
Corona Routekaart Gemeente Hoorn 
 

   

19 juli 2021 **) In de zomer (per 19 juli)  In de zomer/na de zomer (* en datum onbekend)  Na de zomer (* en vermoedelijk september) 

Werken op kantoor • Als dat noodzakelijk is ***) 

• Maximaal 174 personen per dagdeel in stadhuis 

• Geen lunch maar zitten in restaurant/foyer kan 

• Als dat noodzakelijk is of voor maximaal 50% van je 

werktijd 

• Reis je met OV? Ga buiten de spits 

• Houd afstand van 1,5 meter. Draag een mondkapje als 

dat moeilijk is.  

• Restaurant/foyer weer open als werklocatie, keuken 

gesloten. Eigen lunch mag. 

• Als dat noodzakelijk is of het beste werkt 

• Restaurant/foyer weer open voor lunch 

 

Thuiswerken • Thuiswerken tenzij • Thuiswerken minimaal 50% van je werktijd, tenzij. • Thuiswerken als dat het beste werkt 

Vergaderen • Online, tenzij 

• Intern of extern met toestemming 

 

• Remote (thuis/online), hybride of fysiek in overleg met 

teammanager of met AOG (ambtelijk opdrachtgever) 

• Er is beperkte ruimte. Ga er sociaal mee om. 

• Maak geen herhalingsreserveringen 

 

• Remote (thuis/online), hybride of fysiek 

Reserveren • In Topdesk 

• Vergaderruimte (flexibel)  

• Aanwezigheid werkplek (per dagdeel) 

 

• In Topdesk ****) 

• Vergaderruimte (flexibel), max. aantal personen per 

ruimte  

• Aanwezigheid werkplek (per dagdeel) 

• **) Maximaal 275 plekken stadhuis  

• In Topdesk 

• Vergaderruimte (flexibel)  

• Aanwezigheid werkplek (per dagdeel) 

 

Teambinding, 

samenwerken 

• Online  

• Fysiek overleg e.d. met toestemming 

• Lunch, diner, uitje, borrels (extern, binnen richtlijnen)  

• Maximale ruimte intern en max. 30 personen extern 

• Online, hybride of fysiek in overleg met manager of met 

AOG (ambtelijk opdrachtgever) 

• Lunch, diner, uitje, borrels (extern, binnen richtlijnen) 

• Max. aantal personen afhankelijk van maximaal aantal 

personen per ruimte  

• Zonder beperkingen mogelijk 

Vragen • ***) Vraag toestemming aan je teammanager voor 

werken, ontmoeten of vergaderen op kantoor 

• Geef aan als je bezwaar hebt tegen fysieke 

aanwezigheid 

• Hoi!-groep Ons Nieuwe Normaal 

• Overleg met je manager over je aanwezigheid  

• Stel je vragen aan je manager 

• Overleg met je team, maak afspraken 

• Geef aan als je bezwaar hebt tegen fysieke 

aanwezigheid 

• Hoi!-groep Ons Nieuwe Normaal 

• Hoi!-groep Ons Nieuwe Normaal 

 

*) We passen de routekaart aan bij versoepelingen of terugdraaien van de Corona-richtlijnen door de overheid. 

**) De dagdagelijkse terugkeer praktijk kan tot bijsturen van de afgesproken voorwaarden leiden. 

***) Fysieke aanwezigheid is met toestemming mogelijk voor: (samen) werken, werk technisch, sociaal contact, teambuilding, training, klantcontact.  

****) De aangewezen vitale functies hebben voorrang. Kortdurend verblijf (zoals printje maken), telt niet mee in genoemd maximum. 

 

 


