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VOOR VRIJWILLIGERS EN BEZOEKERS 
HANTEREN WE ONDERSTAANDE  RICHTLIJNEN  
 
 
1. Maximaal 4 personen per groep per rondleidende  
    vrijwilliger of 1 huishouden. 
 
2. Handen ontsmetten bij binnenkomst. 
 
3. Hoest of nies in de binnenkant van je arm. 
 
4. Schud geen handen. 
 
5. Iedere vrijwilliger draagt handschoentjes en een mond-   
    masker of gezichtsbeschermingskap tijdens een  
    rondleiding. 
    Iedere bezoeker draagt een mondmasker of gezichts-    
    beschermingskap tijdens een rondleiding. 
  
6. Houd 1,5 meter afstand van anderen. 
 
7. Blijf beslist thuis bij verkoudheid of verhoging. 
 
8. De bezoeker wordt geacht de aanwijzingen van de 
    vrijwilliger op te volgen. 
 
 
 
 
 
Opmerking: waar in het protocol gesproken wordt over “vrijwilliger of 
bezoeker” en “hij” wordt ook “vrijwilligster en bezoekster” en “zij” bedoeld. 

 
 
 



VOOR WIE IS DIT PROTOCOL BEDOELD? 
 
Het protocol is bedoeld voor vrijwilligers en bezoekers van het Nederlands Drukkerij 
Museum. Voor het ontvangen van vrijwilligers en bezoekers zijn  in het museum een aantal 
aanpassingen gedaan en spelregels opgesteld. 
 
Vrijwilliger 
Omdat het bestuur van het museum zich terdege realiseert dat een aantal van onze 
vrijwilligers tot de risicogroep behoort van het Coronavirus worden  onderstaande regels 
strikt in acht genomen: 
- vrijwilligers met een verhoogd risico worden ontraden om naar het museum te komen 
- iedere vrijwilliger krijgt uitgebreide instructies met dit protocol als uitgangspunt 
- als zich een groep aandient voor een rondleiding of schoolproject wordt door Frans de 
Nijs (coördinator rondleiding) die vrijwilliger(s) benaderd, die nodig zijn voor deze rond- 
leiding 
- Aanwezig op het museum zijn alleen de vrijwilligers voor een rondleiding of als er een 
klus geklaard moet worden (het bestuur bepaalt dit). 
Als er geen activiteiten zijn in het museum is er niemand aanwezig tot nader bericht! 
In de keuken mogen maximaal 3 personen tegelijk aanwezig zijn, bv. voor koffiedrinken.  
 
Bezoeker 
Zie ONTVANGST GROEPEN OF INDIVIDUELE BEZOEKER  

 
==================================================== 
 
REEDS GEMAAKTE AANPASSINGEN IN MUSEUM  
N.A.V. RICHTLIJNEN RIVM 
 
Voor het hele museum 
- lijnen of letters op 1,5 meter in de ontvangstruimte en bij de meest gedemonstreerde 
machines tijdens een rondleiding. 
- duidelijke routing (ook op de tentoonstellingsruimte), aangegeven d.m.v. pijlen of bordjes 
voor de bezoeker. 
- vrijwilligers dragen altijd handschoentjes en mondmasker tijdens een rondleiding. 
- leaflets opgehangen met richtlijnen. 
 
Toiletruimte 
- “bezet/vrij bordje” aan de deur en duidelijke richtlijnen aangegeven. 
- maximaal 1 persoon tegelijk in de toiletruimte  
- ruimte voldoende ventileren (raampjes open) 
- alleen doorspoelen met de klep dicht 
- na toiletgebruik worden handen gewassen en daarna ontsmet 
- toiletruimte wordt 2x per dag geheel ontsmet 
 
Ontvangstruimte 
- tafel en alle stoelen zijn weg, zodat er meer ruimte ontstaat. 



- toonbank is naar voren geplaatst. 
- 1,5 meter staat aangegeven op de vloer 
- zoveel mogelijk laten pinnen, anders geld laten wegleggen, daarna pas pakken. Nooit 
rechtstreeks aanpakken van de bezoeker. 
- tijdens het pinnen of betalen neemt de vrijwilliger 1,5 meter afstand in acht door opzij te 
stappen en plaats te nemen op de gemarkeerde plaats. 
 
Kleine drukkerij 
- plexiglas aangebracht tussen zetbokken en omliggende ruimte. 
- kastje(s) en proefpersje zijn verplaatst om meer ruimte te creëren.  
 
Tentoonstellingsruimte: 
- een route aangegeven d.m.v. pijlen op. 
- bij en op de trap (naar boven en beneden) alert zijn op andere mensen op de trap. 
 
==================================================== 
 
ONTVANGST INDIVIDUELE BEZOEKER EN GROEPEN  
 
- De individuele bezoeker kan het museum bezoeken alleen met reservering via 
rondleiding@nederlandsdrukkerijmuseum.eu op de reguliere openingstijden. 
- Groepsbezoek aan ons museum kan ALLEEN OP AFSPRAAK, gemaakt via mail of 
telefoon.  Bezoek kan op alle dagen en dagdelen van de week. 
- Maximaal 12 personen per groep onder begeleiding van 3 museumvrijwilligers. Dus: 
maximaal 4 bezoekers per vrijwilliger. 
- De groep wordt ontvangen buiten op het grasveld op gepaste afstand op aangegeven 
markering. Er wordt tekst en  uitleg gegeven over hoe we het museum gaan bezoeken en 
op welke voorwaarden. Ook wordt gevraagd naar de gezondheid. 
- Er worden vervolgens 2 of 3 groepen van maximaal 4 personen gemaakt. 
 Groep 1 begint in de kleine drukkerij  
 Groep 2 begint bij Gutenberg/Costerruimte of drukkerszaal. 
 Een eventuele groep 3 begint boven binderij/tentoonstelling 
Volgorde ingaan museum: groep 3 – groep 1 – groep 2 
- Bij binnenkomst eerst verplicht handen ontsmetten; vrijwilligers en bezoekers dragen 
handschoentjes. 
 
De rondleiders van deze groepen houden zich aan onderstaande routing! 
Routing groep 1: kleine drukkerij – Gutenberg/Costerruimte of drukkerszaal – binderij. 
Routing groep 2: Gutenberg/Costerruimte of drukkerszaal – binderij – kleine drukkerij. 
Routing groep 3: binderij – kleine drukkerij - Gutenberg/Costerruimte of drukkerszaal. 

 
 
VOORBEELD ROUTE RONDLEIDING  
UITGAANDE VAN GROEP 2 

 
Ontvangstruimte 
Zoals eerder beschreven. 

mailto:rondleiding@nederlandsdrukkerijmuseum.eu


Gutenberg/Costerruimte  
- De vrijwilliger stelt zich op in de deuropening tussen de Gutenberg/Costerruimte en de 
drukkerszaal. De bezoekers stellen zich op bij één van de letters die op de vloer zijn 
aangegeven. Deze bevinden zich op 1,5 meter van elkaar af. 
- De vrijwilliger kan hier nu de uitleg geven van de objecten. die zich in de kleine tentoon- 
stellingsruimte bevinden. 
 
Drukkerszaal  
- De groep begeeft zich eerst naar de kniehevelpers en neemt plaats bij de op de vloer aan- 
gegeven letters van dezelfde kleur. 
- Daarna begeeft de groep zich naar de trapdegels links in de grote zaal. Ook hier zijn letters 
aangebracht die de plaats van de bezoeker aangeven. De kleur van de letters is hier 
afwijkend van de andere letters, zodat er geen vergissing kan ontstaan over de op te stellen 
plaats. 
- De cilinderpers Julien is de volgende fase in de rondleiding. Ook hier zijn letters rondom 
de pers aangebracht, waar de bezoekers zich kunnen opstellen. 
 
Kleine drukkerij  
In de kleine drukkerij zijn aanpassingen gemaakt waardoor het mogelijk is om de uitleg op 
veilige manier te volgen. Plexiglas schermen zorgen voor afscheiding tussen vrijwilliger en 
bezoeker. Op de vloer zijn letters aangebracht die aangeven waar de bezoeker zich dient op 
te stellen. Voor uitleg aan de trapdegel zijn letters aangebracht van een andere kleur, zodat 
ook hier voldoende afstand tussen vrijwilliger en bezoeker is gerealiseerd. 
 
Bovenverdieping  
- Op de bovenverdieping zijn tekstborden neergezet, die de bezoekers er op attenderen dat 
de verplichte 1,5 meter moet worden nageleefd. 
- Op de vloer voor de binderij zijn letters aangebracht die aangeven waar de bezoekers 
moeten staan tijdens de uitleg.  
- De tentoonstelling op de bovenverdieping is te bekijken volgens de aangegeven route. De 
bezoekers dienen hier zelf de goede onderlinge afstand te bewaren. De vrijwilliger ziet er 
echter wel op toe dat dit ook gebeurt! 
- De tentoonstelling kan met maximaal 4 personen per groep of 1 huishouden bezocht 
worden met inachtneming van de 1,5 meter! Totaal 12 bezoekers boven, gesplitst in koppels 
of groepjes van maximaal 4 personen 
Ook dient de aangegeven route gevolgd te worden. 
- De ingang is bij de trap (stoeltjeslift). De uitgang is ook via dezelfde trap terug.  
Hierbij dient de vrijwilliger als ‘verkeersregelaar’ op te treden en er voor te zorgen dat de 
bezoekers de verplichte afstand in acht nemen zodat het veilig is de trap te gebruiken. Zowel 
op de bovenverdieping als beneden zijn hiervoor markeringen aangebracht om de 1,5 meter 
afstand te garanderen. 
 
==================================================== 

 
 



AANDACHTSPUNTEN VRIJWILLIGER TIJDENS EEN 
GROEPSRONDLEIDING 

 
- De begeleidende vrijwilliger van een groep houdt zich aan en let goed op de 1,5 meter. 
Achter plexiglas (kleine drukkerij) mag de afstand tussen vrijwilliger en bezoeker kleiner 
zijn. Tussen de bezoekers onderling 1,5 meter! 
- De begeleidende vrijwilliger van een groep houdt zich aan de routing en let goed dat de  
groepen elkaar niet gaan kruisen of samensmelten. 
- De begeleidende vrijwilliger van een groep houdt de tijdsduur in de gaten. Het mag niet 
zo zijn dat bv. groep1 halverwege de uitleg is en dat groep 2 duimen staat te draaien. Hou 
ongeveer een 0,5 uur per onderdeel aan. De groepen wisselen, de vrijwilligers niet. 
Iedere vrijwilliger draagt handschoentjes en een mondmasker of gezichtsbeschermingskap 
tijdens een rondleiding.  
 
==================================================== 

 
ONTVANGST SCHOOLBEZOEK  
VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) 
 
In het middelbaar beroepsonderwijs  en hoger onderwijs hoeven de  leerlingen onderling 
geen afstand meer tot elkaar te hebben 
Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling dus geen 1,5 meter afstand te houden, maar 
wel tot anderen (volwassenen). Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de 
middelbare scholen.  
 
Voor bezoek van groepen voortgezet onderwijs gelden onderstaande regels van vrijwilligers 
en leerlingen! 
 

PROJECT “DRUKKERSTAAL/MUSEUMSCHATJES” VO 
- Iedere vrijwilliger en begeleider draagt handschoentjes en een mondmasker of gezichts- 
beschermingskap tijdens een rondleiding.  
-  Bij binnenkomst iedereen handen ontsmetten. 
- De leerlingen komen onder begeleiding van begeleiders. Deze begeleiders dienen zich te 
houden aan de aanwijzingen van de museumvrijwilliger! 
-  Er  worden 2 of 3 groepen gemaakt (hangt van de grootte van de groep af). 
 
Maximaal mogen er maar 2 begeleiders per groep in het museum, behalve als de 
groep van buiten Etten-Leur komt! Daar geldt voor: maximaal 6 begeleiders. 
 Groep 1 begint eerst in het atelier en vervolgens naar de kleine drukkerij  
 Groep 2 begint in de drukkerszaal. 
 Groep 3 begint boven bij de binderij  
De groepen houden zich aan onderstaande routing! 
 Routing groep 1: atelier/kleine drukkerij - drukkerszaal – binderij. 
 Routing groep 2: drukkerszaal – binderij – atelier/kleine drukkerij. 
 Routing groep 3: binderij – atelier/kleine drukkerij - drukkerszaal. 
 



Extra handelingen n.a.v. coronavirus: 
Atelier/kleine drukkerij  
- iedere keer na het drukken op proefpers wordt het handvat ontsmet 
- loden letters worden na ieder groepsbezoek grondig ontsmet 
- houten planken trapdegel worden na iedere groep ontsmet 
 
Drukkerszaal 
- de vrijwilliger inkt het zetsel in, niet de leerling 
- handvaten bengel van kniehevelpers wordt na iedere groep ontsmet 
- handvat van Julien cilinderpers wordt na iedere groep ontsmet 
 
Binderij 
- de vrijwilliger niet en snijdt het eigen boekje, gemaakt van het vouwvel, niet de leerling. 
 
==================================================== 
 

ONTVANGST SCHOOLBEZOEK BASISSCHOOL (BS) 
 
De 1,5 meter maatregel voor kinderen is vanaf 1 juli versoepeld, omdat zij een kleine rol 
spelen in de verspreiding. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen 
geen 1,5 meter afstand meer te houden.  
 
Vrijwilligers dragen handschoentjes en een mondmasker of gezichtsbeschermingskap 
tijdens een rondleiding. Eventuele begeleiding draagt een mondkakje. 
 
Door deze versoepeling kunnen de projecten “Drukkerstaal” en “Letterkist van 
Dirk den Drukker” plaatsvinden volgens het oude concept!  
 
Begeleiders (uitgezonderd de leerkracht plus 1 begeleider) van schoolgroepen uit Etten-
Leur kunnen niet bij de rondleiding aanwezig zijn. Ze worden verzocht om na afloop van 
de rondleiding buiten te wachten. Begeleiders van schoolgroepen van buiten Etten-Leur 
mogen wel binnen, maar wel zo beperkt mogelijk! 
Uiteraard geldt de 1,5 meter regeling tussen begeleidende ouders onderling. Ook houden 
de begeleiders zich aan de aanwijzingen van de museumvrijwilliger. 
 
==================================================== 
 
TEN SLOTTE 
 
Er zullen altijd zich onvoorziene situaties voordoen, of handelingen gebeuren die niet zo 
bedoeld zijn. In dat geval moet de vrijwilliger/begeleider adequaat en direct reageren, 
uiteraard op een normale manier. 
 
Het bestuur heeft geprobeerd dit protocol zo volledig mogelijk te maken. Toch kan het 
voorkomen dat er een situatie ontstaat, die niet beschreven is in dit protocol. In dat geval 
wordt de bezoeker verzocht om de richtlijnen van de rondleider/vrijwilliger te volgen. 


