
1

westfries 
museum

hoorn
18 mei 2020

1,5 mtr

route

PROTOCOL 
VOOR 

HEROPENING 



2

2

I n h o u d s o p g a v e
Inleiding .............................................................................................................................................................. 3

Toelichting op begrippen in het protocol ....................................................................................................... 4

Organisatie ......................................................................................................................................................... 6

Bepalingen en maatregelen omtrent bezoek en bezoeker Westfries Museum
1. Algemeen ..................................................................................................................................................  7
2. Entree ........................................................................................................................................................  8
3. In- en uitgang ...........................................................................................................................................  9
4. Start bezoek .............................................................................................................................................  9
5. Garderobe .................................................................................................................................................  10
6. Gang van de bezoeker door het museum............................................................................................  10
7. Te sluiten expositieruimten ....................................................................................................................  11
8. Toiletten ....................................................................................................................................................  11
9. Museumwinkel .........................................................................................................................................  11
10. Museumcafé .............................................................................................................................................  12
11. Einde bezoek ............................................................................................................................................  12
12. Hygiëne .....................................................................................................................................................  13
13. Educatieve activiteiten ...........................................................................................................................  13
14. Publieksactiviteiten .................................................................................................................................  13
15. Zakelijke activiteiten ...............................................................................................................................  14
16. Communicatie naar bezoeker ...............................................................................................................  14

Bepalingen en maatregelen omtrent personeel Westfries Museum
17. Algemeen ..................................................................................................................................................  15
18. Medewerkers in het museum ................................................................................................................  15
19. BHV ............................................................................................................................................................  18
20. Opvolging incidenten ..............................................................................................................................  18
21. Training en instructie ..............................................................................................................................  19
22. Medewerkers op kantoor .......................................................................................................................  19
23. Werkplekken ............................................................................................................................................  19
24. Communicatie naar medewerkers ........................................................................................................  20
25. Leveranciers en transporteurs  ..............................................................................................................  20

Bijlage I Huisregels Veilig naar het Westfries Museum ...............................................................................  21
Bijlage II Protocol voor educatief bezoek aan het Westfries Museum......................................................  22
Bijlage III  Protocol voor communicatie rond heropening Westfries Museum ..........................................  24
Bijlage IV Protocol voor opvolging incidenten ..............................................................................................  26
 



3

3

I n l e i d i n g

Het Protocol voor heropening van het Westfries Museum is geënt op en een uitwerking 
van het Protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea, opgesteld door 
de Museumvereniging. Dit protocol is in samenspraak met diverse partijen binnen en 
buiten de museumbranche opgesteld, getoetst door de Rijksoverheid en verplicht voor 
alle musea in Nederland. 

Doel van het Protocol voor heropening van het Westfries Museum is dat bezoekers 
veilig samen uit kunnen in het museum en dat medewerkers, vrijwilligers en leveranciers, 
op een veilige manier hun werk in het museum kunnen doen. De maatregelen in het 
protocol zijn bedoeld om nieuwe besmettingen met het coronavirus te voorkomen 
en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken zonder dat musea gesloten moeten 
blijven. 

De basis voor het Protocol voor heropening van het Westfries Museum zijn de 
actuele RIVM-richtlijnen omtrent gezondheid en hygiëne. Deze richtlijnen worden strikt 
nageleefd. In aanvulling worden richtlijnen van de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord 
gehanteerd. 
Bezoekers, medewerkers, vrijwilligers en leveranciers worden zowel voorafgaand als 
tijdens hun bezoek nadrukkelijk geïnformeerd en opgeroepen zich aan de richtlijnen te 
houden. Daarbij wordt tevens een beroep gedaan op ieders eigen verantwoordelijkheid 
in het naleven van het protocol. 
Indien de richtlijnen van het RIVM wijzigen zal het Protocol voor heropening van het 
Westfries Museum hieraan worden aangepast. 
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To e l i c h t i n g  o p  b e g r i p p e n  i n  h e t  p r o t o c o l

Capaciteit: het maximum aantal bezoekers dat op enig moment wordt toegelaten is gebaseerd op anderhalve meter afstand. Vooralsnog 
wordt uitgegaan van 1 bezoeker of 1 gezelschap per 10 vierkante meter netto vloeroppervlak.

Gezelschap: mensen die gezamenlijk een huishouden voeren of een sociale eenheid vormen, zoals een gezin, partners of huisgenoten.

Risicogroepen: volgens het RIVM gaat het om personen vanaf 70 jaar. En om personen vanaf 18 jaar met:
•  chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn;
•  chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een cardioloog zijn;
• diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties;
• ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
•   verminderde weerstand tegen infecties door (medicatie voor) auto-immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij 

hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen 
waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en / of bestraling bij kankerpatiënten;

• een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 200  mm3;
• ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C;
• morbide obesitas (BMI > 40).

WFM: Westfries Museum

Hygiënemaatregelen: het gaat hier in ieder geval om het volgende
a. Was je handen na contacthandelingen op plekken waar ook anderen geweest zijn.
 - 2 0 seconden met water en zeep, daarna handen goed drogen met papieren handdoek of blazer. Gooi papier daarna weg in een afsluitbare 

vuilbak.
-  Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuiskomt, als je je neus hebt gesnoten, voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.
b. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
c. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg in een afsluitbare vuilbak.
d. Was daarna je handen.
e. Schud geen handen.
f. Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Maatregelen bij gezondheidsklachten: het gaat hier in ieder geval om het volgende:
a.  Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius)? Blijf thuis!
b.  Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en / of benauwdheid? Blijf thuis, en dat is ook van toepassing op 

huisgenoten.
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Persoonlijke beschermingsmiddelen: persoonlijke beschermingsmiddelen betreffen handschoenen,
mondkapjes en fysieke afscherming.

Schoonmaken: dagelijkse reiniging van het gebouw volgens het reguliere schoonmaakprogramma, met tijdens de corona-periode extra 
aandacht voor contactoppervlakken en aanraakpunten.

Spontaan bezoek: bezoek aan het museum zonder reservering.
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O r g a n i s a t i e
De verantwoordelijkheden rond het Protocol Heropening Westfries Museum zijn als volgt belegd:

Directeur Ad Geerdink: eindverantwoordelijke.
• Als zodanig contact met vertegenwoordigers van de veiligheidsregio en de gemeente.
• Als zodanig woordvoerder van het museum in de pers aangaande het protocol.

De manager bedrijfsvoering, Johan Senneker: verantwoordelijk voor de implementatie en de monitoring van het Protocol Heropening 
Westfries Museum. 

Communicatieadviseur Marian Vleerlaag: verantwoordelijk voor de communicatie rond het Protocol Heropening Westfries Museum. 

Werkgroep Protocol Heropening Westfries Museum: 
Voorzitter: Johan Senneker
Vertegenwoordigers:
Ad Geerdink: Directie
Marian Vleerlaag: Communicatie
Erna Wiedeman: Frontoffice
Cécile Koenjer: Backoffice

Klankbordgroep voor gang van zaken rond protocol en bespreking eventuele aanpassingen.
Vergaderfrequentie: wekelijks
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1. Bepalingen algemeen

Capaciteit
1. De norm voor het vaststellen van de capaciteit van het WFM is 1 bezoeker per 10m2. 
2.  Het netto vloeroppervlak van de expositieruimten van het museum bedraagt ca. 900 m2. Een aantal ruimten worden voor publiek 

gesloten. Resteert een netto vloeroppervlak van 660 m2. Op basis van de norm kunnen maximaal 66 bezoekers op enig moment 
worden toegelaten tot het WFM. 

3.  Gelet op het kruip-door-sluip-doorkarakter van de museumhuisvesting en gebrek aan ervaring met de te nemen maatregelen wordt 
vooralsnog een maximale capaciteit aangehouden van maximaal 48 bezoeker op enig moment aanwezig in het museum. 

4. Indien mogelijk wordt de maximale capaciteit verruimd.

Toegang 
5. Toegang tot het museum is alleen mogelijk middels online reservering vooraf. 
6. Toegang en reserveren voor meer dan 1 persoon is alleen mogelijk indien er sprake is van een gezelschap.
7. Toegang tot het museum is alleen mogelijk indien bezoekers en hun huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn. 
8. Groepsbezoek is niet mogelijk.
9.  Bezoek van schoolgroepen is onder voorwaarden mogelijk. Hier dient vooraf met de afdeling educatie overleg over te zijn geweest. 

Ook dient een reservering te worden gemaakt. 
10. De bezoeker wordt reserveringskosten in rekening gebracht. Dit wordt transparant gecommuniceerd. 

De bezoeker
11. De bezoeker en zijn / haar huisgenoten dienen tenminste 24 uur gezondheidsklachtenvrij te zijn.
12.  De bezoeker dient zich te houden aan de aan de (aangepaste huisregels) van het museum en de aanwijzingen van het 

museumpersoneel op te volgen.
13. In het geval van herhaaldelijke of ernstige schending van de huisregels kan de bezoeker toegang tot het WFM worden ontzegd. 
 
1. Maatregelen algemeen

Capaciteit
14.  Om de capaciteit te kunnen beheersen wordt een reserveringssysteem ingericht met tijdsloten (starttijd) van 15 minuten. Per tijdslot 

worden maximaal 8 bezoekers toegelaten. De tijdsloten zijn zichtbaar in het reserveringssysteem. 

B e p a l i n g e n  e n  m a a t r e g e l e n  o m t r e n t  b e z o e k 
e n  b e z o e k e r  W F M 
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1,5 mtr

15. De medewerker achter de balie in de entree ziet er op toe dat de maximale capaciteit niet wordt overschreden.

Toegang
16.  Op de reserveringssite worden de voorwaarden voor toegang tot het WFM en de belangrijkste huisregels met betrekking tot het 

protocol helder gecommuniceerd.
17. Op de reserveringssite worden de extra reserveringskosten duidelijk gecommuniceerd en inzichtelijk gemaakt.
18. De bezoeker ontvangt na reservering een mail ter bevestiging met het toegangsbewijs en informatie omtrent het bezoek. 
19.  De bevestigingsmail bevat informatie over de starttijd, de maximale bezoekduur, de garderobefaciliteiten en de voorwaarden met 

betrekking tot de gezondheid van de bezoeker en de belangrijkste huisregels uit het protocol. 
20.  In de bevestigingsmail wordt bezoekers aangeraden zoveel mogelijk met eigen vervoer te komen en indien mogelijk het OV te 

vermijden.

Openingstijden
21.  Het museum past voor de opstart in de maand juni de openingstijden aan: Op maandag is het museum gesloten. Van dinsdag t/m 

zondag is het museum geopend van 12.30 tot 17.00 uur.
22. Voor het bezoek van schoolgroepen worden speciale bezoektijden ingesteld: van 9.00 tot 10.45 uur.

Huisregels
23. In verband met het Protocol voor heropening van het Westfries Museum worden de huisregels van het WFM aangepast.
24.  De belangrijkste huisregels die betrekking hebben op dit protocol worden zowel vooraf als tijdens (buiten en binnen het museum) 

gecommuniceerd. (Zie bijlage I)
 
2. Bepalingen omtrent entree 

25. De bezoeker dient het bezit te zijn van een geldig bewijs van reservering voor de dag en het tijdslot waarvoor geboekt is.
26. De bezoeker komt op tijd of maximaal 10 minuten voor aanvang van het tijdslot (starttijd). 
27. De bezoeker toont zijn / haar bewijs van reservering bij het informatiepunt buiten het museum en bij de museumbalie
28. De bezoeker betaalt zoveel mogelijk contactloos, via PIN of mobiel. 

2. Maatregelen omtrent entree 

29. Om de bezoeker op te vangen wordt buiten voor de ingang een informatiepunt ingericht.
30. Het informatiepunt wordt bezet door een gastvrouw of -heer van het museum.
31. De gastheer- of vrouw staat via portofoon in contact met de collega achter de balie.
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32. De gastvrouw of -heer vraagt de bezoeker om het bewijs van reservering en verwijst door naar de museumbalie.
33. De gastvrouw of -heer vangt ook bezoekers op die spontaan het museum willen bezoeken en geven aan dat dit niet mogelijk is
34. Indien gewenst en mogelijk, helpen zij de spontane bezoeker, met het maken van een reservering ter plekke.

3. Bepalingen omtrent in- en uitgang 

35. De bezoeker gebruikt een gescheiden in- en uitgang voor het museum.
36. Als ingang gebruikt de bezoeker de hoofdingang van het museum aan de Roode Steen 1. 
37.  Als uitgang gebruikt de bezoeker de nooddeur in de entreeruimte, die toegang geeft tot de museumtuin. De bezoeker verlaat het 

museum via het hek aan de Proostensteeg. 

3. Maatregelen omtrent in- en uitgang 

38. Het museum geeft de in- en uitgang met borden duidelijk aan. 
39.  De nooddeur in de entreeruimte wordt geschikt gemaakt als uitgang. Dit geldt tevens voor het hek aan de Proostensteeg. Deze 

kunnen enkel als uitgang gebruikt worden. 
 
4. Bepalingen omtrent start bezoek 

40. De bezoeker kan meteen bij binnenkomst de handen reinigen met desinfecterende vloeistof. 
41. De bezoeker vervoegt zich na binnenkomst in de entree bij de museumbalie. 
42. Indien er al een bezoeker bij de balie staat, houdt de volgende bezoeker 1,5 meter afstand. 
43. Indien de rij te lang wordt, zoekt de bezoeker een plek in de entreeruimte op 1,5 meter afstand van de rij.
44. De bezoeker toont zijn / haar bewijs van reservering.
45. De bezoeker krijgt daarop informatie over de belangrijkste huisregels, de routing en over het museum
46. De bezoeker krijgt een audiotour-apparaat aangeboden met een wegwerptasje voor het apparaat.

4 Maatregelen omtrent start bezoek 

47. In de voorhal van het museum wordt een console met desinfecterende vloeistof geplaatst. 
48. Middels een bord wordt de bezoeker gewezen op de mogelijkheid de handen te desinfecteren. 
49.  In de entreeruimte wordt de bezoeker door middel van aanwijzingen op de vloer in de vorm van stickers geattendeerd op het 

houden van 1,5 meter afstand.
50. De baliemedewerker werkt achter een glasplaat met opening voor kassahandelingen .



10

10

51. Er kan contactloos worden betaald.
52. Om voldoende bewegingsruimte te kunnen creëren in de entreeruimte wordt het winkel / garderobemeubel aangepast en verplaatst. 

5 Bepalingen omtrent garderobe 

53. De bezoeker is verplicht om voor het opbergen van de jas en persoonlijke eigendommen een kluisje te gebruiken.
54. Het gebruik van een kluisje is kosteloos.
55.  Voorwerpen, zoals rugtassen die te groot zijn om in een kluisje te worden geplaatst, kunnen boven op de kluiskasten worden 

bewaard.
56. Schoolgroepen kunnen gebruikmaken van de apart daarvoor bestemde kluis.

5 Maatregelen omtrent garderobe 

57. Het museum zorgt voor voldoende capaciteit aan kluisjes.
58. Het museum stelt de bezoeker in staat zelf de kluissleutel voor- of na gebruik te reinigen. 
59. De afmetingen van de kluisjes worden in de bevestigingsmail vermeld.
60. In de entreeruimte wordt voor de bezoeker een extra mogelijkheid gecreëerd om de sleutel van de garderobekluis zelf te reinigen. 

6 Bepalingen omtrent de gang van de bezoeker 

61. De bezoeker dient 1,5 meter afstand te houden van andere bezoekers en museumpersoneel.
62. De bezoeker dient de aangegeven routing door het museum te volgen.
63. Een bezoeker mag zich met niet meer dan 1 andere persoon door het museum begeven, met uitzondering van een gezelschap. 
64.  De expositieruimten in het museum variëren in grootte en daarmee in bezoekcapaciteit. De bezoeker dient de aanwijzingen van het 

museumpersoneel aangaande de bezoekcapaciteit op te volgen. 
65. De bezoeker dient extra attent te zijn op 1,5 meter afstand-regel bij sommige smalle doorgangen en op een enkele trap. 

6 Maatregelen omtrent de gang van de bezoeker 

66. Het museum zorgt voor een routing door het museum. 
67. Er zijn twee voorgeschreven routes: A en B.
68. Deze routing wordt middels aanwijzingen op de vloer en borden aangegeven.
69.  Op kwetsbare punten in de route wordt de bezoeker door middel van een waarschuwing extra attent gemaakt op het houden van 
 1,5 meter afstand.
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70.  De gastvrouwen en -heren in het museum zien er op toe dat de maximumcapaciteit van 1 persoon per 10m2 niet wordt overschreden, 
met inachtneming van de uitzondering voor een gezelschap.

71. Het museum verwijdert zaalkaarten om overdracht van het virus te voorkomen.

7 Bepalingen omtrent te sluiten expositieruimten 

72. In verband met te nauwe doorgangen en een enkele trap als toe- en uitgang wordt de zolder van het museum gesloten voor publiek.
73.  In verband met de onmogelijkheid om de 1,5 meter norm in acht te kunnen nemen bij de noodzakelijke instructie en service aan de 

bezoeker wordt de VR-ruimte gesloten voor publiek. 

7 Maatregelen omtrent te sluiten expositieruimten 

74. De deuren van de expositieruimten die niet toegankelijk zijn worden gesloten.
75. De bezoeker wordt door middel van informatieborden op de deuren geïnformeerd over de gesloten expositieruimten.

8 Bepalingen omtrent het gebruik van toiletten 

76. De dames- en herentoiletruimte kan door slechts 1 bezoeker tegelijk gebruikt worden.
77. Museumpersoneel maakt gebruik van de toiletten in de Tuinzaal.
78. In de toiletruimte is een mogelijkheid tot het wassen en desinfecteren van de handen.

8 Maatregelen omtrent het gebruik van toiletten 

79. De toegangsdeur van het dames- en herentoilet wordt voorzien van een bezet-vrij slot.
80. Op de vloer voor de toiletten wordt aangegeven hoe er 1,5 meter afstand gehouden kan worden tot de toegangsdeur. 
81. De toiletten worden voorzien van desinfecterende vloeistof.

9 Bepalingen omtrent de museumwinkel

82. De bezoeker wordt verzocht geen producten aan te raken voordat tot aankoop wordt overgegaan.
83. De bezoeker wordt verzocht contactloos te betalen.



12

12

9 Maatregelen omtrent de museumwinkel

84. De museumwinkel blijft geopend.
85. Er wordt geen gebruik meer gemaakt van gesloten vitrines.
86. Het assortiment van de winkel wordt hierop aangepast. 
87. De gekochte producten worden niet ingepakt, maar in een WFM tasje meegegeven. 

10 Bepalingen omtrent het museumcafé

88. Het museumcafé blijft geopend.
89. In het café zitten bezoekers op 1,5 meter van elkaar.
90. Er vindt geen bediening aan tafel plaats. Bezoekers halen hun bestelling bij de counter en zetten hun servies na gebruik daar terug. 

10 Maatregelen omtrent het museumcafé

91. De gastvrouw achter de counter wordt afgeschermd middels een transparant hangend kunststof scherm.
92. De gastvrouw draagt handschoenen.
93. Het aantal zitplaatsen in het café wordt terug gebracht, opdat de 1,5 meter-norm gehandhaafd kan worden.
94. Er wordt een mogelijkheid voor contactloos betalen gecreëerd.
95. Communicatie van regels in het café door middel van kaarten op de tafels.

11 Bepalingen omtrent einde bezoek 

96. De bezoeker legt aan het eind van het bezoek de audiotour op de daarvoor bestemde plek.
97. De bezoeker wordt in staat gesteld zelf zijn / haar kluissleutel te reinigen.
98. De bezoeker verlaat het museum via de nooddeur in de entreeruimte. 

11 Maatregelen omtrent einde bezoek 

99. Inleverpunt audiotour creëren en aangeven. 
100. Mogelijkheid creëren voor reiniging kluissleutel door bezoeker.
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12 Bepalingen omtrent hygiëne 

101.  De bezoeker wordt bij de entree, in de entreeruimte (audiotour / kluissleutel), bij de ingang van het museumcafé en op de toiletten 
de mogelijkheid geboden de handen te wassen, dan wel middels desinfecterende vloeistof te reinigen.

102. Er vindt regelmatige reiniging van leuningen, deurklinken en andere contactoppervlakken plaats.

12 Maatregelen omtrent hygiëne 

103. Plaatsing van consoles en flacons met desinfecterende vloeistof. 
104. Extra schoonmaakronden voor contactoppervlakken door conciërge. 
105. Plaatsing aftekenlijst. 

13 Bepalingen omtrent educatieve activiteiten 

106.  Het bezoek van schoolgroepen aan het museum is onder voorwaarden mogelijk. Deze voorwaarden staan in het Protocol voor 
educatief bezoek aan het WFM. (Bijlage II)

107. Over bezoek aan het museum door het onderwijs dient vooraf overleg te worden gevoerd met de afdeling educatie.
108. Tijdens bezoek houdt de schoolgroep 1,5 afstand van het museumpersoneel.
109.  Educatieve activiteiten worden vormgegeven met inachtneming van de in het onderwijs geldende protocollen. Zolang deze 

protocollen niet bekend zijn, worden er geen schoolgroepen ontvangen. 

13 Maatregelen omtrent educatieve activiteiten 

110.  Communicatie op de website omtrent mogelijkheden educatieve activiteiten / bezoek aan WFM en Protocol voor educatief bezoek 
aan het WFM.

 
14 Bepalingen omtrent publieksactiviteiten 

111. De organisatie van lezingen wordt stopgezet.
112. De organisatie van concerten wordt stopgezet.
113. De organisatie van koffie bijeenkomsten wordt stopgezet.
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14 Maatregelen omtrent publieksactiviteiten 

114. Communicatie op website inzake bepalingen publieksactiviteiten.

15 Bepalingen omtrent zakelijke activiteiten 

115. Verhuur van museumruimten voor groepen is niet mogelijk.
116. Het boeken van groepsarrangementen is niet mogelijk.
117. Het houden van een huwelijksplechtigheid dan wel -receptie is niet mogelijk.
118. Het boeken van rondleidingen is niet mogelijk.

15. Maatregelen omtrent zakelijke activiteiten 

119. Communicatie omtrent (on)mogelijkheden zakelijke activiteiten. 

16. Bepalingen omtrent communicatie naar bezoeker 

120. Het museum communiceert vooraf duidelijk over de voorwaarden en regels voor bezoek aan WFM.
121. Het museum communiceert voor de ingang duidelijk over de voorwaarden en regels voor bezoek aan WFM.
122. Het museum communiceert in het museum duidelijk over de voorwaarden en regels voor bezoek aan WFM.

16 Maatregelen omtrent communicatie naar bezoeker 

123. Zie Protocol voor communicatie rond heropening Westfries Museum, Bijlage III
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17. Bepalingen algemeen

124. Voor medewerkers en vrijwilligers gelden de hygiënemaatregelen en maatregelen bij gezondheidsklachten. (zie pagina 3)
125. Medewerkers en vrijwilligers die tot de risicogroepen behoren, wordt ontraden naar het museum te komen. (zie pagina 3)

17 Maatregelen algemeen

126. Duidelijke communicatie naar medewerkers en vrijwilligers.
127. Instructie / training medewerkers en vrijwilligers over naleving en handhaving Protocol voor heropening van het Westfries Museum.
128. Aanschaf persoonlijke beschermingsmiddelen en instructie over het goed toepassen daarvan.

18 Bepalingen voor medewerkers in het museum

Informatiepunt
129. De gastvrouw of -heer van het informatiepunt is uiterlijk 12.00 uur aanwezig in bedrijfskleding.
130. De gastvrouw of -heer van het informatiepunt draagt wegwerphandschoenen.
131. Stel je vooraf bij de balie op de hoogte van de reserveringen van die dag / dagdeel en neem een portofoon mee. 
132. Zorg dat je om 12.20 uur in de informatiecabine aanwezig bent. 
133. Wees het vriendelijke en gastvrije gezicht van het museum.
134. Begroet iedere bezoeker met een persoonlijk woord.
135. Vraag of de bezoeker in het bezit is van een geldig reserveringsbewijs.
136. Zo ja, verwijs de bezoeker dan door naar de entreeruimte.
137. Geef aan dat er bij binnenkomst in de hal gelegenheid is tot het desinfecteren van de handen.
138. Zo nee, treedt via de portofoon in overleg met de balie wanneer er nog plek is.
139. Help de bezoeker via de eigen smartphone middels instructie met het maken van een reservering.
140. De bezoeker dient direct online te betalen.
141.  Indien de bezoeker niet voor het museum komt, help hem / haar zoveel mogelijk met informatie en beveel een bezoek aan het 

museum aan.

B e p a l i n g e n  e n  m a a t r e g e l e n  o m t r e n t  p e r s o n e e l 
W e s t f r i e s  M u s e u m
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Balie
142. Wees ruim op tijd (11.45 uur). 
143. Draag wegwerphandschoenen.
144. Neem voor opening van het museum de reserveringen voor de dag door.
145. Deel deze informatie met de gastvrouw of -heer van het informatiepunt en geef portofoon mee.
146. Hou via de portofoon contact met de gastvrouw of -heer van het informatiepunt.
147. Zorg voor een voorraad opgeladen en gereinigde audiotours.
148. Wees het vriendelijke en gastvrije gezicht van het museum.
149. Begroet iedere bezoeker met een persoonlijk woord.
150. Vraag de bezoeker naar het entreebewijs.
151. Controleer dag en tijdsblok.
152. Scan Museumkaart of reken contactloos af indien online nog niet is betaald.
153. Wijs de bezoeker op de belangrijkste huisregels. 
154. Wijs de bezoeker op de routing in het museum en wat te doen bij de knelpunten daarin.
155. Biedt de bezoeker een audiotour aan en licht gebruik toe en geef aan dat deze is gereinigd.
156. Biedt een gezelschap met kinderen een speurtocht aan.
157. Wijs de bezoeker op het gebruik van kluisjes.
158. Wijs de bezoeker op de uitgang van het museum.
159. Wens de bezoeker een aangenaam bezoek.
160. Hou gedurende de dag het aantal bezoekers in het museum in de gaten.
161. Reken aankopen in de winkel zoveel mogelijk contactloos af.
162. Doe de aankoop in de speciale WFM-tas. 
163. Hou toezicht op de garderobe.
164. Hou toezicht op de beveiligingscamera’s. 

Gastvrouw / gastheer
165. De gastvrouw / -heer is 15 minuten voor start van de dienst aanwezig in bedrijfskleding.
166. De gastvrouwen / -heren melden zich bij de balie en spreken onderling af wie op welke etage van het museum surveilleert. 
167. Wees het vriendelijke en gastvrije gezicht van het museum.
168. Begroet iedere bezoeker.
169. Zie toe op handhaving van de 1,5 meter-norm. 
170. Spreek bezoekers aan indien er teveel tegelijk in 1 ruimte (willen) zijn.
171. Zie toe op het gebruik van de routing.
172. Wees de behulpzame vraagbaak voor de bezoeker.
173. De gastvrouw / -heer wijst de bezoeker vanaf 16.45 uur dat het museum om 17.00 uur sluit.
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Conciërge 
174. De conciërge is te allen tijde oproepbaar voor assistentie.
175. De conciërge draagt bij (schoonmaak) werkzaamheden wegwerphandschoenen.
176. De conciërge reinigt voor openingstijd de ingeleverde audiotour-apparaten van de dag ervoor.
177. De conciërge reinigt voor opening van het museum alle contactoppervlakken in het museum.
178. De conciërge opent de hekken van het museum stipt om 12.25 uur.
179. De conciërge reinigt gedurende de dag verschillende malen de contactoppervlakken.
180. De conciërge tekent dit af op een lijst die zichtbaar is voor de bezoeker.
181. De conciërge begint om 17.00 uur aan de afsluitronde. 
182. De conciërge zet het museum op het alarm. 

Facilitaire dienst
183. Werkzaamheden in het museum worden zoveel mogelijk voor 12.00 uur gedaan.
184. Bij werkzaamheden wordt 1,5 meter afstand gehouden tot bezoekers en medewerkers.

Toiletten
185. De medewerkers in het museum maken gebruik van de toiletten in de tuinzaal.
186. Bij toiletgebruik is goede communicatie naar andere medewerkers nodig.

Kantine
187. In de kantine geldt de norm van 1,5 meter afstand.
188. De facilitaire dienst maakt gebruik van de tuinzaal als kantine.

18 Maatregelen voor medewerkers in het museum

Informatiepunt
189. Huur of koop van weer- en winddichte informatiecabine met zitruimte en opening in glas voor (kassa)handelingen.
190. Portofoon voor gastvrouw of -heer.
191. Toeristische informatie om uit te delen aan bezoekers.
192. Het museum zorgt voor wegwerphandschoenen.

Balie
193. Museum zorgt voor afscherming balie.
194. Museum zorgt voor wegwerphandschoenen.
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195. Museum zorgt voor desinfecterende vloeistof achter de balie.

Gastvrouwen / -heren
196. Museum zorgt voor rooster met taakindeling.

Conciërge
197. Museum zorgt voor wegwerphandschoenen.
198. Museum zorgt voor schoonmaakmiddelen.
199. Museum zorgt voor aftekenlijst.

19 Bepalingen BHV

200. Bedrijfshulpverlening wordt alleen verricht door medewerkers die gezond zijn en niet tot de risicogroepen behoren.
201. Medewerkers boven de 50 jaar passen geen reanimatiehandelingen toe. 
202. Bij het verlenen van eerste hulp worden beschermende handschoenen gedragen, ter bescherming van jezelf en slachtoffer.
203. Bij het verlenen van hulp worden de handen voordien en nadien gewassen. 
204.  De BHV-er maakt een eigen inschatting of een handeling een te groot gevaar voor de eigen gezondheid oplevert en kan daarvoor 

niet aansprakelijk worden gesteld. 

19 Maatregelen BHV

205. De reanimatierichtlijnen zijn bekend bij de conciërge en zijn bij de balie, in de kantine en bij het secretariaat in te zien.
206.   Op diverse plaatsen in het museum worden mandjes met mondkapjes, handschoenen en desinfecterende vloeistof neergezet, 

bedoeld voor gebruik door de BHV-er.

20 Bepalingen voor opvolging van incidenten

207. Voor optreden bij incidenten geldt het Protocol voor opvolging incidenten. (Bijlage IV) 
208. Iedere medewerker houdt zich bij incidenten aan dit protocol. 
209. Bij incidenten nemen medewerkers te allen tijde de eigen veiligheid en hygiënemaatregelen in acht.

20 Maatregelen omtrent opvolging van incidenten
210. Het Protocol voor opvolging incidenten wordt gecommuniceerd met alle medewerkers.
211. Het Protocol voor opvolging incidenten is in te zien bij de balie, in de kantine en bij het secretariaat.
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21. Training en instructie

212. Alle medewerkers krijgen het Protocol voor heropening van het Westfries Museum toegestuurd met een toelichtende nieuwsbrief.
213.  In week 21 worden informatiebijeenkomsten georganiseerd met de baliemedewerksters, de gastvrouwen en -heren in dienst van het 

museum, de conciërges en de facilitaire dienst.
214.  In week 22 worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de vrijwillige gastvrouwen en -heren, waarbij ook droog (zonder 

bezoekers) zal worden geoefend. 
215. Hoe gastvrij om te gaan met de bezoeker in de nieuwe situatie is hierbij een belangrijk aandachtspunt. 
216. In week 22 zullen de BHV’ers worden geïnformeerd over het aangepaste BHV protocol. 
 
22. Bepalingen voor medewerkers op kantoor WFM

217. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk dit toelaat, worden zoveel mogelijk vanuit huis worden gedaan.
218. De medewerkers geven aan wanneer zij op kantoor aanwezig zijn.

22. Maatregelen voor medewerkers op kantoor WFM 

219. Voor aanwezigheid op kantoor wordt de centrale agenda gebruikt.

23 Maatregelen werkplekken

Secretariaat
220. Werkplek wordt afgeschermd met transparante kunststof. 
221. Er wordt een camerabel geplaatst.
222. Er zijn wegwerphandschoenen beschikbaar.
223. Er is desinfecterende vloeistof beschikbaar. 
224. Er wordt niet gezamenlijk koffie / thee gedronken.

Kamer directeur
225. De directeur ontvangt in zijn kamer maximaal 4 personen.
226. Bijeenkomsten met meerdere personen vinden plaats in de tuinzaal met een maximum van 10 personen.
227. Er zijn wegwerphandschoenen beschikbaar.
228. Er is desinfecterende vloeistof beschikbaar. 
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Overige kantoorruimten
229. Werkplekken worden op 1,5 meter afstand van elkaar ingericht.
230. Bezoek wordt ontvangen in de tuinzaal.
231. Op de werkplek zijn wegwerphandschoenen beschikbaar.
232. Op de werkplek is desinfecterende vloeistof beschikbaar. 
233. Koffie / thee en lunch worden op de eigen kamers genuttigd.

Technische dienst / facilitair
234. Werkplekken worden op 1,5 meter afstand van elkaar ingericht.
235. Op de werkplek zijn wegwerphandschoenen beschikbaar.
236. Op de werkplek is desinfecterende vloeistof beschikbaar. 
237. Koffie / thee en lunch worden in de tuinzaal genuttigd.

24 Communicatie naar medewerkers

238. De museummedewerkers ontvangen het Protocol voor heropening van het Westfries Museum begin week 21.
239.  De museummedewerkers worden begin week 21 middels een nieuwsbrief geïnformeerd over de belangrijkste maatregelen uit het 

protocol.
240.  De museummedewerkers worden ook na heropening met regelmaat geïnformeerd over de stand van zaken en eventuele 

aanpassingen aan het protocol. (zie ook Bijlage III)

25 Bepalingen voor leveranciers en transporteurs 

241. Alle goederen worden bij Achterom 2-4 (secretariaat) gelost.
242. Leveranciers en transporteurs wordt gevraagd het museum pro actief te informeren over aflevertijden. 
243. Bij het afleveren van goederen blijft de chauffeur op de gepaste 1,5 meter afstand.
244.  Om overhandigings-contact te voorkomen tekent de bezorgende chauffeur zelf voor ontvangst op de afleverbon of op tablet 

met de naam van de medewerker WFM die de goederen in ontvangst neemt met als toevoeging een cijfercode (bijvoorbeeld deel 
geboortedatum). Indien goederen bijvoorbeeld met palletwagen arriveren wordt in overleg met medewerker WFM de losplaats 
aangewezen.

245. Voor interne distributie van goederen wordt, indien nodig, conciërge ingeschakeld.
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B i j l a g e  I :
H u i s r e g e l s  ‘ V e i l i g  i n  h e t  W e s t f r i e s  M u s e u m ’ 
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De afdeling educatie volgt het landelijk voorgeschreven protocol opstart basisonderwijs, speciaal onderwijs, vanaf de heropening van het 
Westfries Museum op 2 juni. 
Zie voor basisonderwijs https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-opstart-basisonderwijs-versie-6-mei.pdf. 
Zie voor Voortgezet Onderwijs: https://www.vo-raad.nl/nieuws/voorlopig-protocol-heropenen-vo-scholen-gepubliceerd
Aanpassingen aan de Landelijke Onderwijsprotocollen worden overgenomen, mits niet strijdig met het Protocol voor heropening Westfries 
Museum.

Uitvoering:
De educatieve activiteiten worden uitgevoerd door Eugène Bakker. 
De activiteiten kunnen ook op de school zelf worden uitgevoerd.
Bepalingen met betrekking tot educatieve ontvangsten in het WFM:
·  Leerlingen houden 1,5 meter tot de eigen leraar en tot de museummedewerkers.
·  Er is maximaal een halve klas welkom.
·  Er is maximaal 1 of eventueel 2 begeleiders welkom.
·  Bij binnenkomst ontsmet iedereen zijn handen.
·  Voor het overige gelden de basis RIVM-regels.
·  Programma wordt aangepast qua tijdsduur op wensen onderwijs, ook 20 minuten programma’s zijn mogelijk.
·  Er wordt maatwerk geleverd zoals altijd, maar we werken tijdelijk geen nieuwe lessen uit, uitgangspunt is het bestaand aanbod.
·    In principe is het educatief bezoek aan het WFM gratis, echter wanneer per leerling extra materialen voor meenemen verstrekt 

worden bij workshops, worden deze doorberekend.
·  Educatief Schoolbezoek vindt plaats op di, wo, do en eventueel vr.
·  Educatief Schoolbezoek vindt plaats tussen 9 en 10.45 uur in het Westfries Museum, in de Boterhal is geen tijdsrestrictie.

Specifieke aanvulling Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs:
·  Leerlingen houden geen afstand tot elkaar. 
·  De behoefte van het Basisonderwijs wordt gecheckt in nauw contact met partner Mariaschool.

B i j l a g e  I I :
P r o t o c o l  v o o r  e d u c a t i e f  b e z o e k  a a n  h e t 
W e s t f r i e s  M u s e u m 
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Specifieke aanvulling Voortgezet Onderwijs:
·  Leerlingen (vanaf 12 jaar) houden onderling 1,5 meter afstand tot elkaar.
·   Naar verwachting wordt er pas weer in het nieuwe schooljaar weer een beroep gedaan op educatieve bezoeken door het Voortgezet 

Onderwijs, wanneer er een eerder verzoek komt, worden de mogelijkheden bekeken.
·  De behoefte van het Voortgezet Onderwijs wordt gecheckt in nauw contact met partner SG Newton.
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Algemeen
Het museum ontwikkelt een veiligheidslogo.
Dit logo gebruikt het museum in alle uitingen die betrekking hebben op de communicatie omtrent het Protocol voor heropening van het 
Westfries Museum. 
Het museum maakt online reserveren en betalen mogelijk op de website www.wfm.nl. 
Daarbij wordt heldere uitleg gegeven over het waarom van online reserveren en de invoering van tijdsloten.
Het museum plaatst het Protocol voor heropening van het Westfries Museum op de website.
Het museum communiceert op de website over voorwaarden voor bezoek aan het museum en de huisregels die gelden bij een bezoek. 
Het museum meldt op de website dat de VR gesloten is, er geen publieksactiviteiten zijn en geen zakelijke verhuur mogelijk is.

Bezoekers
Het museum communiceert helder en bondig over het online reserveren. Dit gebeurt op de website en social media, met uitleg over de 
extra reserveringskosten.
Het museum stuurt elke bezoeker na reservering een bevestigingsmail met informatie over het bezoek. Dit bevat:
• Info over gekozen datum en tijdslot.
• Verzoek om 10 minuten voor aanvang tijdslot aanwezig te zijn.
• Informatie over gebruik garderobe.
• Informatie over huisregels.
• Verzoek om geen gebruik te maken van OV.
• Informatie over parkeergelegenheid in omgeving museum.
 
Huisregels
Het museum communiceert de huisregels via website, social media en op strategische punten in het museum:
• Op een A0 bord op het voorplein voor de entree van het museum.
• Op een bord bij de entreebalie.

Aanvullende communicatie in het museum:
• Signing op de vloer in verband met voorgeschreven looproutes A en B.

B i j l a g e  I I I :
P r o t o c o l  v o o r  c o m m u n i c a t i e  r o n d  h e r o p e n i n g 
W e s t f r i e s  M u s e u m
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• Signing met ‘Houd 1,5 meter afstand’ en ‘Pas op tegenliggers’ op diverse (knel)punten.
• Bordje ‘Gebruik kluisjes verplicht’. 
• Bordje ‘Alleen contactloos betalen’ bij winkel en café.
• Bordje ‘Aanraken producten alleen bij aankoop svp.’
• Signing bij toiletten.
• Borden en kaarten met toelichting op regels café.

Medewerkers / interne communicatie
• Het museum stuurt het protocol naar alle medewerkers / vrijwilligers met uitleg in interne nieuwsbrief.
• Het museum checkt via een belronde alle vrijwilligers op werkbereidheid en mogelijkheid. 
• Het museum houdt een oefen / instructieronde zonder bezoekers voor alle medewerkers.
• Het museum plaatst een bordje met huisregels voor medewerkers bij lockers / omkleedruimte / kantine.
•  Het museum bepaalt een aanspreekpunt voor (nood)vragen tijdens dienst in het museum zelf en communiceert dit naar alle 

medewerkers / vrijwilligers.

Pers
Het museum informeert pers / media over heropening en veiligheidsmaatregelen:
• Het museum stuurt een persbericht over veilige heropening naar lokale en regionale pers.
• Het museum stuurt een persbericht over veilige heropening naar landelijke nieuwsmedia, lifestylemedia en vakpers. 
• Het museum communiceert over de veiligheidsregels via social media en Cultuur Hoorn-kanalen.
• Het museum zet een online campagne in op online reserveren en veilig het museum in, zodra reserveren mogelijk is. 
• Het museum checkt alle online platforms op het verwijderen van het VR-aanbod en (zakelijke) verhuuractiviteiten.

Leveranciers en restaurateurs 
Het museum stuurt online info (gedragsregels en link naar protocol) bij plaatsing bestelling.
Het museum plaatst een print / poster met info op de plek waar wordt afgeleverd.

Communicatie vereist na de opening 
Algemeen
Het museum blijft communiceren over de verplichting tot online reserveren en veiligheidsregels via website, social media en de online 
campagne.

Medewerkers
Het museum evalueert met medewerkers de ingezette maatregelen en past deze aan indien nodig.
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Algemeen
Denk te allen tijde eerst aan de eigen veiligheid

1. Indien een bezoeker in discussie gaat probeer de bezoeker dan vriendelijk maar duidelijk te woord te staan. 
2.  Indien de bezoeker op ongepaste wijze in discussie gaat, probeer de bezoeker dan tot kalmte te manen door rustig te spreken en te 

verzoeken op gepaste manier met elkaar in gesprek te gaan. 
3. Is de bezoeker niet voor rede vatbaar, vraag dan ondersteuning van de conciërge of de manager bedrijfsvoering. 
4. De conciërge / manager bedrijfsvoering staat de bezoeker vriendelijk doch duidelijk te woord. 
5.  Indien bezoeker alsnog niet voor rede vatbaar is en / of amok maakt, wordt de bezoeker vriendelijk doch dringend verzocht het pand 

met onmiddellijke ingang te verlaten.
6. Indien bezoeker aan deze oproep niet voldoet wordt nogmaals de oproep om het pand te verlaten herhaald.
7.  Mocht bezoeker geen gehoor geven aan het herhaalde dringende verzoek om het pand te verlaten wordt 112 gebeld voor 

politieondersteuning.
8. Bij fysiek geweld tegen een medewerker wordt direct via 112 om politieondersteuning gevraagd.

 

 

B i j l a g e  I V :
P r o t o c o l  v o o r  o p v o l g i n g  v a n  i n c i d e n t e n
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