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UIT-KIJK GIDS.
DE TERUGKEER NAAR DE WERKPLEK, DEZE PRAKTISCHE GIDS MET TIPS HELPT U DAARBIJ.
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WIJ INTRODUCEREN... Uit-kijk Punten! Net als de ‘1.5 meter samenleving’ 
een nieuw begrip. Uit-Kijk Punten zijn de hygiënepunten of contactpunten 
in en rondom een gebouw waar veel mensen samenkomen of die veel 
worden aangeraakt. Via oppervlakken kunnen virussen, zoals COVID-19, 
zich verspreiden. Om dit te voorkomen moeten we allemaal onze normale 
manier van doen, tijdelijk, loslaten. Dit is niet altijd gemakkelijk. We zijn 
immers graag gastvrij, afstand houden druist tegen onze natuur in. En 
zonder erbij na te denken is het lichtknopje indrukken, nou eenmaal de 
normaalste zaak van de wereld.

Daarom hebben wij de Uit-Kijk Punten in het leven geroepen. Door deze Uit-Kijk 
Punten aan te duiden, maken we mensen bewust(er) van gedrag. Dit kan op 
een positieve manier. In dit boekje nemen we u mee in een reis langs alle 
Uit-Kijk Punten in en rondom uw gebouw. Want waar moet u aan denken, 
welke slimme oplossingen zijn er en welke maatregelen kunt u nemen als uw 
medewerkers en bezoekers weer naar kantoor komen? En net zo belangrijk: 
Hoe kunt u uw medewerkers en bezoekers op een leuke en positieve manier 
bewust maken van de Uit-Kijk Punten in het gebouw?

Mocht u naar aanleiding van dit boekje vragen hebben over de Uit-Kijk Punten 
in uw pand, of heeft u interesse in producten die het nieuwe werken 
hygiënischer en gemakkelijker maken? Mail naar hospitality@csu.nl.

WIJ DENKEN GRAAG MET U MEE. 

EEN REIS LANGS UIT-KIJK PUNTEN.
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U kunt navigeren tussen de Uit-Kijk Punten 
door op het betreffende Uit-Kijk Punt in deze 
plattegrond te klikken. Met de ‘home-knop’ 
gaat u weer terug naar de plattegrond.
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Voordat uw medewerkers en bezoekers voor het 
eerst weer naar kantoor komen, kunt u een 
welkomstmail verzenden. Uw medewerkers en 
gasten voelen zich welkom, goed geïnformeerd en 

worden gerustgesteld. Bij u bevinden ze zich in een veilige omgeving! 
Tegelijkertijd kunt u hierin de instructies kwijt die belangrijk zijn. Zoals de 
hygiëneregels van het RIVM en een overzicht van de Uit-Kijk Punten. Zo 
weet iedereen wat wel en niet wenselijk is. Dit biedt houvast en rust.

VOOR UW MEDEWERKERS IS HET NATUURLIJK HANDIG ALS 
DEZE INSTRUCTIES OP INTRANET OF SHAREPOINT TE VINDEN 
ZIJN.

Denk bij communicatiemiddelen die u in kunt zetten bij Uit-Kijk Punten aan: 
narrowcasting (vloer)stickers, informatieborden of -banners, QR-codes, flyers 
of posters.

In dit boekje komt u onderstaande iconen tegen, ze staan voor hygiënische en
gastvrije oplossingen die wij bieden. Op de laatste pagina’s vindt u meer
informatie over de producten en oplossingen van CSU.

EEN WARM WELKOM!
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1

PARKEREN & 

FIETSENSTALLING

Hier start onze reis! 
Op de parkeerplaats, 
in de parkeergarage 
of in de fietsenstalling. 

 9 Werkt u met kentekenregistratie? 
Dat is handig, dan gaat de slagboom vanzelf   
open en hoeven mensen niets aan te raken. 

 9 Worden de bedieningsknoppen meermaals 
per dag gereinigd?
Goed bezig! Maak mensen er ook op attent 
dat ze de knoppen bedienen met een pen of 
Hygiënehaak.

 9 Heeft u signing aangebracht op het 
parkeerterrein en in de fietsenstalling?
Creëer eenrichtingsverkeer met vloerstickers 
en maak mensen bewust van afstand 
bewaren.

 9 Zijn er oplaadpunten voor elektrische 
auto’s aanwezig?
Laat medewerkers en bezoekers weten dat 
er handdesinfectie beschikbaar is bij de 
receptie.

CHECK

1 PARKEREN & FIETSENSTALLING.UIT-KIJK 
PUNT
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EEN PRETTIGE EN VEILIGE (WERK)OMGEVING VOOR 
IEDEREEN. GOEDE, POSITIEVE COMMUNICATIE 
DRAAGT HIERAAN BIJ. DAT WE GEBONDEN ZIJN AAN 
REGELS EN VOORSCHRIFTEN IN DE NIEUWE 1,5 METER 
SAMENLEVING, KUNNEN WE NIET VERANDEREN. MAAR 
LATEN WE DAAROM DE BOODSCHAPPEN IN IEDER 
GEVAL LEKKER LUCHTIG HOUDEN! MISSCHIEN 
INSPIREREN DEZE POSITIEVE BOODSCHAPPEN U? 

1

PARKEREN & 

FIETSENSTALLING

1 PARKEREN & FIETSENSTALLING.

COMMUNICATIE

UIT-KIJK 
PUNT

JUIST OMDAT WE U 

MOGEN, BLIJVEN WE NOG 

EVEN OP AFSTAND. WIJ 

BEGROETEN U VANDAAG 

MET EEN 

BINNEN HEBBEN WIJ HET 

ZO INGERICHT DAT U 1,5 

METER AFSTAND KUNT 

HOUDEN.

G

ROTE GLIMLACH
FIJN 

DAT U DE 
LOOPROUTE 

VOLGT, 
DANK U 

WEL.

DIT OPLAADPUNT 
WORDT MEERDERE 

KEREN PER DAG 
VOOR U 

SCHOONGEMAAKT. 

BIJ DE RECEPTIE IS 
HANDDESINFECTIE 

BESCHIKBAAR, 
DESINFECTEER 
DAAR GERUST 
NOG EVEN UW 
HANDEN MEE.
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2

BEVEILIGING

 9 Heeft u een veiligheidsscherm geplaatst bij de balie?
Met een doorzichtig veiligheidsscherm werkt uw beveiligingsmedewerker 
veilig en ontvangt u collega’s en bezoekers op een veilige manier. Als mensen 
zich bij uw bedrijf dienen te legitimeren bij binnenkomst, zorg dan dit mogelijk 
is, door bijvoorbeeld een opening in het beveiligingsscherm.

 9 Is er handdesinfectie beschikbaar?
Voor zowel uw beveiligingsmedewerker als de collega’s en bezoekers is dit op 
veel Uit-Kijk Punten een onmisbaar item. U kunt ook kiezen voor een 
desinfectiezuil.

 9 Heeft u signing aangebracht?
Creëer eenrichtingsverkeer met vloerstickers en maak mensen bewust van 
afstand bewaren.

 9 Werkt u met bezoekerspassen?
In verband met hygiëne kunt u kiezen voor een systeem dat kaartjes print in 
plaats van het hergebruiken van passen. Om te voorkomen dat het aantal 
gebouwgebruikers in uw pand niet klopt (belangrijk bij calamiteiten en inzet 
BHV), is het handig als dit printsysteem aansluit bij uw huidige 
bezoekerssysteem. Wij realiseren ons dat dit een investering is en dat dit 
lang niet altijd mogelijk is gezien de kosten, in dat geval dient u de passen 
goed te reinigen voordat ze opnieuw uitgegeven worden. 

 9 Worden de deurklinken meermaals per dag gereinigd?
Een Uit-Kijk Punt! Meermaals per dag reinigen en mensen erop attent 
maken dat ze de deur openen met hun voet of elleboog.

CHECK

UIT-KIJK 
PUNT

2 BEVEILIGING.
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BEZOEKERS

PAS
DEZE BEZOEKERSPAS 

KUNT U ZONDER ZORGEN 
AANNEMEN, HIJ IS 

GEREINIGD. EN ALS U 
HEM INLEVERT, DOEN WE 

DIT OPNIEUW VOOR DE 
VOLGENDE BEZOEKER.

COMMUNICATIE

UIT-KIJK 
PUNT

2

BEVEILIGING

2 BEVEILIGING.

GASTVRIJ COMMUNICEREN   
IS EEN EITJE!

WE MOGEN 
ELKAAR, JUIST 

DAAROM HOUDEN 
WE 1,5 METER 

AFSTAND.

Deurklinken 
reinigen wij 

meerdere keren 
per dag. Maar, 

deze deur opent 
u veiliger met een 
Hygiënehaak, uw 
elleboog of voet. 

U bent hier een 
pro in voordat u 

het weet!
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 9 Heeft u signing aangebracht en staat er een informatiebord of banner?
Creëer eenrichtingsverkeer met vloerstickers en maak mensen bewust van de coronamaatregelen. 
Instructies of maatregelen kunt u ook als flyer bij de balie leggen.

 9 Heeft u een veiligheidsscherm geplaatst bij de balie?
Met een doorzichtig veiligheidsscherm werkt uw receptionist(e) veilig en ontvangt u collega’s en 
bezoekers op een verantwoorde manier. U wilt uw gasten uiteraard wel een welkom gevoel geven, dit 
kan u doen door een vriendelijke boodschap bij het scherm te plaatsen. 

 9 Is er handdesinfectie beschikbaar?
Voor zowel uw receptionisten als de collega’s en bezoekers is dit op veel Uit-Kijk Punten een onmisbaar 
item. U kunt ook kiezen voor een desinfectiezuil.

 9 Hoe gaat u om met (het aanbieden van) koffie en thee?
Iets om even bij stil te staan. Volgens de richtlijnen mag u koffie, thee en ander drinken klaarzetten voor 
uw bezoekers en gasten. Uw gasten kunnen het natuurlijk ook zelf uit de automaat halen, de knopjes 
kunnen ze contactloos bedienen met een pen op Hygiënehaak.

 9 Worden de deurklinken met regelmaat schoongemaakt?
Een puntje dat terug blijft komen. Meermaals per dag reinigen en mensen erop attent maken dat ze 
de deur openen met hun voet of elleboog.

 9 Denkt u aan de zitjes in de entree?
Als u één of meerdere zitjes heeft, plaats deze dan zo dat er een ruimte van 1,5 meter tussen zit. Zorg 
ervoor dat zitjes meermaals per dag gereinigd worden en dat er geen lectuur ligt. Maak mensen erop 
attent waar ze gerust kunnen gaan zitten, bijvoorbeeld met stickers of bordjes. 

 9 Hoe zit het met de ventilatiesystemen in uw pand? 
Om verspreiding van virussen via deze systemen zoveel mogelijk te voorkomen, is het essentieel om 
voorzorgsmaatregelen te nemen. Een belangrijk onderdeel daarvan is onder andere het vermijden van       
recirculatie van oude lucht. Aanpassingen in de ventilatiesystemen kan ervoor zorgen dat alle lucht                            
die verspreid wordt, verse buitenlucht is.

CHECK

3

ENTREE/
ONTVANGST

3 ENTREE/ONTVANGST.UIT-KIJK 
PUNT
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EEN ONTVANGSTRUIMTE DRAAIT 
OM GASTVRIJHEID. OOK IN DE 1,5 
METER SAMENLEVING KUNNEN 
WE GASTVRIJ ZIJN, HET ZIT HEM 
IN DE WOORDKEUZE EN DE 
MANIER WAAROP WE 
INSTRUCTIES VERWOORDEN. 

Door aan een flyer, banner of ander 
middel een persoonlijke boodschap 
toe te voegen die u terug laat komen 
bij andere Uit-Kijk Punten, maakt u uw 
communicatie persoonlijker en 
vriendelijk. Denk bijvoorbeeld aan een 
positieve slogan. Hopelijk inspireren 
we u met deze vriendelijke 
boodschappen.3

ENTREE/
ONTVANGST

UIT-KIJK 
PUNT

COMMUNICATIE

3 ENTREE/ONTVANGST.

WELKOM. 
BIJ ONS 

STAAT 
HYGIËNE OP 

NUMMER 

1

SAMEN ZORGEN VOOR 
EEN HYGIËNISCHE 
WERKOMGEVING, 

DOET U MEE?

NEEM GERUST 
PLAATS, DEZE 

PLEK IS VOOR U 
SCHOONGEMAAKT.
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4

LIFT

 9 Heeft u signing aangebracht?
Maak via signing duidelijk hoeveel 
mensen er in de lift kunnen. Bij 
voorkeur 1 persoon in de lift. Of als 
het een grote lift is maximaal 2 
personen die 1,5 meter afstand 
houden, dit maakt u bijvoorbeeld 
duidelijk met vloerstickers (cirkels 
of voetstappen).

 9 Worden de bedieningsknoppen 
goed gereinigd?
Top! Aan te raden is om dit 
meerdere keren per dag te doen. 

4 LIFT.

CHECK

UIT-KIJK 
PUNT
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4

LIFT

4 LIFT.UIT-KIJK 
PUNT

COMMUNICATIE

FIJN 
DAT U DE 

LOOPROUTE 
VOLGT, ALS U 

DE LIFT 
VERLAAT.

IN DEZE LIFT 
REIST U 

VEILIG NAAR

 
          

OF
 
 

IN UW EENTJE! 

WANT TIJDELIJK 
MAG ER NIET 

MEER DAN 
1 PERSOON IN 

DE LIFT.

DE BEDIENINGSKNOPPEN 
REINIGEN WIJ 
MEERDERE KEREN 
PER DAG.  

MAAR, DE KNOPPEN 
DRUKT U VEILIGER IN 
MET EEN HYGIËNEHAAK 
OF EEN PEN.
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5

SANITAIRE 
RUIMTE

CHECK
 9 Heeft u signing aangebracht?

Maak via signing duidelijk hoeveel mensen er tegelijkertijd 
van de sanitaire ruimte gebruik kunnen maken.

 9 Heeft u signaleringslampjes?
Een duurdere optie dan signing; maar ook effectief. U kunt 
ervoor kiezen om boven de ingang van de sanitaire ruimte 
signaleringslampjes te bevestigen, zo kan iedere bezoeker zien 
of hij wel of niet naar binnen kan.

 9 Worden de toiletten frequenter schoongemaakt?
Het is aan te raden om de schoonmaak van de sanitaire 
ruimte wat op te hogen. Laat dit ook zien aan uw 
medewerkers en gasten door bijvoorbeeld een bordje neer te 
zetten of op te hangen waarop iedereen kan zien wanneer er 
voor het laatst schoongemaakt is.

 9 Zijn de kranen voorzien van een sensor?
Een kraan bedienen met de voet óf sensoren die reageren op 
beweging, in deze tijd ideaal! Heeft u dit niet in uw sanitaire 
ruimten? Vestig dan de aandacht op handen wassen, 
bijvoorbeeld met stickers op de spiegels of boven de kraan.

 9 Worden de deurklinken meerdere keren per dag 
schoongemaakt?
Netjes! Vergeet ook niet om mensen attent te maken op het 
contactloos openen en sluiten van de deuren.

5 SANITAIRE RUIMTE.UIT-KIJK 
PUNT
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COMMUNICATIE ZORGT ER 
NIET ALLEEN VOOR DAT 
MENSEN ZICH BEWUST 
WORDEN VAN DE UIT-KIJK 
PUNTEN, HET ZORGT ER OOK 
VOOR DAT MEDEWERKERS EN 
BEZOEKERS WETEN DAT U ER 
BEWUST MEE BEZIG BENT. WE 
INSPIREREN U GRAAG MET 
EEN AANTAL BOODSCHAPPEN 
VOOR DE SANITAIRE RUIMTE.

5

SANITAIRE 
RUIMTE

5 SANITAIRE RUIMTE.UIT-KIJK 
PUNT

COMMUNICATIE

ZEG HET VOORT, 

ZEG HET VOORT. 

HANDEN WASSEN 

(20 SECONDEN) IS 

WAT HIER HOORT.

U BEVINDT ZICH IN 
EEN SCHONE, 
HYGIËNISCHE RUIMTE! 

U ZIET HIER WANNEER 
WIJ SCHOONMAKEN! 

DE FREQUENTIE 
HEBBEN WE VOOR U 
VERHOOGD.  

MA DI WO DO VRIJ

09.00 uur 09.00 uur 09.00 uur 09.00 uur 09.00 uur

12.00 uur 12.00 uur 12.00 uur 12.00 uur 12.00 uur

15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur

17.00 uur 17.00 uur 17.00 uur 17.00 uur 17.00 uur
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CHECK

6 PANTRY (KOFFIE, PRINTER, AFVAL).

 9 Zijn uw medewerkers alert op het feit dat ze geen koffie 
voor collega’s halen?
Het druist volledig tegen onze natuur in; alleen drinken halen 
voor jezelf. In deze tijd helaas wel iets wat noodzakelijk is. 
Maak hier afspraken over en attendeer mensen erop. Maar 
laten we het positief bekijken: meer lichaamsbeweging voor 
iedereen!

 9 Is er handdesinfectie beschikbaar?
In deze ruimte een onmisbaar item. U kunt ook kiezen voor 
een desinfectiezuil.

 9 Heeft u signing aangebracht?
Creëer eenrichtingsverkeer met vloerstickers en maak 
mensen bewust van afstand bewaren.

 9 Worden de deurklinken meerdere keren per dag gereinigd?
Meermaals per dag reinigen en mensen erop attent maken 
dat ze de deur openen met hun voet of elleboog.  

 9 Worden de bedieningsknoppen regelmatig 
schoongemaakt?
Reinig de knopjes meerdere malen per dag goed en maak 
mensen erop attent dat ze de knoppen bedienen met een 
Hygiënehaak of pen. U kunt reinigingsdoekjes neerzetten en 
mensen vragen om de knopjes voor en/of na gebruik even 
te reinigen.

UIT-KIJK 
PUNT

6

PANTRY 
(KOFFIE, PRINTER, AFVAL)
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6

PANTRY 
(KOFFIE, PRINTER, AFVAL)

COMMUNICATIE

6 PANTRY (KOFFIE, PRINTER, AFVAL).UIT-KIJK 
PUNT

“WIE WIL ER KOFFIE?”

Een gastvrije vraag.
Tijdelijk verlenen we elkaar een 
gunst door deze vraag juist niet 
te stellen en alleen drinken voor 

onszelf te pakken.

Klinkt fout, maar dat is het niet!
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 9 Worden de werkplekken frequenter schoongemaakt?
Reinig de werkplekken dagelijks. Laat dit ook zien aan uw medewerkers door bordjes te 
plaatsen waarop staat dat de werkplek schoon is. 

 9 Hebben medewerkers een eigen laptop, toetsenbord en muis?
Vraag ze dan om alleen deze te gebruiken.

 9 Werken uw medewerkers de hele dag aan hetzelfde bureau?
Om voldoende afstand te kunnen houden, kunt u het beste uitgaan van 50% bezetting van de 
werkplekken. Met stickers, bordjes of de Werkplek Hygiënewijzer kunt u aangeven welk bureau 
beschikbaar is en welke niet.

 9 Staan er beveiligingsschermen of akoestische panelen tussen de bureaus?
Bijkomend voordeel van akoestische schermen: meer concentratie!

 9 Is er handdesinfectie beschikbaar?
Eigenlijk in iedere ruimte onmisbaar. U kunt ook kiezen voor een desinfectiezuil.

 9 Heeft u signing aangebracht?
Creëer eenrichtingsverkeer met vloerstickers en maak mensen bewust van afstand bewaren.

 9 Zijn uw medewerkers alert op het feit dat ze geen koffie voor collega’s halen?
Het druist volledig tegen onze natuur in; alleen drinken halen voor jezelf. In deze tijd helaas wel 
iets wat noodzakelijk is. Maak hier afspraken over en attendeer mensen erop. 

 9 Hebben medewerkers een persoonlijke Hygiënekit tot hun beschikking?
Handig! Daarmee kunnen medewerkers namelijk zelf de werkplek schoonmaken.

7

WERKPLEKKEN

CHECK

7 WERKPLEKKEN.UIT-KIJK 
PUNT
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COMMUNICATIE

7

WERKPLEKKEN

UIT-KIJK 
PUNT

7 WERKPLEKKEN.

WIJ HEBBEN HET 
HIER ZO INGERICHT 
DAT IEDEREEN OP 1,5 
METER VAN ELKAAR 
KAN WERKEN. WIJ 
WENSEN JE EEN 
FIJNE WERKDAG TOE!

GEEN KOFFIE 

HALEN VOOR 

COLLEGA'S 

ASOCIAAL?

NEE, NU JUIST 

EVEN 

COLLEGIAAL!
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8

VERGADER-
RUIMTEN

CHECK

8 VERGADERRUIMTEN.

 9 Worden de vergaderplekken frequenter schoongemaakt?
Dagelijkse schoonmaak is de richtlijn. Laat dit ook zien aan uw medewerkers en gasten door middel 
van bordjes of de Werkplek Hygiëne Wijzer. 

 9 Hebben uw medewerkers eigen materialen?
Denk aan whiteboard markers, pointers voor presentaties.

 9 Hoe zit het met de ventilatiesystemen in uw pand? 
Belangrijk om dit systeem eens onder de loep te nemen, voorkom bijvoorbeeld dat oude lucht 
gerecirculeerd wordt in het pand.

 9 Zijn de vergaderruimten zo ingericht dat mensen 1,5 meter van elkaar af kunnen zitten?
Bekijk vooraf hoeveel mensen er in de verschillende vergaderruimten kunnen en vermeld dit aantal 
bij de betreffende ruimte, pas ook het reserveringssysteem (indien nodig) hierop aan. Met stickers 
of bordjes kunt u aangeven welke plek beschikbaar is, en welke niet. U kunt vergaderruimten ook 
samenvoegen om zo meer ruimte te creëren.

 9 Is er handdesinfectie beschikbaar?
Eigenlijk in iedere ruimte onmisbaar. U kunt ook kiezen voor een desinfectiezuil of stel voor iedereen 
een persoonlijke hygiënekit beschikbaar.

 9 Heeft u signing aangebracht?
Creëer eenrichtingsverkeer met vloerstickers en maak mensen bewust van afstand bewaren.

 9 Zijn uw medewerkers alert op het feit dat ze geen koffie voor collega’s halen?
Het druist volledig tegen onze natuur in; alleen drinken halen voor jezelf. Nu helaas wel even 
noodzakelijk. Maak hier afspraken over en attendeer mensen erop. 

 9 Worden de snoeren gereinigd?
Reinig deze dagelijks en zorg dat mensen deze ook zelf kunnen schoonmaken met reinigingsdoekjes.

UIT-KIJK 
PUNT
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COMMUNICATIE

8

VERGADER-
RUIMTEN

UIT-KIJK 
PUNT

EEN PRETTIGE, VEILIGE 
WERKOMGEVING CREËREN WE 
SAMEN. MENSEN BEWUST MAKEN, 
KAN MET EEN LUCHTIGE INSTEEK. 

8 VERGADERRUIMTEN.

WE HEBBEN DE 
RUIMTE ZO 

VOOR U 
INGERICHT DAT 

U 1,5 METER VAN 
ELKAAR AF 

KUNT ZITTEN.

NEEM PLAATS 
DIAGONAAL, 

DAT IS 
COLLEGIAAL!
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9

RESTAURANT

CHECK

9 RESTAURANT.

 9 Heeft u een gastheer/gastvrouw?
Dat is handig! Deze kan mensen begeleiden naar hun plek en regels toelichten.

 9 Heeft u uw openingstijden aangepast?
Tijdelijk met tijdsblokken werken is slim, zo voorkomt u dat iedereen tegelijk komt lunchen.

 9 Kunnen medewerkers en gasten afrekenen via selfservice?
Plaats dan reinigingsdoekjes zodat ze de knopjes schoon kunnen maken en vraag ze om een pen 
of Hygiënehaak te gebruiken voor het bedienen van de toetsen. Een barcodesysteem zodat 
mensen zelf hun product langs de scanner kunnen halen, is ook een mooie contactloze optie.

 9 Heeft u uw assortiment en uitgifte aangepast?
Probeer zo veel mogelijk te werken met voorverpakt eten. Take away (met vooraf bestellen via 
een app) is dan ook een optie! Minder bezetting in het restaurant en een extra motivatie om 
bijvoorbeeld een blokje om te gaan. Soep in het assortiment of warme maaltijden? Zorg dan dat 
de cateringmedewerkers dit opscheppen.

 9 Hoe zit het met het bestek en de dienbladen?
In het kader van duurzaamheid is het gebruik van normaal bestek aan te raden, laat mensen 
deze echter niet zelf uit bakken pakken. Zijn er dienbladen aanwezig? De cateringmedewerkers 
of de gastheer/vrouw kan deze uitdelen, met daarop ook het bestek.

 9 Kan iedereen 1,5 meter van elkaar af zitten?
Met stickers of bordjes kunt u aangeven welke plekken beschikbaar zijn. 

 9 Is er handdesinfectie beschikbaar?
Dit is een restaurant altijd een goed idee! Een hygiënezuil is ook een optie.

 9 Heeft u signing aangebracht?
Creëer eenrichtingsverkeer met vloerstickers en maak mensen bewust van afstand bewaren.

UIT-KIJK 
PUNT
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ONZE CATERING-

MEDEWERKERS 

HELPEN 

(VOLGENS DE 

HYGIËNEREGELS) 

MET OPSCHEPPEN

WAT EEN LUXE HÈ!

COMMUNICATIE

9

RESTAURANT

9 RESTAURANT.UIT-KIJK 
PUNT

LUNCHTIJD! HET GEZELLIGSTE MOMENT 
VAN DE DAG. MET DEZE BOODSCHAPPEN 
BLIJFT HET DAT OOK.
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10

VERKEERSRUIMTEN/
LOOPRICHTINGEN/
WANDELGANGEN

CHECK  9 Heeft u signing aangebracht?
Creëer eenrichtingsverkeer 
met vloerstickers en maak 
mensen bewust van afstand 
bewaren. Hou het simpel, niet 
teveel stickers en werk 
bijvoorbeeld met kleuren. 

 9 Staan deuren zo veel als 
mogelijk open?
Handig! Dan kunnen mensen 
zonder contact te maken 
doorlopen.

 9 Deurklinken
Meermaals per dag reinigen 
en mensen erop attent maken 
dat ze de deur openen met 
hun voet of elleboog.

10 VERKEERSRUIMTEN/WANDELGANGEN.UIT-KIJK 
PUNT

Voet Deuropener, hygiene-
haak, ellebooghendel, houd 
afstand matten

26
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COMMUNICATIE

10

VERKEERSRUIMTEN/
LOOPRICHTINGEN/
WANDELGANGEN

UIT-KIJK 
PUNT

FIJN 
DAT U DE 

LOOPROUTE 
VOLGT, 
DANK U 

WEL.

VERROEREN

KAN
DE TRAP

U MISSCHIEN WEL

NU DE LIFT MAAR 
1 OF 2 PERSONEN 
MAG VERVOEREN

10 VERKEERSRUIMTEN/WANDELGANGEN.

EEN HEER IN HET VERKEER, HOE 
REALISEREN WE DIT MET ZIJN ALLEN? 
MET BEHULP VAN DUIDELIJKE, 
POSITIEVE COMMUNICATIE. WELLICHT 
BRENGEN DE ONDERSTAANDE 
BOODSCHAPPEN U OP IDEEËN?
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11

LOGISTIEK

CHECK

11 LOGISTIEK.

 9 Verstuurt u vooraf informatie naar leveranciers?
Duidelijk en handig! Zo weet men wat de richtlijnen zijn van uw organisatie én merkt iedereen 
dat het een onderwerp is dat binnen uw organisatie prioriteit en aandacht heeft.

 9 Heeft uw logistieke afdeling een aparte ingang?
Dan is het handig om ook hier de RIVM richtlijnen zichtbaar te maken.

 9 Heeft u een veiligheidsscherm geplaatst bij de balie?
Met een doorzichtig veiligheidsscherm werken uw medewerkers veilig en laat u leveranciers en 
klanten zien dat ze zich in een veilige omgeving bevinden.

 9 Is er handdesinfectie beschikbaar?
Een onmisbaar item. U kunt ook kiezen voor een desinfectiezuil.

 9 Heeft u signing aangebracht?
Creëer eenrichtingsverkeer met vloerstickers en maak mensen bewust van afstand bewaren.

 9 Worden pakketten met een eigen pen afgetekend?
Een pen doorgeven is iets wat mensen automatisch doen. Nu beter even niet. Het kan geen 
kwaad dit nog eens aan te stippen.

 9 Worden er nog postrondes gelopen?
In plaats van postrondes kunt u ervoor kiezen om per afdeling of verdieping een centraal 
ophaalpunt te creëren. Bijvoorbeeld een tafel waar u de enveloppen en pakketten naast elkaar 
legt, zonder de hele stapel te hoeven doorzoeken, pakt iedereen zo zijn eigen post.

 9 Worden de deurklinken meermaals per dag schoongemaakt?
Dat is fijn! Maak mensen er ook op attent dat ze deuren openen met hun voet of elleboog.

UIT-KIJK 
PUNT
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COMMUNICATIE

11

LOGISTIEK

11 LOGISTIEK.UIT-KIJK 
PUNT

JUIST OMDAT 
WE U MOGEN, 
BLIJVEN WE 

NOG EVEN OP 
AFSTAND. WIJ 
BEGROETEN U 

VANDAAG 
MET EEN 

GROTEG

ROTE GLIMLACH

FIJN 
DAT U DE 

LOOPROUTE 
VOLGT, 
DANK U 

WEL.

RICHTLIJNEN; OMDAT WE GRAAG 
GOED VOOR ELKAAR ZORGEN! 

WIJ VRAGEN U VRIENDELIJK OM DEZE 
DOOR TE LEZEN VOORDAT U ONS 

BEZOEKT. ZO STAAT U 
NIET VOOR VERASSINGEN EN 

CREËREN WE SAMEN EEN VEILIGE, 
HYGIËNISCHE OMGEVING. 

DANK U WEL.
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CSU BIEDT DIVERSE PRODUCTEN OM EEN VEILIGE EN HYGIËNISCHE 
(WERK)OMGEVING TE CREËREN. 

WILT U MEER INFORMATIE? 
WIJ HELPEN U GRAAG VERDER!

SCHERP OP SCHOON.

Onze reis zit erop. Hopelijk hebben we 
met deze Uit-Kijk Gids het net wat 
gemakkelijker gemaakt. 
Wij wensen u en uw medewerkers 
en bezoekers een veilige reis!

SAMEN HOUDEN WE AFSTAND.UIT-KIJK 
PUNT
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BE SAFE HYGIËNEWIJZER

PERSOONLIJKE 
HYGIËNE KIT

CLEANING KIT HOUD AFSTAND 
SCHOONLOOPMATTEN

HYGIËNEHAAK

VOET DEUROPENER

HOLOGRAM HOSTESS

PRODUCTEN & OPLOSSINGEN.

SCHERP OP SCHOON.
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BESAFE.

VEILIGE WERKOMGEVING MET BESAFE
BeSafe is een coproductie van partijen die hun expertise 
combineren op het gebied van hygiëne (CSU), binnenklimaat 
(Heijmans) en sensortechnologie (BeSense).

De sensortechnologie van BeSafe monitort het gebruik van uw 
pand en de ruimtes daarin. De continue PDCA-cirkel van inzicht 
met objectieve data → signalering → rapportage → advies → 
maatregelen draagt bij aan een veilige werkplek voor uw 
medewerkers en bezoekers. Dat doet BeSafe zowel op het gebied 
van bezetting/benutting, binnenklimaat, schoonmaak en hygiëne.

Door slimme sensoren op de werkplekken, hebben uw 
medewerkers digitaal overzicht van de beschikbare plekken en 
kunnen een werkplek reserveren. 

Inzicht in veilige looproutes op een plattegrond die zichtbaar is via 
desktop, smartphone en/of tv-schermen. Hiermee wordt de kans 
verkleind om ongewenst dicht bij elkaar komen (bijvoorbeeld in 
nauwe trapopgangen en doorgangen).

Door sensoring is duidelijk waar extra of juist minder schoonmaak 
nodig is. Dit zorgt voor doelgerichte schoonmaakmaatregelen 
voor een goede hygiëne. 

Het binnenklimaat wordt gereguleerd op basis van de 
sensordata. Om verspreiding van virussen via ventilatiesystemen 
zoveel mogelijk te voorkomen, is het essentieel om 
voorzorgsmaatregelen te nemen. Een belangrijk onderdeel 
daarvan is onder andere het vermijden van recirculatie van oude 
lucht. Door aanpassingen te doen in de ventilatiesystemen binnen 
het pand, kan je ervoor zorgen dat alle lucht die verspreid wordt, 
verse buitenlucht is. BeSafe biedt diverse maatregelen voor een 
gezond binnenklimaat. 
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HOLOGRAM HOSTESS.

Een Hologram Hostess staat 
klaar om medewerkers en 
bezoekers bij binnenkomst 
welkom te heten, te 
informeren over geldende 
hygiëneprotocollen en op 
andere manieren te 
informeren. Wat de projectie 
uniek maakt is dat het op 
sensoren reageert. De 
animatie is dus niet alleen 
een ‘loop’ die zich telkens 
herhaalt, maar het past zich 
aan op de aan- of 
afwezigheid van bezoekers. 
De perfecte oplossing voor 
een contactloos, maar toch 
heel gastvrij ontvangst!

SCHERP OP SCHOON.
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HYGIËNEHAAK.

De hygiënehaak helpt om besmetting van het coronavirus 
via contactpunten te voorkomen. De haak kan naast het 
openen van deuren ook gebruikt worden voor het bedienen 
van hendelkranen en (licht)schakelaars. Het puntje op de 
haak is een touchscreen tip, hiermee bedient u schermen 
van o.a. koffieautomaten en printers. Zo vermijdt u dat uw 
handen besmet worden via deze veelgebruikte 
contactpunten. Een handig instrumentje voor iedereen. Met 
de rollerclipsleutelhanger bevestigt u het haakje aan uw 
kleding. Altijd bij de hand!

 9 Voorkomt besmetting en verspreiding van het coronavirus 
via contactpunten;

 9 Het geeft uw medewerkers een gevoel van veiligheid en 
comfort;
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Minimale afname 

25 stuks

€ 2,75 
per stuk

HYGIËNEWIJZER.

U KUNT DE WERKPLEK 
HYGIËNEWIJZER 

LATEN BEDRUKKEN MET UW 
EIGEN LOGO 

(meerprijs € 0,80 per stuk)

Een schone en hygiënische werkplek is vandaag de dag nóg belangrijker. 
Met behulp van de Hygienewijzer voorkomen we dat u of uw collega aan 
een gebruikt (niet schoongemaakt) bureau gaat werken.

Bevestig de wijzer met dubbelzijdige tape op een bureau of tegen een 
werkplekscheiding. Als een collega de werkplek gebruikt, verschuift hij of zij 
de wijzer van groen (schoon) naar rood (gebruikt) met een Hygiënehaak of 
pen. U en uw collega’s zien zo in één oogopslag welke werkplekken schoon en 
beschikbaar zijn. Onze schoonmaakmedewerkers zien direct welke bureaus 
er gereinigd moeten worden. Als dit is gedaan, wordt de wijzer weer op 
groen gezet. Zo kunnen we met zijn allen veilig en hygiënisch werken.

 9 Witte, stevige behuizing
 9 Degelijk en geschikt voor dagelijks gebruik
 9 Gemaakt van kunststof, kan keer op keer goed gereinigd worden
 9 In twee talen beschikbaar: Used/Clean of Schoon/Gebruikt
 9 Dubbelzijdige tape wordt los meegeleverd
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PERSOONLIJKE HYGIËNEKIT.

De CSU Persoonlijke Hygiënekit bevat:

Beeldschermreiniger spray (150ml)

Microvezeldoek (1st)

Kantoortissues (100st)

Geïmpregneerde reinigingsdoek

Handcrème (75ml)

Desinfectie handgel (125ml)

PER 50 STUKS: € 12,95 PER STUK 
EXCLUSIEF BTW. BESTELLEN VIA 
KLANTENSERVICE@CSU.NL

De CSU Persoonlijke Hygiënekit is een praktische kit met de 
belangrijkste hygiënische hulpmiddelen voor uw medewerker 
op de werkvloer, winkelvloer op school of op andere locaties. 
De kit is persoonsgebonden en bevat reinigingsdoeken en 
specialistische reinigingsmiddelen voor handen, beeldschermen 
en overige oppervlakken. Ook de handcrème ontbreekt niet. 
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CLEANING KIT.

Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Het omstoten van een beker koffie bijvoorbeeld, waarbij 
de koffie al snel op de vloerbedekking druipt. Voor dit soort ongelukjes hebben we de Cleaning 
Kit. Dit is een wanddoos, gevuld met handige schoonmaakartikelen voor Eerste Hulp bij Vlekken. 
Hiermee draagt de gebouwgebruiker zelf ook bij aan een schone en frisse werkomgeving.

In de cleaning kit vindt u:
• interieurverfrisser
• tapijt- en kledingreiniger 
• luchtverfrisser 
• absorptiemat voor grotere calamiteiten
• non woven dweil
• microvezeldoek voor eenmalig gebruik
• handschoenen voor eenmalig gebruik
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HOUD AFSTAND SCHOONLOOPMATTEN.
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VOET DEUROPENER.

De Voet Deuropener bevestigt u gemakkelijk aan deuren en helpt om 
besmetting van het coronavirus via deurgrepen te voorkomen. De Voet 
Deuropener is geschikt voor dagschootloze deuren. Dit zijn deuren 
zonder beweegbare hendel, meestal zijn deze deuren alleen voorzien 
van een handgreep. U ziet dagschootloze deuren met name in hotels, 
restaurants, vliegvelden en evenementencentra.

Met de Voet Deuropener openen uw collega’s, gasten en bezoekers de 
deur moeiteloos met hun voet. De handen blijven schoon en vrij.

De Voet Deuropener wordt geleverd met een deursticker die mensen 
attent maakt op de StepNpull Voet Deuropener en het gebruik ervan.

 9 Voor 1 deur heeft u 1 Voet Deuropener nodig
 9 Verkrijgbaar in zwart, zilver en goud
 9 Voor alle dagschootloze deuren (zowel 

houten als metalen deuren)
 9 Inclusief bevestigingsschroeven
 9 Inclusief installatiehandleiding
 9 Deursticker wordt meegeleverd
 9 Installatie mogelijk (door mobiele 

installateurs)

Minimale afname 

20 stuks

€ 44,90 

per stuk
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HYGIËNISCH 

SCHOONGEMAAKT 

DOOR CSU
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HYGIËNISCH 

SCHOONGEMAAKT 

DOOR CSU

HELPT U ONS MEE 
UW BUREAU SCHOON 
TE HOUDEN?

In verband met de corona maatregelen reinigen 
wij uw werkplek de komende tijd dagelijks. Vooral 
oppervlakken en elementen die veel met de hand 
worden aangeraakt. Als u uw werkplek leeg en 
opgeruimd achterlaat, zorgen we er samen voor 
dat u ook morgen weer een frisse, schone en 
hygiënische start maakt!

DANK VOOR UW MEDEWERKING!

SCHERP OP SCHOON.

EEN ANDERE 

WERKPLEK ZORGT 

WÉL VOOR 

VOLDOENDE 

AFSTAND

DEZE PLEK IS 

DAAROM NIET 

IN GEBRUIK.

WERK ZE!               W
E

R
K ZE!              WERK ZE!             

  W
ERK Z

E!
   

   
   

   
  W

E
R

K 
ZE

!  
   

    

    
  W

ERK ZE!                            

HYGIËNISCH SCHOONGEMAAKT DOOR CSU
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HYGIËNISCH SCHOONGEMAAKT DOOR CSU

STICKERS & TAFELKAARTJES.



SCHERP OP SCHOON.

41



SCHERP OP SCHOON.

42

www.csu.nl
hospitality@csu.nl


