Te nemen maatregelen door kleine musea i.h.k.v. de 1,5 meter samenleving/economie: waar
moet/kun je aan denken?
Stavaza 25 5 2020
De musea kunnen weer open per 1 juni, 12.00 uur 2020.
Dit is een vereenvoudigde versie van te nemen maatregelen gericht op kleine, niet geregistreerde
musea. Echter ook kleine, wel geregistreerde musea kunnen er hun voordeel mee doen. Kijk ook naar
het protocol van de Museumvereniging en vraag & antwoord op Museumcontact over dit onderwerp.
Geen enkel museum is gelijk en dus vergen deze maatregelen maatwerk. En budget! Blijf pragmatisch
denken en de 1,5 meter afstand en regelmatig de handen wassen/met gel reinigen blijven het
belangrijkste!
Om vooraf over na te denken
- Je kunt de maandag, andere dagen of avonden dat je normaliter gesloten bent open gaan zodat je
publiek meer kunt spreiden over de week.
- Kun je als lokaal museum met tijdslots of online reserveringen werken? Wat is er dan nodig qua
investeringen? Of is een telefonische reservering voldoende? Het vastleggen van bezoekgegevens
(wie was er in huis?) is vooral van belang zodat bij positieve testuitslagen GGD's mogelijkheden
hebben voor intensief bronnen- en contactonderzoek. M.a.w: komen er bij jouw museum niet zoveel
bezoekers dagelijks, dan kun je de gegevens ook handmatig noteren. Denk hierbij ook aan de AVG
regels (zie hieronder).
- Heb je nog een andere ingang die je nu kunt gaan gebruiken als uitgang? Denk na over een goede
routing.
En specifiek voor de (senior) vrijwilligers
- Richtlijnen van de overheid en de RIVM blijven leidend. Bespreek met vrijwilligers boven de 70 jaar
of en hoe zij ingezet willen worden. Wees je bewust van de bestuurlijke verantwoordelijkheid!
- Het is nu niet de tijd ernaar om lekker bij elkaar te zitten om bij te kletsen. Spreek indien nodig de
vrijwilligers streng toe om ze aan de regels te laten houden.
Vastleggen persoonsgegevens en de AVG
Er kwamen vragen binnen hoe het zit met het vastleggen van persoonsgegevens i.h.k.v. track&trace
bij een mogelijke besmetting en de AVG. Daarvoor is door ons het volgende opgesteld:
Het uitgangspunt blijft net als bij de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dat
persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk voor het doel van de
verwerking. Concrete bewaartermijnen benoemt de AVG niet. Je mag dan ook zelf de duur van de
bewaartermijn bepalen.
Je dient vooraf vast te stellen hoelang bepaalde documenten met persoonsgegevens bewaard gaan
worden.
De bewaartermijnen moeten openomen worden in een zogenaamd verwerkingsregister.
De personen van wie je gegevens verwerkt dienen geïnformeerd te worden over deze
bewaartermijnen.
De bepaalde bewaar- en vernietigingstermijn dienen zo mogelijk te worden vertaald naar passende
technische en organisatorische maatregelen.
Na verstrijken van de bewaartermijn dienen de persoonsgegevens daadwerkelijk vernietigd te worden
of geanonimiseerd.
Dit betekent het volgende:
Termijn van bewaring
In acht nemend dat er sprake is van 2 weken incubatietijd is een bewaartermijn van 4-6 weken handig.
Verwerkingsregister
Je maakt binnen je AVG registratie een nieuw document waarin je vastlegt waarom je bepaalde
persoonsgegevens vastlegt (het doel), welke gegevens en hoe lang.
(dus vanwege corona, naam/adres/telefoon/mail (of keus hieruit) en tijd van bewaring).
NB! In dit register neem je dus niet de persoonsgegevens zelf op; dat gebeurt elders en los van het
register.

Reserveringsformulier
Opnemen dat je de persoonsgegevens bewaard om de reden van corona track&trace besmetting en
dat je ze na termijn X vernietigd. Communiceer wat je doet en waarom (website en de kanalen die je
gebruikt).
Communicatie bij bezoek dat spontaan langskomt
Idem
Weigering van doorgeven persoonsgegevens
Dan is bezoek aan museum niet mogelijk.
Oneigenlijk gebruik
Je mag de adressen niet gebruiken voor andere doeleinden als mailen van nieuwsbrieven etc. tenzij je
daar expliciet om toestemming voor hebt gevraagd.
Ontvangst van het bezoek
Entreegebied/balie
- Bedenk op basis van de grootte van je museum hoeveel mensen je maximaal in huis kunt hebben.
NB! Uitgangspunt is 1 bezoeker per 10 m2. Je kunt je bezoekers iets meegeven (een simpel kaartje of
iets waarvan je een x-aantal exemplaren in huis hebt) zodat je, als die op zijn, weet dat je aan je max
bezoekers zit.
- Bedenk hoeveel baliemedewerkers op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen werken. Vaak is het
prettiger om met z’n tweeën de balie te bemensen. Wellicht vindt niet iedere vrijwilliger het prettig om
met 1,5 afstand te werken; hou daar rekening mee.
- Scherm de balie af met een perspex of doorzichtig ander materiaal om afstand te garanderen. Er zijn
ook toepassingen die een kleur- en geluidsignaal geven zodra iemand te dicht bij komt. Bijv. de ‘Aura
Aware’.
- Doe een check vooraf op gezondheid. Neem de vraag over al of geen gezondheidsklachten op in je
reserveringsformulier als je dat hebt, vraag het aan de telefoon en bij binnenkomst van de bezoekers.
Het gaat hier om de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, verhoging,
koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid. Neem als bepaling in de huisregels
/bezoekersvoorwaarden van het museum op dat mensen met deze gezondheidsklachten geen
toegang hebben.
- Zorg voor zo min mogelijk contactmomenten bij het verwerken van Museumkaart of andere kaarten.
Is het mogelijk de scanner van de Museumkaart zo naar het publiek te draaien dat die dat zelf kan
doen? Zelfde geldt voor kassabonuitgifte.
- Vraag zoveel mogelijk per pin te betalen. Als dat niet lukt zorg dan voor handgels in de buurt opdat
bezoekers en vrijwilligers/personeel meteen hun handen kunnen desinfecteren na aanraking met geld.
- Voldoet je garderobe of kluisjesgebied aan de gewenste in te nemen afstand?
- Zorg voor desinfectiemateriaal (handgels, desinfectiedoekjes etc) voor publiek maar ook om de balie
zelf met alle spullen erop regelmatig af te nemen. En zorg voor prullenbakjes!
- Heb je een VVV in huis? Maak dan afspraken wat je doet met de vele boekjes en folders. Geef ze
eventueel af op verzoek en dus niet meer alles ter inzage. Of zorg voor voldoende handschoenen
waarmee de bezoekers spullen kunnen vastpakken.
- NB! Plastic handschoenen gaan bij het restafval en dus niet bij het plastic in geval van
afvalscheiding!
Inrichting en routing van het museumbezoek
- Plak duidelijk op de vloer de routing af. Als het mogelijk is, is een eenrichtingsroute (ook vaak de
IKEA routing genoemd) een handige manier.
- Geef met linten, afscheidingskoordjes e.d. aan waar het publiek niet mag komen; denk ook aan
stoelen naast elkaar en plak zodanig af waar dat nodig is.
- Breng duidelijke pictogrammen aan voor de gewenste routing.
- Geef in de huisregels aan dat deze routing wordt gehandhaafd en dat er ook op gecontroleerd wordt
en er boetes kunnen zijn bij het niet naleven van de regels.
- Publiceer de aangepaste huisregels ook op je website.

Eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid
- Vraag rekening met elkaar te houden bij kleine ruimtes, waar je eventueel moet wachten of krappe
doorgangen.
- Bedenk dat daar waar publiek elkaar kruist op een mindere afstand dan de 1,5 mt er toezicht nodig is
door een gastheer/-vrouw die het ‘verkeer’ regelt.
- Personen uit één huishouden mogen wel dicht bij elkaar zijn. Bij twijfel, treedt niet als een
politieagent op, daar wordt niemand blij van.
Beschermingsmateriaal personeel
Zorg voor mondkapjes, handschoenen e.d. voor je personeel als ze dat willen gebruiken.
Hands on zaken
Heb je doe-dingen in je museum, touch screens, VR-brillen, video installaties, audio guides? Kijk of
het mogelijk is dat alleen een suppoost iets bedient. Touch screens kun je met een folie afdekken. Zet
er handgel, desinfectiespray etc. naast. Audiotours kunnen ook via de eigen telefoon toegankelijk
gemaakt worden.
Museumwinkel
- Bedenk hoe dit heringericht kan worden voor de 1,5 meter afstand. Misschien moet er meer ruimte
komen en betekent dat vermindering van je aanbod.
Museumcafé/-restaurant/koffiecorner
- Bedenk hoe dit heringericht kan worden voor de 1,5 meter afstand. Dat geldt ook voor een eventueel
aanwezig terras.
- En als je met een horeca uitbater werkt bespreek dan wat er nu gezamenlijk mogelijk is. En als dat
niet gaat communiceer dan naar je bezoekers dat er tijdelijk geen horeca is.
Toiletten
- Zorg voor voldoende zeep, handgels etc.
- Zorg voor papieren handdoekjes als die nog niet gebruikt worden. En anders zeer veelvuldig de
stoffen handdoeken verschonen. Of een stapel gastendoekjes neerleggen.
- Zorg voor het vaker schoonmaken. Als dat een probleem vormt kies er dan voor de toiletten af te
sluiten voor bezoekers en geef dat duidelijk aan.
Schoonmaken
Maak vaker schoon! Denk daarbij aan handvaten, deurknoppen, liftknoppen etc. Tip: Liftknoppen
kunnen afgedekt worden met plastic folie en dat folie kun je een keer per uur wisselen.
Ontvangst van groepen
Op dit moment wordt het afgeraden groepen te ontvangen.
Ontvangst van schoolklassen
Zoals de Museumvereniging aangeeft: Schoolreisjes van kinderen onder de 12 jaar volgen het actuele
advies van het RIVM, in overleg met de veiligheidsregio en de betreffende basisschool.
Tot slot: het is fijn als het museumbezoek ondanks deze maatregelen als bijzonder blijft ervaren
worden. Zorg voor een ‘gezonde’ balans tussen maatregelen en wat je wilt overbrengen met je
museum.

