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Protocol voor alle bezoekers van Woej locaties.  

Versie: 31-8-2020 

Protocol is bedoeld voor alle bezoekers van Woej locaties. 

Inleiding 

Volgens richtlijnen van de rijksoverheid kunnen buurthuizen en ontmoetingscentra per 1 juli maximaal 

100 bezoekers ontvangen, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons gebouw volgt de 

richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij een aantal extra 

maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Per 31 augustus hanteren wij de oude 

openingstijden en zullen er meer activiteiten hervat worden. In dit protocol leggen we vast hoe we dit 

veilig kunnen doen.   

Wij zijn open als Wijk- en Dienstencentra, De Ontmoeting en de Kledingbank   
Ons gebouw vervult een belangrijke sociale functie binnen onze gemeente. We willen op een 
verantwoorde wijze onze bezoekers weer de mogelijkheid geven om deel te nemen aan activiteiten, hulp 
te bieden waar dat nodig is en er voor elkaar te zijn.   
 

Het protocol 
Om onze Wijk- en Dienstencentra, De Ontmoeting en de Kledingbank in tijden van corona veilig te kunnen 
openen, is het nodig om afspraken te maken en deze in een protocol vast te leggen. De maatregelen in 
het protocol hebben ten doel om onze bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en gebruikers veilig te 
houden en de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid in acht te nemen. Het protocol is opgesteld 
door het managementteam van Woej.   
We hopen dat door middel van dit protocol de routing op de locaties, de hygiënemaatregelen en 
programmeringskeuzes duidelijk worden. Het is van belang dat we er met elkaar voor zorgen dat het 
protocol nageleefd wordt en dat we dus veilig open kunnen gaan.   
Het protocol is geldig vanaf 31 augustus 2020 totdat er vanuit het ministerie andere maatregelen 
afgekondigd worden. Als dat het geval is zal bekeken worden of het huidige protocol voldoet en of er een 
aanpassing nodig is. Wijzigingen zijn voorbehouden. 
 

Programmeerkeuze  
Bij de keuze voor de programmering hebben we rekening gehouden met doel, doelgroep, maatregelen 
Rijksoverheid en de beschikbare ruimtes. Ons programma kan per locatie variëren, deze kunt u 
terugvinden op onze website. Mocht het noodzakelijk zijn dan kunnen wij de programmering met 
onmiddellijke ingang aanpassen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij te veel drukte op onze locaties 
maar ook als de richtlijnen vanuit de RIVM of de Rijksoverheid worden aangepast. 
 

Deze activiteiten zijn mogelijk in ons wijkcentrum  
We willen graag ontmoetingen tot stand brengen in kleine groepjes mensen (niet meer dan 30 personen, 
afhankelijk van de activiteit en de ruimte), denk bijvoorbeeld aan dagbesteding voor licht dementerende 
ouderen, gezamenlijke eet activiteiten, koffie momenten, creatieve, educatieve en knutselactiviteiten, 
sport, ontspanning en een aantal spreekuren.  Voor allee activiteiten dient u zich vooraf aan te melden.    
Sportactiviteiten organiseren mag per 1 juli in kleine groepjes ook binnen. Daar waar het kan, laten wij de 
activiteit buiten plaats vinden.     
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Voor het deelnemen aan activiteiten waarvoor u zich reeds had ingeschreven en u besluit deze per heden 
weer te hervatten, worden de maandelijkse bijdragen weer geïnd. Mocht u besluiten niet te starten met 
een activiteit om welke reden dan ook, dan betaalt u niets. U blijft ingeschreven tot en met 31 december 
2020, hierna wordt u automatisch uitgeschreven.  
   

Welke openingstijden hanteren we?  
We kiezen ervoor om de oude openingstijden van de locaties te hanteren. Buiten de vaste openingstijden 
is het pand alleen toegankelijk voor deelnemers van een activiteit of een bijeenkomst. Open inloop is 
helaas niet mogelijk. De locaties de Groene Loper en de Plint zijn geopend op werkdagen tussen 9:00 - 
17:00 uur, de Oranjehoek op werkdagen tussen 9:00 - 13:00 uur. Meer informatie over de openingstijden 
en activiteiten aanbod vindt u op onze website teruglezen www.woej.nl  
 

Wie is verantwoordelijk voor het gebouw?  
De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het gebouw. Voor de inhoud en naleving van dit 
protocol hebben we een contactpersoon aangesteld.  
 

Wie is verantwoordelijk voor het beheer?   
De verantwoordelijkheid van het beheer is door het bestuur gedelegeerd aan de manager en sociaal 
beheerders van de Wijk- en Dienstencentra en de Kledingbank. De richtlijnen die zij geven zijn bindend. 
Bij geschillen beslist in eerste instantie de manager.  
 

Zijn er andere protocollen van toepassing op het gebouw?  
Vervoer van particulieren is in alle gevallen weer mogelijk. Het dragen van een mondkapje is zowel in de 

bussen als in particulier vervoer verplicht, u dient hier zelf voor te zorgen. Alleen in personenauto’s met 

een scherm is het dragen van een mondkapje niet verplicht. De chauffeur reinigt het voertuig voor- en na 

de rit en draagt een medisch mondkapje.  

Een rit vraagt u aan door minimaal één dag van tevoren tussen 9.00 en 11.00 uur te bellen met Woej 

vervoer op 070 – 205 4780.   

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. 
Voor alle locaties worden per ruimte het maximum aantal aanwezigen vastgesteld. Dit maximum mag niet 
worden overschreden.  

 
Toegang tot het gebouw  
Van u als bezoeker wordt verwacht dat u zich aan de aangegeven looproutes houdt.  
Bij het betreden van een Woej locatie wordt van u verwacht dat u uw handen reinigt met handgel, waar 
mogelijk ook u handen wast en mobiele telefoon niet gebruikt. Deze kunt u alleen gebruiken nadat u deze 
ter plekke gereinigd heeft.    

 
Route  
We hanteren looproutes, zo veel mogelijk met éénrichtingsverkeer. Er komt een specifiek 
looprouteplan. Daarvoor wordt bewegwijzering geregeld. Kinderen die aan een activiteit deelnemen 
worden door één ouder/verzorger bij de ingang van de locatie gebracht en opgehaald. Ouders 
kunnen buiten wachten op hun kind als zij de 1,5 meter afstand houden. Dit geldt ook voor De 
Ontmoeting en alle andere activiteiten waarbij een familielid/verzorger een deelnemer brengt en haalt. 
Zij wachten buiten bij de ingang.   
Heeft u een afspraak met een medeweker/vrijwilliger van Woej of bij het Sociaal Service Punt, dan komt u 
alleen naar de afspraak, een uitzondering hierop is een tolk/vertaler.  

http://www.woej.nl/
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Het buitenterrein   
Buiten de locaties verwachten wij dat iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn houdt en rekening houdt 
met voorbijgangers buiten het gebouw. Het buitenterrein bij de locatie Groene Loper is alleen open 

wanneer er een activiteit gepland staat (bijvoorbeeld voor kinderen). De binnentuin bij de locatie De Plint 
is eigendom van de verhuurder en mag door Woej gebruikt worden voor “meer bewegen voor 
ouderen”. Het is voor andere bezoekers van de Plint niet toegestaan om deze ruimte te gebruiken.    
 

Deze extra schoonmaak/veiligheidsmaatregelen treffen we:  
 We maken gebruik van een gezondheidscheck bij binnenkomst. Er moet per e-mail en- 

of telefonisch gereserveerd worden, daarbij worden een aantal vragen gesteld ter controle van 
uw gezondheid. Als een van de vragen met ‘ja’ beantwoord wordt, mag men niet naar 
binnen. Hiermee volgen wij het protocol van de Rijksoverheid.  

 Bij het betreden en het verlaten van ruimtes is gebruik van desinfecterend handgel verplicht en 
waar mogelijk moeten de handen worden gewassen (20 seconden).  

 Neem uit hygiënische overwegingen een eigen werkende pen mee, flesje met drinken.  

 Naast de dagelijkse schoonmaak zullen handgrepen, werkplekken, spreekkamers voor en na een 
activiteit extra schoongemaakt worden.    

 We zorgen voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare)zeep en materialen om handen af te 
drogen.   

 We gebruiken papieren handdoekjes.  

 Een beperkt aantal sanitaire voorzieningen zullen in gebruik worden genomen.  
 

Dit verwachten we van onze bezoekers  
 We vragen bezoekers zich van tevoren aan te melden zodat we de bezetting kunnen volgen  

en het niet te druk wordt op de locaties. Bent u ziek en of verhindert, dan vragen wij u om zich af 
te melden bij de docent/ vrijwilliger of de medewerker van Woej met wie u de afspraak heeft.  

 Wanneer u ingeschreven bent voor een activiteit en bij de docent of Woej medewerker te kennen 
heeft gegeven de activiteit bij Woej te hervatten (b.v. Tekenen en schilderen, Boetseren,  
Nederlandse taalles, De Ontmoeting, Mindfulness...) dan hoeft u zich niet wekelijks opnieuw aan 
te melden, want wij rekenen op uw komst mits u zich goed voelt.  

 Voor activiteiten als het Sociaal Servicepunt spreekuur, Sociaal Juridische spreekuren, de 
Kledingbank, maaltijden en koffie- theeochtenden moet er vooraf worden ingeschreven. Er is per 
activiteit een maximum aan het aantal bezoekers.  

 Heeft u een afspraak dan geldt dat u maximaal 5 minuten voor aanvang aanwezig bent en direct 
na uw afspraak het pand verlaat.  

 U kunt gebruik maken van koffie en thee voorzieningen voorafgaand, na afloop of tijdens een 
pauze. Met u docent worden hier afspraken over gemaakt, zij kunnen u informeren over welke 
afspraken voor uw activiteit gelden. Koffie en thee kunt u in de ruimte waar de activiteit plaats 
vindt nuttigen. Wij vragen u om uw consumptie bij voorkeur per pin of gepast af te rekenen.    

 Heeft u een afspraak, dan komt u alleen. Alleen als het noodzakelijk is in verband met 
bijvoorbeeld tolken dan kunt u iemand meenemen.   

 Heeft u klachten, dan blijft u thuis. Wij verwachten dat iedereen die onze locaties bezoekt zich  
houdt aan de geldende maatregelen en gehoor geeft aan de instructies van het beheer.  

 Onze beheerders en vrijwilligers houden in de gaten of het niet te druk wordt. Als dit het geval is  
vragen zij nieuwe bezoekers te wachten of later terug te komen wanneer er minder bezoekers 
zijn.  
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De richtlijnen en instructies van de beheerders en manager zijn leidend en kunnen als de situatie hierom 
vraagt afwijken van bovenstaande. We verwachten dat iedereen deze opvolgt. Zo niet dan worden er 
passende maatregelen genomen. Wij gaan ervan uit dat iedereen er begrip voor heeft dat wij willen 
zorgen dat iedereen zich veilig in onze Wijk- en Dienstencentra kan bevinden en daarom zich aan deze 
richtlijnen zal houden.  
 

Hoe kunt u zich aanmelden  
Voor de locatie De Groene Loper kunt u zich opgeven bij Pieter Heemskerk: per e-mail 
pieter.heemskerk@woej.nl  of telefonisch op 06 - 13226167 (alleen op de volgende momenten) maandag 
en vrijdag tussen 11:00 - 13:00 uur. U bent pas officieel inschreven als deze telefonisch al dan per e-mail 
bevestigd is.   
Voor de locatie De Plint kunt u zich opgeven bij Mariska Lamping: per e-mail  
mariska.lamping@woej.nl   of telefonisch op 06 - 30156050 (alleen op de volgende momenten) maandag 
en vrijdag tussen 11:00 - 13:00 uur. U bent pas officieel ingeschreven voor een activiteit als deze 
mondeling al dan per e-mail bevestigd is.   
Voor de locatie Oranjehoek kunt u zich opgeven bij Miranda Keij: per e-mail receptie@woej.nl   of 
telefonisch op 070 - 205 47 50 (alleen op de volgende momenten) maandag tot en met donderdag tussen 
9:00 - 13:00 uur. U bent pas ingeschreven voor een activiteit als deze mondeling al dan per e-mail 
bevestigd is.   
Voor de locatie de Kledingbank bent u welkom wanneer u gebeld bent door de vrijwilliger en een 
afspraak heeft. U mag alleen naar binnen en kledingstukken uitzoeken voor uw hele huishouden. Zonder 
afspraak kunt u de Kledingbank niet betreden. Kleding afgeven kan alleen op maandagochtend tussen 
9:00 - 12:00 uur alleen op afspraak. U kunt een afspraak plannen door te bellen met Warsha Mangré op 
telefoonnummer 06 - 83968490 of per e-mail warsha.mangre@woej.nl. U heeft pas een afspraak als deze 
mondeling als dan per e-mail bevestigd is.   
 
Voor het maken van een afspraak met een juridisch medewerker en vrijwilliger kunt u contact opnemen 
met Woej op het algemene telefoonnummer 070 - 205 47 50. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met 
vrijdag tussen 9:00 - 13:00 uur.   
Voor het maken van een afspraak met een medewerker van het Sociaal servicepunt kunt u op werkdagen 
tussen 9:00 - 17:00 uur bellen naar telefoonnummer 070 - 205 70 00 of per e- mail  
info@sociaalservicepunt.nl   
 

Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers  
Bij de centrale ingangen van onze locaties hangen we teksten en tekeningen op met een uitleg van wat 
we van onze bezoekers verwachten en welke afspraken we hanteren.  
 

Ten alle tijden geldt 

1. Houd 1,5 meter afstand. 

2. Kom alleen op afspraak of activiteit als u een afspraak of reservering heeft. Kom alleen naar de 

afspraak, mits het noodzakelijk is om met z’n tweeën te komen b.v. omdat iemand voor je moet 

vertalen, maak dit vooraf kenbaar.   

3. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

lichte hoest, verhoging (tot 38 C°). 

4. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. 

5. Schud geen handen. 

6. Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers/vrijwilligers en docenten op. 

7. Bij het betreden en verlaten van een locatie moet u gebruik maken van de aanwezige handgel. 

Waar mogelijk wast u uw handen (minimaal 20 seconden).   
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8. Ga voorafgaand aan uw bezoek thuis naar het toilet; vermijd het toilet op locatie. Was altijd uw 

handen met zeep, minimaal 20 seconden. Gebruik bij voorkeur papier handdoekjes voor het 

afdrogen van je handen. 

9. Indien relevant: betaal met pin of contactloos (pin of mobiel). 

 
Vervolgstappen 
We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten en zullen waar nodig onze 
protocollen hierop aanpassen.  


