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1 We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als Huis van de Wijk 
Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen de buurthuizen en ontmoetingscentra vanaf 1 juni weer open 

voor maximaal 30 mensen, exclusief personeel/vrijwilligers, uitgaande van de basisregels van 1,5 

meter afstand. Ons Huis van de Wijk volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de 

Rijksoverheid. 

 

1.1 Opening van ons gebouw 
Vanaf dinsdag 2 juni zal het Huis van de Wijk geopend zijn van 9.00 tot 12.15 u. op maandag t/m 

vrijdag (zie ook 1.4) 

 

1.2 Het protocol 
Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is.  Dit 

protocol is opgesteld door Karin van der Plas en Sonja van Giersbergen als vertegenwoordigers van 

Wijkcomité Norbertus en getoetst door alle bestuursleden. 

 

1.3 Randvoorwaarden (algemene gegevens)  
Eigenaar van het gebouw is de gehele Norbertuswijk, vertegenwoordigd door het Wijkcomité 

Norbertus. We werken samen met de Twister, basisschool voor primair en speciaal onderwijs vanuit 

Dynamiek, vertegenwoordigd door Nicolette Seuren, directeur. Zij onderschrijven mede dit protocol.  

 

1.4 Welke openingstijden hanteren we? 
Van maandag t/m vrijdag  

• 9.00 - 10.30 uur én  

• 10.45 - 12.15 uur   

 

1.5 Wie is verantwoordelijk voor het gebouw? 
Vereniging Wijkcomité Norbertus 

 

1.6 Wie is verantwoordelijk voor het beheer?  
Zie vraag 1.5, uitgevoerd door diverse Huiskamervrijwilligers onder toeziend oog van de spil van de 

Huiskamer/sleuteldrager Jordi Kerstjens.  
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1.7 Wie zijn onze gebruikers? 
Alle bewoners van de Norbertuswijk in Horst kunnen binnenlopen.  

 

1.8 Zijn er andere protocollen van toepassing op het gebouw? 
Ja, de Twister heeft een eigen protocol. Beide protocollen zijn op elkaar afgestemd. 

 

 

2 Routing en inrichting 
Een beperkte capaciteit en anderhalve meter afstand vragen om een aangepaste inrichting en 

routing in en om het gebouw. Daarvoor maken we de volgende afspraken en treffen we de volgende 

maatregelen: 

 

2.1 Het buitenterrein 
Het buitenterrein is publiek toegankelijk. Met een lint zal de looproute voor bezoekers gescheiden 

worden van de school, ouders en kinderen. Er is een buitentafel met banken. Deze kunnen alleen 

door vrijwilligers en/of gasten van het Huis van de Wijk worden gebruikt.  

De vrijwilligers zorgen voor regelmatig schoonmaken van het buitenmeubilair en zien toe op de 

scheiding van de looproute.  

 

2.2 Toegang tot het gebouw 
Er is één gang en één looproute. Alleen in geval van nood kunnen de deuren van school gebruikt 

worden. Tussendeuren zijn niet op slot, maar verkeer over en weer wordt zoveel mogelijk vermeden. 

Hierover zijn afspraken gemaakt met school in de persoon van Nicolette Seuren. 

 

2.3 Capaciteit 
De ochtenden worden in twee shifts gesplitst. Per keer zijn 1 vrijwilliger en 1 sleuteldrager aanwezig. 

Verder zijn er maximaal 8 gasten. In totaal dus 10 personen. 

 

2.4 Route 
Er zal een route (éénrichting) aangegeven worden middels pijlen. De vrijwilliger bewaakt het gebruik 

hiervan. 

 

2.5 Inrichting ruimtes 
Tafels in carré vorm. Overig meubilair zover mogelijk tegen de wand. Materialen zijn afwasbaar. 

 

2.6 Plattegronden 
Niet aanwezig 
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3 Zo treffen we extra maatregelen voor beheer en hygiëne 
Het bestuur en beheer treft extra maatregelen. We maken een aantal aanvullende afspraken en 

nemen een aantal maatregelen die zorgen voor een verantwoord gebruik.  

 

3.1 Over de toegang tot de locatie spreken we af  
Toegang wordt beheerd door de sleuteldrager. 

 

3.2  Zo geven we instructies aan beheerders en gebruikers 
Instructie wordt schriftelijk via mail of app gegeven en gecheckt door twee personen vanuit het 

Wijkcomité. De gebruikers worden geïnstrueerd door de aanwezige vrijwilligers middels schriftelijke 

informatie en evt. pictogrammen. We nemen de 1,5-meter-maatregel uitdrukkelijk mee in onze 

instructie.  

 

3.3  Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we: 
Er wordt schoongemaakt tussen de twee shifts in. Alle tafels worden gereinigd, afwas gaat in de 

vaatwasser, wasgoed in de wasmachine, toilet wordt gereinigd met desinfectiemiddel. De gebruikers 

van de Huiskamer gebruiken het miva-toilet (invalidentoilet). De school gebruikt de andere 

toilettengroep. Het kan voorkomen dat de school gebruik dient te maken van de douchevoorziening 

binnen het miva-toilet. In dat geval zorgen zij voor een extra reiniging.  

 

3.4 Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we: 
Bij de ingang van het Huis van de Wijk staat desinfectiemiddel voor de handen. Dit dient elke 

bezoeker bij betreden van het gebouw te gebruiken. Op het toilet zal aandacht gevraagd worden 

voor goed handen wassen, ook d.m.v. een pictogram. We gaan geen handschoenen en mondmaskers 

dragen. We zullen in de schriftelijke (en mondelinge) informatie vragen om thuis te blijven bij 

hoesten, koorts, of zich niet fit voelen.  

 

 

4 Zo gaan we met elkaar om      
Iedereen houdt zich in ieder geval aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat we elkaar groeten 

zonder elkaar aan te raken en elkaar dus ook geen hand geven. Als je toch moet niezen of hoesten, 

doe je dit in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om te snuiten. Was regelmatig je handen met 

zeep, ook tussen de vingers. En houd 1.5 meter afstand van elkaar. Als je klachten hebt zoals koorts 

(meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, snotterigheid, hoesten, keelpijn) of 

kortademigheid, blijf je thuis.   

 

4.1 Dit verwachten we van onze bezoekers 
Bezoekers mogen zelf bepalen wanneer ze komen en gaan, maar bij tien bezoekers is het Huis vol en 

zal een elfde verzocht worden op een later moment terug te komen. 
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4.2 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers 
We communiceren via de digitale nieuwsbrief, onze website, facebookpagina en Instagram. 

Vrijwilligers en gasten ontvangen schriftelijke informatie en indien gewenst/noodzakelijk ook 

mondelinge toelichting.  

Op de toegangsdeur komt een poster te hangen met pictogrammen. 

 

4.3 Zo organiseren we onze vrijwilligers 
De vrijwilligers werkzaam in ons gebouw zijn allemaal op de hoogte van de voor hen relevante 

onderdelen van dit protocol. Vrijwilligers geven het goede voorbeeld en laten daarmee duidelijk zien 

wat we ook van bezoekers verwachten.  

We hameren erop dat mensen hun gezond verstand gebruiken. Dus: blijf thuis als je klachten hebt en 

houdt 1,5 meter afstand.  

Vrijwilligers worden ingedeeld in het rooster. Buiten dit rooster om gelden voor hen dezelfde criteria 

als voor gasten. Vrijwilligers mogen geen fysiek contact hebben met elkaar en met de gasten. 

Koffie/thee zal niet aan tafel geschonken worden. Er staan geen prullenbakjes op tafel. Koekjes 

wordt geserveerd bij de koffie indien gewenst. Vrijwilligers worden geacht het goede voorbeeld te 

geven en gasten te wijzen op de afspraken. Als gasten zich hier niet aan houden kan hen de toegang 

tot het Huis van de Wijk ontzegd worden. Het Wijkcomité is aansprakelijk voor de begeleiding van de 

vrijwilligers. Er is een coördinator die de uitvoering van de begeleiding op zich neemt.  

  

Programmeerkeuze 
Bij de keuze voor de programmering hebben we rekening gehouden met doel, doelgroep en de 

beschikbare ruimtes.  

 

4.4 Voor deze doelgroep zijn we nu open 
Wij zijn geopend voor iedereen.  

 

4.5 Deze activiteiten zijn mogelijk in ons buurthuis 
Koffie en thee drinken in een ongedwongen setting in de ochtenduren, gericht op ontmoeting en het 

delen van verhalen. 

 

6. Vervolgstappen: 
We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten.  

 
 
Datum: 28-05-2020 
Naam: Piet Linders, voorzitter Wijkcomité Norbertus 


