacalculator.nl/ ) 
 
Indien u iemand persoonlijk wilt spreken raden we u aan het Coronaloket van de Kamer van 
Koophandel ( www.kvk.nl/corona/ ) te bellen, zij kunnen u hopelijk verder helpen welke regeling 
voor u toegankelijk is. 
 
Ook de site van het RIVM geeft veel informatie (www.rivm.nl) 
 
Wilt u liever bellen voor algemene informatie, dan kunt u het RIVM bereiken op telefoonnummer 
0800-1351. 
 
P.S. Aangezien de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, wordt u aangeraden om ook de algemene 
berichtgeving, en de informatie op de websites van de rijksoverheid ( www.rijksoverheid.nl/corona ),  
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ( www.rvo.nl/coronavirus )  en uw gemeente goed in de 
gaten te houden. Dat doen wij ook. 
 
Voor vragen specifiek aan de betrokken organisaties die deze handreiking hebben samengesteld 
kunt u zich wenden tot: 
 

 

file:///C:/Users/floor/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BMUZJYRX/www.kvk.nl/corona/
http://www.rijksoverheid.nl/corona
http://www.rvo.nl/coronavirus

