
 Waarde PN’ers 

 Zowel IVN als Staatsbosbeheer raden op dit moment het werken in het veld met grote 

groepen nog af. We verwachten dat per 1 september de regels wat soepeler zullen worden. 

We denken dat het goed mogelijk is om met een aantal spelregels een verantwoorde 

werksituatie te scheppen. 

 Belangrijk daarbij: alleen gezonde mensen komen werken, gereedschap is schoon, ieder 

bewaakt de afstand t.o.v. elkaar, zowel bij het komen en gaan, bij het werk als bij de pauzes. 

 We beseffen dat niet alleen de fysieke arbeid en het werken aan de diversiteit van de natuur 

het plezier geeft, maar ook de ontmoeting van belang is voor de deelnemers. Daarom gaan 

we het werk per werkochtend verdelen over kleinere teams (denk aan 3 tot 5 mensen). Deze 

teams leveren de klus, en starten, pauzeren en stoppen gezamenlijk. We denken dat het 

goed mogelijk is om in zo’n team de veilige afstand te bewaren. 

 We beginnen voorzichtig met de omvang van de groep, die komt werken. Als we in de loop 

van het seizoen ontdekken dat het goed te doen is of dat de regels soepeler worden, kunnen 

we opschalen. 

 

Nieuwe regels voor werkdagen 

• Als je enigszins gezondheidsklachten hebt kom je niet. 
• Hou je aan de algemene richtlijnen van RIVM (afstand, handen wassen, niezen in de 

elleboog, gebruik papieren zakdoeken, e.d.) 
• Aanmelden van deelname. Je dient je van tevoren aan te melden als je wilt komen werken. 
• Bij voorkeur eigen gereedschap en in elk geval eigen handschoenen meenemen 
• Instructies en mededelingen komen in de mail met de uitnodiging om te komen werken 
• Vragen stellen ook bij voorkeur vooraf via de mail 
• We hebben reinigingsspray en poetspapier en een grote vuilniszak bij de kar. 
• Ieder komt op eigen gelegenheid. 
• Gereedschap is schoon en dat leggen we bij uitgifte uit elkaar op een groot zeil. 
• Ieder pakt zijn gereedschap en houdt het de hele ochtend bij zich 
• We werken in kleine groepjes. 
• Ieder zorgt voor de 1,5 meter afstand bij werkzaamheden en bij gereedschap pakken, e.d. 
• We rinkelen een bel voor een pauze rond 11 uur en ieder team drinkt zijn/haar eigen 

koffie/thee en eet zijn/haar brood/koek op de eigen werkplek 
• Om kwart voor 1 rinkelen we weer de bel om aan te kondigen dat we stoppen. 
• Je levert je gereedschap in bij de kar waar het wordt gereinigd en geteld. 
• We doen geen soep 
• De obco loopt tijdens de werkochtend een keer rond om bij ieder even te checken (op 1,5 

meter) of alles naar wens is. 
 


