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HET
NIEUWE
NORMAAL

The upside down. Limbo. Het is niet 
waarschijnlijk dat we binnenkort 
teruggaan naar het oude ‘normaal’, maar 
er is wel licht aan het eind van de tunnel. 

Tot dan, terwijl de maatregelen verder 
versoepeld worden, zullen bedrijven zich 
moeten aanpassen en voorbereiden. 
Daarnaast moet je tijdens het ‘werkplek 
social distancing’-avontuur rekening 
houden met zowel je klanten als met je 
team.

Dus, wat is jouw doel? Het kan handig zijn om dit op te schrijven. 
Omschrijf voor jezelf wat jij wilt bereiken als vertrekpunt. Gebruik 
hier eventueel de ruimte op de pagina links voor. 
Bijvoorbeeld;

Ik wil dat mijn bedrijf op een veilige en praktische manier heropent. 
Ik wil dat mijn team en klanten zich veilig voelen en dat ook echt zijn. 
Ik wil duidelijk zijn over mijn plannen en het veiligheidsbeleid.

Welk avontuur moet jij aangaan om deze doelen te realiseren?

Laten we aan de slag gaan.

De KLANTEN
kunnen twijfels hebben over 
een terugkeer, dus je moet 
er alles aan doen om klanten 
te helpen om veilig te zijn en 
zich veilig te voelen.

Het TEAM
moet het gevoel hebben dat 
hun werkomgeving geschikt 
is voor een terugkeer en dat 
er absolute duidelijkheid is 
over het nieuwe beleid.

EN
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Snelle links 
Dit is een interactieve PDF. Klik erop wanneer je dit icoon of een URL ziet.





BLIJF PRATEN

Benader je klanten op verschillende manieren: 
via social media, per post of e-mail. Ze zullen 
je berichten eerder horen wanneer ze op 
verschillende manieren worden benaderd.

TIP

Fase 1 - Communicatie
1. wat is er anders?

Wat is er anders aan de manier waarop je zaken doet en 
waarom? Bied je vanaf nu alleen-op-afspraak diensten? Ga 
je vanaf nu eerst per telefoon kennismaken om het aantal 
face-to-face afspraken te verminderen? Verlaag de drempel 
om zaken te doen en haal eventuele bezorgdheid weg door 
je klanten, leveranciers en je team duidelijk te maken wat 
ze kunnen verwachten. Communiceer dit op locatie, in 
e-mailhandtekeningen, flyers, e-shots, social media en  
natuurlijk duidelijk op je website.

2. wat is er hetzelfde gebleven?

Publiceer je normen en waarden opnieuw, zowel intern als 
extern. Herinner je personeel waarom ze elke dag komen werken 
en geef je netwerk inzicht in de doelstellingen van jouw bedrijf.

Laat je klanten opnieuw verliefd worden op je bedrijf met 
campagnes rondom bestaande producten en diensten die wel 
beschikbaar zijn. Het is belangrijk om duidelijk, consistent en 
zichtbaar te zijn. Praat met je team, praat met je klanten. Lees: 
VEEL. Ze zullen zich veel zekerder voelen over hun terugkeer als 
jij dat zelf ook bent.

Toen de deuren op slot gingen, werd ‘normaal’ uit het 
raam gegooid en hebben we die sindsdien niet meer 
gezien. Maar een nieuwe wereld wacht op ons aan het 
einde van onze reis.

Wat is het nieuwe normaal voor jouw bedrijf? 
Communiceer dat, duidelijk en consistent. Vergeet 
niet dat er verschillende partijen zijn om rekening 
mee te houden. Van teamleden tot investeerders. En 
van leveranciers tot natuurlijk jouw klanten. Wees op 
zijn minst duidelijk over de volgende twee zaken:
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WEES DUIDELIJK

Stuur een e-mail of video naar je team waarin je 
zo transparant mogelijk bent. Laat weten welke 
stappen je hebt genomen om een veilige werkplek 
te bieden.

Heb je mensen die thuiszitten en geen bijdrage 
kunnen leveren? Zorg dat ze op de hoogte blijven.

TIP

Fase 1 - Team communicatie
voordat je open gaat

Werk je plan uit. Natuurlijk is er niks definitief en zal je flexibel 
moeten omgaan met aanpassingen. Maar het is aan te raden dit 
om te zetten in een visuele versie. Dit maakt het voor je team 
gemakkelijker om snel alle veranderingen op te nemen. Weet je 
nog dat we het daarnet hadden over het opnieuw delen van je 
normen en waarden? Deze zijn erg belangrijk voor dit onderdeel. 
Je team is waarschijnlijk een combinatie van gemotiveerd, 
nerveus, opgelucht en ontzet door de gedachte weer aan de slag 
te moeten in een compleet andere en onbekende werkplek ten 
opzichte van het oude bekende.

Wees zo transparant mogelijk. Laat teamleden weten welke 
stappen je neemt om hun veiligheid te waarborgen, wat zij 
moeten doen om klaar te zijn en welke veranderingen ze kunnen 
verwachten. Volg dit op met teamoverleggen of een open forum 
voor discussie. En plan 1-op-1 gesprekken waar nodig.

Videochats zijn een verlengstuk van je bedrijf en merk. Ons team 
zorgt er altijd voor dat ze iets dragen dat hier aan bijdraagt. 
Denk aan bedrijfskleding of een lanyard. In sommige gevallen 
pakken ze een van onze grappige virtuele achtergronden. 
Voor zakelijke gesprekken, zetten ze een handzaam 
achtergrondscherm binnen een paar minuten in elkaar.

Het is handig om je team zoveel mogelijk inzicht 
te geven over hoe hun terugkomst eruit gaat zien 
VOORDAT ze daadwerkelijk weer aan de slag gaan. 

Stuur een e-mail naar je team om de algemene 
strategie uit te leggen en hoe jouw fase 1 eruitziet. 
Plan vervolgens een online call om dit door te nemen, 
Face-to-Virtual Face.
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Infokaarten 250 vanaf €127,80

https://www.nettl.com/nl/shop/prices/tentkaarten


VERSTERK

Gebruik visuele herinneringen, zoals een poster 
of signing, in de gemeenschappelijke ruimtes 
om je team te herinneren aan het hygiënebeleid, 
naast roosters voor diensten en pauzes.

TIP

Fase 1 - Communicatie team
als je open bent

Zorg ervoor dat je plan overal zichtbaar is. Vergeet daarbij 
niet om duidelijk te maken wat er anders is en wat hetzelfde is 
gebleven.

Misschien is het voor je teamleden handig om een infokaart op 
hun bureau te hebben staan die ze herinnert aan belangrijke 
veranderingen - iets leuks en creatiefs dat zorgt dat men 
iets minder hoeft te onthouden. Denk bijvoorbeeld aan het 
regelmatig handen wassen, 1,5 meter afstand houden en niet 
met zijn allen tegelijk pauze houden.

Motiveer je team om af en toe eens bij elkaar in te checken, 
maar ook bij klanten. Wees duidelijk dat de voorkeur uitgaat 
naar alternatieve methoden voor face-to-face afspraken, zoals 
telefonisch of via videobellen.

Deze situatie zal niet snel veranderen, herinner dat je team dit 
waarschijnlijk ook oncomfortabel vindt. Bespreek dit regelmatig 
1-op-1, in videobijeenkomsten of via interne nieuwsbrief. 

Vergeet daarnaast niet om af en toe je team te bedanken voor 
hun begrip en toewijding.

Jouw plan voor het ‘nieuwe normaal’ zal veranderen 
en doorgroeien. Het is daarom verstandig om 
een vaste manier van communiceren voor elke 
fase te bepalen. Je zult regelmatig je team op 
de hoogte moeten brengen van wijzigingen of 
nieuwe maatregelen. Er zijn genoeg manieren van 
communiceren  om ervoor te zorgen dat iedereen op 
de hoogte is van jouw plannen of wijzigingen.
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DEEL HET

Bied een optie op je website en in je e-mails 
waarin je klanten aanmoedigt zich in te schrijven 
voor nieuwsbrieven.

TIP

Fase 1 - Communicatie klanten
voordat je open gaat

Voordat je plannen concreet vorm krijgen, voeg bestaande en 
potentiële klanten toe aan je strategie. Deel je boodschap op 
social media, via e-mail, middels website updates, telefonisch en 
met direct mail.

Beeld je in hoe jij het zou vinden om een ansichtkaart te 
ontvangen  waarop uitgelegd wordt hoe het bedrijf een veilige 
omgeving voorbereidt voor jou als klant.

Misschien is dit een goed moment om vouchers voor de eerste 
100 terugkerende klanten toe te voegen aan je ‘heropen’ direct 
mail. Misschien loopt het direct storm als je de deuren weer 
opent en mogen klanten alleen op afspraak langskomen. Dan 
is het een goed idee om het beleid hiervoor, inclusief uitleg 
en bedankje voor hun begrip en steun, toe te voegen aan je 
communicatie.

Hoe jij communiceert hangt af van je situatie, je bedrijf en je 
klanten. Zoals we vanaf het begin hebben geschreven, is het 
belangrijkste aan dit alles dat je blijft communiceren!

Klanten hebben misschien al een tijdje niks van je 
gehoord. Zij zijn zelf waarschijnlijk net zo druk om 
hun weg te vinden in dit nieuwe normaal. Maak het 
gemakkelijk voor ze om te begrijpen hoe jij actief bent. 
En hoe ze gebruik kunnen maken van jouw producten 
of diensten.
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Ansichtkaarten 250 vanaf €57.60

https://www.nettl.com/nl/shop/prices/ansichtkaarten


LAAT JE HOREN

Kies elke week een ander product, portfolio-item 
of dienst om in de spotlight te zetten. Dit helpt 
je klanten herinneren waar jij bij kunt helpen en 
wat beschikbaar blijft.

TIP

Fase 1 - Communicatie klanten
als je open bent

Het is belangrijk om een consitente manier van communicatie 
met klanten, bestaande en nieuwe,  in te plannen. Het is 
noodzakelijk dat mensen aan je denken in de aankomende 
periode waarin veel bedrijven hun deuren weer open mogen 
gooien. Misschien is een ‘Wij zijn open!’ campagne een goed idee 
om je klant aan de hand te nemen de eerste paar weken.

Dit kan starten met mogelijkheden die we eerder beschreven, 
zoals postkaarten om mensen te wijzen op het maken van online 
afspraken of vouchers om ze te bedanken. Misschien groeit dit 
door in een e-mailcampagne waarin je mensen laat weten dat je 
open bent en hoe jij aan de maatregelen voldoet.

Prioriteit geven aan veiligheid en verantwoordelijk handelen 
zal een grote aantrekkingskracht hebben op klanten die nog 
steeds een beetje bang zijn, dus laat weten wat je doet om 
ze te beschermen. Deel berichten over het maximaal aantal 
toegestane bezoekers, routing, alleen-op-afspraak of besticker je 
raam met je beleid. 

Laat mensen weten dat je er nog bent. Maar doe dit 
op de juiste manier. Een belangrijk onderdeel van 
communiceren met klanten, is ze te laten weten wat 
ze kunnen verwachten. Dit om angst en onzekerheid 
weg te nemen. Om ze te helpen zich zeker te voelen 
over hoe ze zaken met jou kunnen doen. Met alles wat 
er aan de hand is, is het een prioriteit om je klanten 
gerust te stellen.
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SEO Pakket  vanaf €250

https://www.nettl.com/nl/seo


LAAT HET ZIEN

Benadruk producten of diensten die het meest 
nuttig zijn voor jouw klanten terwijl ze overgaan 
op hun eigen ‘nieuwe normaal’. Deel deze, en 
praktische tips op sociale media, blogs of via 
e-mailcampagnes.

TIP

Fase 2 - Online aanwezigheid
Social media, website en Google Mijn Bedrijf vertegenwoordigen 
jouw bedrijf. Zijn deze nog actueel? Welke indruk geven ze 
potentiële klanten? Zorg dat je regelmatig je online platforms 
update met waardevolle en relevante content om zo te laten zien 
dat je klaar staat om klanten te helpen.

Dit kan je doen door regelmatig en consistent updates te 
posten op je social media en Google Mijn Bedrijf. Daarnaast is 
het belangrijk om dit ook regelmatig voor de informatie op je 
website te doen. Schrijf bijvoorbeeld een artikel of geef advies en 
deel deze inzichten met je netwerk.

Meer dan ooit gebeuren dingen online. Kom jij naar voren 
op Google op de termen waarmee je (potentiële) klanten 
zoeken? Moet jij je website optimaliseren zodat mensen je nog 
gemakkelijker online kunnen vinden?

Doe de gratis audit: www.nettl.com/nl/gratisaudit

Wat zien mensen als ze naar je bedrijf kijken? Is het 
duidelijk, op zowel je fysieke locatie als online, dat je 
een plan hebt, een werkplek ‘nieuwe normaal’ beleid? 
Zo ja, dan zal die zelfverzekerdheid je team en klanten 
geruststellen. Maar hoe bereik je dit?
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WEES KLAAR

Zorg dat je klanten en team weten wat ze moeten 
doen om veilig langs te komen of te werken 
volgens jouw beleid, voordat ze binnenkomen. 
Deel dit op social media, zodat iedereen weet dat 
het veilig is om jou te bezoeken.

TIP

Fase 2 - Offline aanwezigheid
Weten mensen, die langs jouw bedrijf lopen, dat je open bent? 
Zo ja, zouden ze dan binnen willen komen? Weten ze dat er 
stappen zijn genomen om de omgeving aan te passen aan de 
steeds veranderende maatregelen? En welk gevoel zou dit bij ze 
oproepen?

Misschien moet jij je ramen beplakken, de stoep gebruiken en 
je bedrijfswagen voorzien van je boodschap? Misschien laat 
signing zien dat er een maximaal aantal bezoekers binnen mag 
zijn. Of dat ‘click & collect’-opties beschikbaar zijn en dat je vanaf 
nu ook een webshop hebt.

Dus geen geprinte A4-tjes of gammele borden die aan je gevel 
hangen. Misschien mochten klanten de afgelopen periode niet 
eens naar binnen. Dus zorg dat je er spik en span uitziet als ze 
dit wel weer mogen!

De overheid geeft met haar maatregelen en richtlijnen 
duidelijk aan wat er van ondernemers verwacht wordt 
om te voldoen aan het ‘nieuwe normaal’. En welke 
stappen ondernomen moeten worden om je bedrijf 
open te houden (of te openen). Maak duidelijk aan je 
klanten en team dat jouw werkomgeving zo ‘covid-
veilig’ mogelijk is.
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Desinfectiezuilen Reserveer nu Losstaande (klik)lijsten vanaf €92,70

Premium mondkapjes met eigen ontwerp 
5 vanaf €49

https://www.nettl.com/nl/shop/prices/printed-fabric-custom-facemasks
https://www.nettl.com/nl/shop/prices/freestanding-sign-posts
https://www.nettl.com/nl/studio-locator


VEILIGHEID VOOR 
JE TEAM

Je klanten en team moeten veilig zijn en 
zich veilig voelen. Je team betrekken in het 
proces betekent niet alleen dat je waardevolle 
input krijgt, het helpt waarschijnlijk ook om 
onzekerheid bij je personeel weg te nemen.

TIP

Fase 3 - Blijf veilig team  Beperk het aantal mensen in de werkomgeving 

 Maak gebruik van vloerstickers om je personeel te wijzen  

 op het houden van afstand 

 Reduceer het gebruik van flexplekken 

 Gebruik bureauschermen om teamleden, die dicht bij  

 elkaar zitten, af te schermen 

 Splits in- en uitgang om te voorkomen dat teamleden  

 elkaar onnodig veel kruisen 

 Zorg dat pauzes opgedeeld worden in blokken  

 om grote drukte, in bijvoorbeeld de bedrijfskantine, te  

 voorkomen 

 Maak gebruik van een buitenplaats voor pauzes 

 Plan vaste bezorg- en afhaalmomenten in om  

 groepsvorming te voorkomen 

 Houd videobijeenkomsten waar mogelijk 

 Wijs trappenhuizen aan als ‘alleen omhoog’ of ‘alleen  

 omlaag’ door middel van signing 

 Desinfecteer handgrepen, liftknoppen en dergelijke  

 regelmatig en installeer desinfectiezuilen 

 Plaats ‘werk veilig’ posters 

 Voeg mondkapjes (in huisstijl) toe aan de    

 werkkleding van je team

Doordat het hele land de afgelopen weken 
voornamelijk thuis is gebleven, is het niet meer dan 
logisch dat we even goed moeten nadenken als we te 
horen krijgen dat we weer de ‘buitenwereld’ in mogen.

Een goed veiligheidsbeleid is van belang om je team 
en klanten veilig te houden en terug te krijgen. 
Wat kun jij zelf doen?
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Preventieschermen vanaf €46,80 Afzethekken vanaf €285

Vloerstickers - rond
16 vanaf €97,20

https://www.nettl.com/nl/shop/prices/sneeze-guard?service=S
https://www.nettl.com/nl/shop/prices/vloerstickers?default_product=IGFGPI2C&service=1
https://www.nettl.com/nl/shop/prices/barista-cafe-barrier


VEILIGHEID VOOR 
JE KLANTEN

Ga er niet vanuit dat klanten gewoon weten 
wat ze moeten doen. Wees expliciet over het 
veiligheidsbeleid vanaf het moment dat ze 
arriveren en totdat ze weer vertrekken.

TIP

Fase 3 - Blijf veilig klanten
 Bied duidelijke richtlijn op het moment dat klanten  

 arriveren 

 Verzoek klanten om zoveel mogelijk alleen te komen  

 waar mogelijk 

 Geef aan hoeveel bezoekers er maximaal binnen mogen  

 zijn om de 1,5 meter regel te kunnen hanteren 

 Gebruik vloerstickers om klanten te herinneren om 1,5  

 meter afstand te bewaren 

 Reguleer toegang door afzethekken te gebruiken  

 Maak een ‘1-richtings’-route door middel van slimme  

 signing 

 Installeer desinfectiezuilen 

 Plaats veiligheidsposters met uitleg 

 Desinfecteer handgrepen, liftknoppen en dergelijke  

 regelmatig 

 Handel retouren zoveel mogelijk contactloos af 

 Bied mondkapjes (met eigen ontwerp) aan om klanten  

 zich veiliger te laten voelen 

 Installeer een preventiescherm op elke balie en/of kassa

Je wilt dat klanten je winkel, kantoor of locatie weer 
komen bezoeken. Om dat mogelijk te maken, is het 
belangrijk om het je klanten zo comfortabel mogelijk 
te maken. Veiligheid zal het eerste zijn waar klanten 
aan denken. Maak dus zo zichtbaar mogelijk welke 
stappen je hebt ondernomen om dit te waarborgen.
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CHECKLIST
Gebruik deze handige lijst om stap-voor-stap af te strepen.  
Klik om te gebruiken of print en kruis af.

Training waarin de veiligheidsrichtlijnen uitgelegd worden aan werknemers

Veiligheidshandboek voor werknemers

Plan videochats met verschillende teams waarin je het nieuwe beleid uiteenzet

Bepaal met welke videochatsoftware je bedrijfsbreed gaat werken

Laat je personeel weten welke in- en uitgangen ze moeten gebruiken

Stel een pauzerooster samen om drukte te voorkomen

Social media posts voor het communiceren van updates

E-mailcampagne met openingstijden en aanpassingen

Direct mail met openingstijden en aanpassingen

Communiceer het gebruik van een boekingssysteem voor afspraken, mits noodzakelijk

Plan een wekelijkse nieuwsbrief voor klanten of je team om wijzigingen te communiceren

Schrijf bedankkaartjes voor je team en klanten voor hun begrip de afgelopen periode

Fase 1 -  Communicatie

Update Google Mijn Bedrijf met juiste openingstijden en een ‘Wij zijn open’ post

Update je website met juiste openingstijden en relevante informatie

Social media posts/bio’s allemaal up-to-date en correct

SEO audit om potentieel klantenbereik te bepalen en of optimalisatie nodig is

Stickers of borden om openingstijden en het nieuw veiligheidsbeleid te communiceren

Signing bij ingang om inzicht te geven in maximaal aantal toegestane bezoekers

Routing voor het veilig binnenkomen/verlaten/social distancing van je locatie

Maak producten en diensten online beschikbaar om te kopen

Fase 2 -  Aanwezigheid

Stel een gefaseerd plan op voor het ontvangen van je personeel

Beperk het aantal aanwezige personeelsleden

Gebruik vloerstickers om je personeel te herinneren aan de 1,5 meter regel

Plan en communiceer het verlagen van het aantal flexplekken

Gebruik bureauschermen voor teams die voorheen dicht op elkaar zaten

Indien mogelijk, splits in- en uitgang op om kruisverkeer te mimimaliseren

Plan vaste lever- en afhaalmomenten in om groepsvorming te voorkomen

Communiceer videobijeenkomsten als de nieuwe standaard waar mogelijk

Indien mogelijk, richt trappenhuizen in voor alleen ‘naar boven’ of ‘naar beneden’ 

Stel een schema samen voor het desinfecteren van deurknoppen en liftknoppen

Installeer desinfectiezuilen

Plaats posters met uitleg over het veiligheidsbeleid op belangrijke plekken in het gebouw

Mondkapjes met eigen ontwerp, passend bij je werkkleding

Zorg dat elke werknemer zijn eigen pennen, potloden e.d. heeft om delen te voorkomen

Gebruik labels om duidelijk te maken van wie wat is in de kantinekoelkast

Installeer een preventiescherm op elke balie en/of kassa

Maak een rooster voor het nemen van pauzes

Reguleer het gebruik van liften of gangen door het gebruik van signing

Fase 3 -  Team Veiligheid

Communiceer het maximaal aantal toegestane personen

Adviseer op een duidelijke manier aan klanten om alleen te komen winkelen

Gebruik vloerstickers om klanten te herinneren aan de 1,5 meter richtlijn

Installeer desinfectiezuilen

Stel een schema samen voor het desinfecteren van deurknoppen en liftknoppen

Indien mogelijk, splits in- en uitgang voor klanten

Bied mondkapjes aan om klanten zich veilig te laten voelen

Installeer een preventiescherm op elke balie en/of kassa

Richt een ‘1-richtings’ route in door middel van slimme signing

Plaats posters met uitleg over het veiligheidsbeleid op belangrijke plekken in het gebouw

Houd videochats met eigen ontwerp achtergrondschermen

Fase 3 -  Klant Veiligheid
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HANDIGE LINKS

Informeer of er lokaal platformen beschikbaar 
zijn om je producten en diensten in tijden van 
corona te promoten.

TIP

Coronavirus richtlijnen en ondersteuning: 
www.rijksoverheid.nl/corona

Veelgestelde vragen over coronavirus voor werkgevers: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-
en-bedrijven/werkgevers-en-ondernemers

Veilig werken bij contactberoepen: 
www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen

Werkplek social distancing: 
www.nettl.com/nl/covid-19-producten/

Er zijn richtlijnen bepaald vanuit de rijksoverheid die 
je helpen om jouw bedrijf ‘corona-proof’ te maken. 
Hier zijn wat handige links met meer informatie. 
Geen verplichte kost, maar uiteindelijk is de juiste 
voorbereiding het halve werk.
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http://www.rijksoverheid.nl/corona
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/werkgevers-en-ondernemers
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen
https://www.nettl.com/nl/covid-19-producten/


bestel op 
www.nettl.com

INCLUSIEF VERZENDKOSTEN
De kleine lettertjes: Prijzen zijn inclusief verzending naar 
Nederland of België. Prijzen zijn exclusief BTW en ontwerp. 
Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen voor de budget service. 
Snellere levertijden zijn beschikbaar - vraag naar de prijs. Bekijk 
volledige product specificaties online. Prijs kan eventueel niet 
overeenkomen met de getoonde afbeelding.

Boek een 
online 

videochat via 
nettl.com
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