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Social Distancing in je Magazijn

Aanpassen aan de nieuwe richtlijnen, ‘het nieuwe normaal’
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▪ EU-OSHA Richtlijnen voor Bedrijven & Werknemers
– COVID-19: TERUG NAAR DE WERKPLEK
– Aanpassing van werkplekken en veiligheids-

maatregelen voor werknemers 
– Risicobeoordeling en geschikte maatregelen 
– Werknemers betrekken en zorgen voor werknemers 

die ziek zijn geweest
– Plannen en leren voor de toekomst
– Goed op de hoogte blijven 
– Informatie voor sectoren en beroepen

▪ EU-OSHA’s zuster agentschap, de European Centre for 
Disease Prevention and Control (ECDC), houdt de 
verspreiding van het coronavirus nauwlettend in de 
gaten en plaatst regelmatig updates en bronnen op hun 
website.

EU-OSHA Richtlijnen als gevolg van COVID-19
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Overweeg het vaststellen van beleid en praktijken voor fysieke afstand. 
Fysieke distantiëring moet worden uitgevoerd indien dit wordt 
aanbevolen door de overheid. Fysieke afstand houdt in dat grote 
bijeenkomsten worden vermeden en dat de afstand (1,5 meter) tot 
anderen waar mogelijk wordt gehandhaafd. Strategieën die het 
bedrijfsleven zou kunnen helpen om deze Fysieke Afstand te 
garanderen/bereiken zijn onder meer:

Implementeer Social Distance

▪ Implementeren van flexibele werkplekken ( bijvoorbeeld telewerken )        

▪ Implementeren van flexibele werkuren ( bijvoorbeeld gespreide ploegendiensten ) 

▪ Vergroten van fysieke ruimte tussen de medewerkers op de werkvloer

▪ Vergroten van fysieke ruimte tussen klanten en medewerkers ( bijvoorbeeld pick-up points / scheidingswanden ) 

▪ Implementeren van flexibele vergaderingen- voorkomen reizen ( MS Teams ) 

▪ Downsizing operaties 

▪ Leveren van diensten op afstand ( bijvoorbeeld remote / video of web ) 

▪ Levering van producten via afhaalpunten 
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Vergroting van de Fysieke Ruimte tussen de Medewerkers op de Werkvloer
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1. Aanwijzen van een 1.5 meter werkgebieden

2. Opnieuw inrichten van de werk/verkeersstroom in het magazijn

3. Gebruik Visuele Aanwijzingen, plus eventueel hulpmiddelen.

4. Pas je Picking Strategie aan

5. Integreer een hygiënisch Werkstations, plus uitleg, monitor & manage 

6. Creëer een “Touch Free” Order Consolidatie

7. Implementeer een Order Levering zonder interacties

8. Meerdere ploegendiensten en pauzes plannen

Aanpassing van je Magazijn op Social Distancing
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▪ Mensen toewijzen aan een individueel werkgebied

▪ Regelmatig schoonmaken van het werkgebied

▪ Markeer duidelijk de aangewezen werkplekken

1. Aanwijzen van een 1.5 meter Werkgebied
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Gebruik scheidingswanden om werkgebieden te scheiden

Gebruik scheidingswanden om werkgebieden te scheiden

Gebruik scheidingswanden om werkgebieden te scheiden

1. Aanwijzen van een 1.5 meter Werkgebied
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Gebruik scheidingswanden om werkgebieden te scheiden - Pickingzones

1220-06-25Social Distancing

1. Aanwijzen van een 1.5 meter Werkgebied
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Fysiek gescheiden werkgebieden indien mogelijk – Cellen / zones 

1. Aanwijzen van een 1.5 meter Werkgebied

1.5 meter
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Fysiek gescheiden werkgebieden indien mogelijk - Pickingzones

1. Aanwijzen van een 1.5 meter Werkgebied
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De huidige verkeerspatronen opnieuw 
evalueren om de werknemers 
gescheiden te houden

▪ Overweeg eenrichtingsverkeer door de hele 
faciliteit.

▪ Eén weg naar de pauzeruimte, één weg naar 
buiten?

▪ Betreed de sanitaire ruimte vanaf de linkerkant 
en ga naar rechts als je naar buiten gaat.

2. Opnieuw Inrichten van de Werk/Verkeersstroom in het Magazijn
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Visuele aanwijzingen gebruiken om toegewezen 
ruimten en verkeersstromen aan te wijzen

3. Gebruik Visuele Aanwijzingen
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Herzie je Picking Strategie met 2 doelstellingen in het achterhoofd

▪ Nr. 1   Verminder de hoeveelheid aanrakingen 

▪ Nr. 2   Hou mensen zo veel mogelijk in hun eigen werkomgeving houden

4. Pas je Picking Strategie aan
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Batch Picking  -- plus 

▪

Single Order Picking

4. Voorbeeld 1 aanpassing Picking Strategie
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Deze Picking Strategieën stimuleren fysieke afstand en verhogen de productiviteit!

4. Nog enkele voorbeelden
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5. Integreer een Hygiënisch Werkstation
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6. Creëer een “Touch Free” Order Consolidatie
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7. Implementeer een Order Levering zonder Interacties
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Verminder de hoeveelheid mensen in uw magazijn op een hetzelfde moment...

Animation from BuroHappold: https://www.burohappold.com/articles/social-distancing-in-the-workplace/
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8. Meerdere Ploegendiensten en Pauzes plannen

https://www.burohappold.com/articles/social-distancing-in-the-workplace/
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▪ Einddoel: Verminder en Voorkom blootstelling

▪ Beoordelen & prioriteren van de risico's op basis van uw operatie

▪ Overweeg automatisering om de impact op lange termijn te beperken
– Verminder Social Distancing conform de nieuwe richtlijnen
– Bereid je operaties voor op een tweede golf van COVID...

Social Distancing het Nieuwe Normaal



|| 2620-06-25Social Distancing

▪ Social Distancing in the Workplace: Bruo Happold

▪ Keeping-safe-distance-in-warehouse

▪ EU-OSHA Back to the Workplace

▪ EU-OSHA Coronavirus disease (COVID-19) outbreak and workplace safety and health

▪ https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden

▪ Technologie kan bijdragen:
– Introduction to Automated Storage & Retrieval Technologies
– Ultimate Guide to Order Fulfillment Strategies
– Is ASRS Right For You: Cost Justification Calculator
– https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5130281/gadget-covidalarm-waarschuwt-anderhalve-

meter-afstand-corona-crisis

▪ Consolidatie buffer ( Hella DE ) https://www.youtube.com/watch?v=A5w_PTKWMVA

Meer over Social Distancing …

https://www.burohappold.com/articles/social-distancing-in-the-workplace/
https://www.hsssearch.co.uk/Keeping-safe-distance-in-warehouse
https://osha.europa.eu/en/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view
https://osha.europa.eu/en/highlights/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-and-workplace-safety-and-health
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
https://us.blog.kardex-remstar.com/automated-storage-and-retrieval-systems-asrs
https://us.blog.kardex-remstar.com/order-fulfillment-improvement-guide
https://blog.kardex-remstar.com/kardex-cost-justification-for-automated-storage
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5130281/gadget-covidalarm-waarschuwt-anderhalve-meter-afstand-corona-crisis
https://www.youtube.com/watch?v=A5w_PTKWMVA
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Tot slot, Blijf Gezond & Productief!

Fysieke afstand 
houden

U heeft het bedrijf en de werknemers! 

Wij helpen u graag met essentiële 
oplossingen! 

!


