
Gezond en veilig werken bij Philips in coronatijd

“ Zonder voldoende bhv’ers 
gaat een locatie niet open”
Hoe groot of klein ook: vrijwel elk bedrijf kreeg afgelopen voorjaar 
opeens te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Ook multinational 
Philips schakelde razendsnel over op volledig thuiswerken en grondige 
voorzorgsmaatregelen op de productie- en innovatielocaties. 
Hoe zag gezond en veilig werken er de afgelopen tijd uit bij het 
gezondheidstechnologiebedrijf? En welke gevolgen had de crisis voor  
de werkwijze van de bhv?

Elsbeth Vogel-Jaartsveld (Environment, Health 
& Safety Manager) en Sandra van den Eeden 
(Occupational Health Leader) zijn binnen Philips 
Benelux allebei lid van het crisismanagementteam. 
Na het uitbreken van de coronacrisis, medio maart, 
kwam er vanzelfsprekend veel op het team af, 
schetst Van den Eeden. “We waren al voor maart 
bezig met de vraag: hoe gaat zich dit ontwikkelen? 
En wat zijn de mogelijke consequenties voor ons 
hier in Nederland?”

Centraal uitgangspunt voor Philips was van meet 
af aan de zogenoemde triple duty of care, vertelt 
Van den Eeden. “Onze Covid-19-strategie stoelt op 
drie pijlers: we willen onze klanten zo goed mogelijk 
kunnen blijven ondersteunen. Medewerkers moe-
ten veilig en gezond hun werk kunnen blijven doen. 
En het bedrijf als geheel moet zo goed mogelijk blij-
ven doordraaien. Alle coronamaatregelen worden 
aan die drie elementen getoetst.”

“ Het is ons gelukt om de gezondheid 
en veiligheid van medewerkers goed 
te bewaken” 
Elsbeth Vogel-Jaartsveld
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Corona-update
Uiteindelijk informeerde Philips haar personeel in 
maart dat het – waar mogelijk – thuis zou gaan 
werken. Mensen die op kantoor werken, kregen de 
mogelijkheid om de werkplek thuis op een veilige 
en gezonde manier in te richten, schetst Vogel-
Jaartsveld. “In Nederland heeft Philips kantoren 
en fabrieken in onder meer de regio Eindhoven, 
Drachten en Amsterdam, met daarnaast nog wat 
kleinere locaties verspreid over Nederland en 
België. 

service-engineers en applicatiespecialisten die 
voornamelijk op locatie in ziekenhuizen aan het 
werk zijn. Die hebben we zo snel mogelijk voorzien 
van persoonlijke beschermingsmiddelen, zodat ook 
zij veilig aan de slag konden.”

Aanvankelijk was er in de ziekenhuizen een groot 
tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen, 
vult Vogel-Jaartsveld aan. “Onze servicemensen 
op locatie hielpen onder meer bij het inrichten van 
extra IC-plekken. Zeker in het begin was dat heel 
spannend; je zit in de frontlinie, terwijl je te maken 
hebt met een dan nog volstrekt onbekend virus. 
Die mensen hebben we zo goed mogelijk pro-
beren te ondersteunen. De beschikbaarheid van 
beschermingsmiddelen was zeker in het begin een 
uitdaging en vereiste afstemming tussen Philips en 
de ziekenhuizen.”

Werkbare situatie
Ook bij veel Philips-medewerkers heerste aanvan-
kelijk het idee dat de situatie snel voorbij zou gaan. 
Dat blijkt uiteraard een stuk langer te duren dan 
gedacht, vertelt Vogel-Jaartsveld. “We hebben ook 
veel jongere collega’s; mensen die opeens alleen in 
een klein appartement zaten, waar ze werken, eten 
en slapen. Andere collega’s zagen zich dan weer 
opeens geconfronteerd met kinderen die thuison-
derwijs moesten krijgen. Zie dat allemaal maar eens 
goed te managen. Sowieso is thuiswerken toch echt 
anders dan werken op kantoor; de balans tussen 
werk en privé vervaagde snel. Binnen teams en 
tussen medewerker en leidinggevende onderling 
zijn er daarom veel gesprekken gevoerd. Hoe kun-
nen we het werk zo inrichten dat het werkbaar 
blijft? Ook drukten we medewerkers op het hart 
om vooral op tijd rust te nemen en fysiek in bewe-
ging te blijven. Verder waren er regelingen voor 
kinderopvang.”

Sociale contacten
In het najaar begon het vele thuiswerken zijn tol te 
eisen, vertelt Vogel-Jaartsveld. “Mensen misten de 
sociale contacten op kantoor. Zeker onder alleen-
wonende medewerkers kan eenzaamheid opspelen. 
Om hierop in te spelen hebben we toen de moge-
lijkheid ingesteld om desgewenst contact op te 
nemen met een psycholoog. Ook zijn er veel online 
activiteiten georganiseerd, zodat medewerkers toch 
de verbinding met hun collega’s blijven voelen.” 
Op bepaalde locaties werd het werken op kantoor 
gedurende het jaar weer mondjesmaat toegestaan, 
vervolgt Vogel-Jaartsveld. “Maar alléén als het strikt 
noodzakelijk is. En op voorwaarde dat het gebouw 
helemaal is aangepast aan de geldende corona-
maatregelen, bijvoorbeeld door looprichtingen en 
aangepaste vergaderruimtes voor een maximaal 
aantal personen.”

“ We drukten medewerkers 
op het hart om vooral  
op tijd rust te nemen  
en fysiek in beweging  
te blijven”

De medewerkers op die kantoorlocaties mochten 
alle draagbare apparatuur als monitors, toetsen-
borden en muizen meenemen naar huis, net als 
hun bureaustoel. Daar werd volop gebruik van 
gemaakt.” Na elke persconferentie van het kabinet 
over corona verstuurt het crisismanagementteam 
direct een corona-update: wat gaan de beslui-
ten concreet betekenen voor Philips? Dat wordt 
erg gewaardeerd, merkt Vogel-Jaartsveld op. 
“Ook hebben we medewerkers meerdere keren via 
een survey om feedback gevraagd: hoe gaat het 
qua thuiswerken? Daar kwamen aanvankelijk veel 
positieve reacties op terug; mensen hadden vrij snel 
een nieuwe routine ontwikkeld.”

Frontlinie
Anders lag de situatie voor de productielocaties in 
Drachten en Best, schetst Van den Eeden. “Voor 
fabriekspersoneel is thuiswerken uiteraard geen 
optie. In de fabrieken hebben we daarom snel 
allerhande maatregelen ingesteld, gericht op vol-
doende afstand houden, (persoonlijke) hygiëne, 
persoonlijke bescherming (waar nodig) en de bood-
schap om met klachten thuis te blijven. Daardoor 
konden we de situatie werkbaar houden en kon de 
productie binnen de beperkingen zoveel moge-
lijk doorgaan. Ook hebben we gekeken naar onze 
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Voor fabriekspersoneel is  
thuiswerken uiteraard geen optie” 

Sandra van den Eeden

Geen extra risico
Uiteraard heeft de hele situatie ook invloed gehad 
op de bedrijfshulpverlening. Hoe richt je die in als 
er in een kantoorgebouw maar mondjesmaat men-
sen aan het werk zijn? En hoe werkt dat binnen 
‘anderhalve meter’ in een fabriek? Uiteindelijk is 
de aanwezigheid van voldoende bhv’ers leidend 
voor de vraag of een kantoorgebouw überhaupt 
open kan, vertelt Van den Eeden. “Kunnen er niet 
voldoende bhv’ers op de been worden gebracht, 
afgemeten aan de actuele bezetting? Dan blijft 
het pand sowieso op slot. Uitgangspunt is dat 
er geen enkel extra risico mag ontstaan doordat 
er minder bhv’ers aanwezig zijn op een locatie. 
Op Philips-terreinen met meerdere kantoor- en 
fabrieksgebouwen – zoals op de locatie in Best – 
hebben we kritisch gekeken in hoeverre bhv’ers daar 
van het ene naar het andere pand kunnen komen in 
geval van nood, binnen de geldende oproeptijden.”

Aangepaste instructies
Op de productielocaties kon de bhv gewoon door-
gaan, maar wel met aangepaste instructies, vertelt 
Vogel-Jaartsveld. “Zo is de bhv geïnstrueerd over 
de ‘tijdelijke richtlijnen reanimatie buiten het zie-
kenhuis’ van de Nederlandse Reanimatie Raad, 
waarbij de luchtweg niet geopend wordt en er geen 
mond-op-mondbeademing plaatsvindt; men belt 112 

en handelt volgens de instructies van de centrale.” 
Op elke locatie – zowel op kantoor als in de fabrie-
ken – is er verder nagedacht over naleving van de 
regels. Vaak spelen bhv’ers daarbij een rol, vertelt 
Vogel-Jaartsveld. “Volgen mensen de looprichtin-
gen? Houden ze voldoende afstand, ook al dragen 
ze een mondkapje? Waar nodig worden collega’s 
erop aangesproken. Vrijwel altijd is het geen kwestie 
van opzet; die anderhalve meter is in sociaal opzicht 
nu eenmaal een lastige afstand.” In de ziekenhuizen 
vertrouwt Philips vooral op de nood- en bhv-proce-
dures binnen de ziekenhuizen zelf. Van den Eeden: 
“Dat deden we voor corona ook al, dus in dat 
opzicht is er niet veel veranderd. De ziekenhuizen 
hebben dat goed voor elkaar; onze collega’s kunnen 
daar op vertrouwen.”

Al met al heeft de coronacrisis ook op een wereld-
wijd actief bedrijf als Philips de nodige impact, 
benadrukt Vogel-Jaartsveld. “Mede door de 
schaal van de organisatie is het ons gelukt om de 
gezondheid en veiligheid van medewerkers goed 
te bewaken. Als bedrijf proberen we in elk geval zo 
goed mogelijk in te spelen op de ontwikkelingen om 
ons heen. Of het nu gaat om de mentale gezondheid 
van onze medewerkers of om de inzet van de bhv: 
veiligheid boven alles.” JP//
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