
 

 

 

Richtlijnen Dagbesteding: 
 
Ben je ziek, (neus) verkouden of heb je koorts, BLIJF THUIS!! 

 
Onder de huidige richtlijnen van het RIVM, beslis je zelf of je het aandurft 
dagbesteding te volgen. 

Onderstaande kan aangepast worden naar de geldende richtlijnen van 
het RIVM. 

 
ALGEMENE HYGIËNE 

Het is belangrijk dat iedereen de hygiënevoorschriften van het RIVM goed in 
acht neemt: 

 Was uw handen regelmatig met water en zeep 
 Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog 
 Gebruik papieren zakdoekjes 
 Schud geen handen 
 Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar 
 

VERVOER 
Groepsvervoer rijdt niet, het is aan de organisatie deelnemers eventueel naar 
de dagbesteding te vervoeren. Hierbij mag 1 persoon tegelijk schuin achter de 
chauffeur plaatsnemen.  
 

WIE KOMT NAAR DE DAGBESTEDING 
De komende tijd zullen we maar een aantal deelnemers per dag(deel) kunnen 
ontvangen. Wil je komen, meld je dan aan bij André. Op deze manier kan het 
team bekijken wie op welke dag(delen) kan komen.  
 

WERKZAAMHEDEN 
De werkzaamheden zoals jullie gewend zijn, zullen niet altijd kunnen. Het 
team beslist welke werkzaamheden doorgaan en hoeveel personen hieraan 
deel kunnen nemen. We zullen proberen de verdeling zo te plannen dat 
iedereen die wil, tenminste 1 dag(deel) per week aanwezig kan zijn. 
 
 
 
 



 

 

 
 
KANTINE 
Voorlopig zal er alleen gebruik gemaakt worden van de kantine voor het 
zetten van thee en koffie. Het is niet de bedoeling dat we de kantine in de 
pauze gaan gebruiken om te gaan zitten.  
 

WC 
Alleen de WC groep bij de kantine is open voor gebruik. Wil je hiervan gebruik 
maken gelden de volgende regels: 
 Ga de kantine in of uit via de grote deuren, die staan open 
 Kijk of er niet meer dan 2 mensen in de kantine of bij de wc zijn. 
 Handen wassen 
 Deurklink naar de wc inspuiten met dettol, staat op de wasmachine 
 Na het wc bezoek, spoelknop, de bril/toiletpot inspuiten met dettol  
 Droogmaken met papieren handdoekje, spoelknop, bril/toiletpot 
 Papieren handdoekje in de prullenbak gooien, NIET DOORSPOELEN!! 
 De deurklink naar buiten inspuiten met dettol als je de wc deur geopend 

hebt. 
 Met een papieren handdoekje droogmaken. 
 

ETEN 
De keuken zal niet alle dagen geopend zijn. Op de dagen dat er wel iets bereid 
wordt, is er een aangepast menu. Wil je iets bestellen, dan bij voorkeur met pin 
betalen.  
 

VEILIGE WERKPLEKKEN 
 

De volgende werkzaamheden kunnen alleen of op 1,5 meter van elkaar 
worden uitgevoerd.  
Bij voorkeur worden werkzaamheden in de buitenlucht uitgevoerd.  
 
 Werkzaamheden in de tuin 
 Grasmaaien 
 Bosmaaien 
 Graafmachine 
 Houtkloven – 1 persoon 
 Opknapwerkzaamheden aan de buitenkant van het werkgebouw  
 Opknapwerkzaamheden aan het theehuis buitenkant 
 Opknapwerkzaamheden aan het theehuis binnenkant – 2 pers. 
 Uitbreiding terras 
 Activiteiten van de creahoek binnen – 2 à 3 pers. 



 

 

 
 
 Activiteiten van de creahoek buiten – indeling maken op 1,5 m 
 Houtbewerking binnen – 2 pers. 
 Houtbewerking buiten – indeling maken op 1,5 m 
 
Werkplekken die aangepast kunnen worden 
 

 BAKKEN 
1 persoon voor het bakken in de kantine,  
 plexiglasscherm lang de ingang   
 plexiglasscherm aan kant waarbij je in de kantine kijkt. 

 
 KOKEN 
Maximaal 2 pers. Bij het koken in de keuken van het theehuis 
 plexiglas scherm op 2/3 van het werkblad, zo kun je koken en nog iets 

wegzetten. 
 Plexiglas scherm aan het begin van het werkblad als scheiding tussen de 

oven en het werkblad. 
 Beide deuren als toegangsdeur gebruiken.  
 Looppad vrijlaten, als je achter elkaar langsloopt, niet face to face 
 Eigen gereedschappen/werkplek gebruiken, na gebruik schoonmaken.  
 Bestellen, app je bestelling door aan Miran 

 
 THEEHUIS 

1 persoon Voor uitgifte en afrekenen. 
 Plexiglasscherm boven de bar 
 Aanvoer spullen vanuit de keuken via achterdeur. 
 Je krijgt een app wanneer je bestelling klaar is om af te halen 
 Uitgifte van achter de bar. 
 Afrekenen met pin 
 Afhalen via de normale vooringang die open staan binnen gaan 
 Langs de bar, afrekenen en bestelling ophalen 
 Door de achterste voordeuren die openstaan het theehuis verlaten 
 Buiten eten, zorg dat je afstand van elkaar bewaard. 

 

 


