
Opstarten energetische 
woningverbetering
10 woningen te Grou

Hoe borgt Van Wijnen de 
veiligheid van de bewoners, 
uw medewerkers en onze 
medewerkers rondom het 
coronavirus?
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Door de coronacrisis is de start van het project 
vertraagd. Inmiddels worden de voorbereidende 
werkzaamheden weer opgestart.

De veiligheid en de gezondheid van u als 
bewoner, maar ook die van onze medewerkers 
staat hierbij op de eerste plaats. Alleen samen 
krijgen we het coronavirus onder controle. We 
nemen u in dit boekje mee in de maatregelen die 
wij hebben getroffen om de werkzaamheden 
binnen- en rondom uw woning op te starten.

De maatregelen zijn volgens het RIVM en de 
overheid gevolgd. Wij Hebben er alle vertrouwen 
in dat we deze periode samen goed doorkomen.

In december starten wij met het energetisch verbeteren van 

10 woningen in Grou. Naast de energetische maatregelen 

voeren wij ook het reguliere onderhoud van de woningen uit. 

In dit boekje leest u meer over hoe wij dit gaan aanpakken.
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310 woningen te Grou

Communicatie met de bewoners

Uw mening telt! Voordat wij starten met de 
werkzaamheden vragen wij u tijdens een 
persoonlijk gesprek, in de daarvoor aangepaste 
corona bouwkeet, of u akkoord gaat met het 
plaatsen van de zonnepanelen en lichten wij de 
werkzaamheden toe. De inhoud van dit boekje 
nemen wij dan ook graag met u door. 

Gesprek bouwkeet
Binnenkort wordt u benaderd voor het plannen 
van een persoonlijk gesprek. Dit gesprek gaat 
plaatsvinden tussen 14 en 24 september. 
Gelijktijdig met dit gesprek wordt er een 
technische opname uitgevoerd in uw woning.

Tijdens dit gesprek kunt u al uw vragen stellen. 
Aan het einde vragen wij of alles voor u duidelijk 
is en of u wel of niet akkoord bent met het 
plaatsen van zonnepanelen. Uw antwoord kunt u 
aangeven op de akkoordverklaring die u van ons 
heeft ontvangen.

Corona
Valt u binnen een risicodoelgroep en ziet u het 
opstarten van de werkzaamheden niet zitten in 
verband met de coronacrisis, geef dit gerust aan 
tijdens uw persoonlijk gesprek.

De risicodoelgroep is:
- 70 jaar of ouder
- 18 jaar of ouder en één van de volgende 
klachten: chronische hartaandoening, diabetes 
en/of zeer ernstig overgewicht. 

Zegt u nee? Dan worden de werkzaamheden 
later uitgevoerd wanneer de kans op corona 
gedaald is. Dit wordt altijd vooraf met u 
overlegd.

Contactloos werkzaamheden uitvoeren
Het duurt nog enkele weken tot we 
daadwerkelijk starten. In deze tussentijd kan er 
veel veranderen. Op de poster op de volgende 
pagina ziet u hoe wij ‘contactloos’ onze 
werkzaamheden uitvoeren.

Planning
Als bijlage van deze brief vindt u een concept 
planning van uw blok. Hierop krijgt u al een goed 
beeld hoelang de werkzaamheden duren. Deze 
planning is nog niet defi nitief.

Wanneer alle gesprekken zijn geweest en dus 
alle akkoordverklaringen zijn ontvangen, wordt 
de planning defi nitief gemaakt.

Contactpersonen
Bij het opstarten van de werkzaamheden zal er 
altijd iemand van Van Wijnen aanwezig zijn op 
de bouw. Hieronder de contactgegevens.

Woonconsulent Anouk Reitsma
is bereikbaar op telefoon-
nummer 06-83 89 17 90 
of per e-mail via 
a.reitsma@vanWijnen.nl

Heeft u vragen voor Elkien? 
Neem dan contact op met 
projectleider sociaal, Hinke 
De Jong. U kunt Hinke bereiken 
op telefoonnummer 
06-11 23 51 35 . Of per e-mail 
via hinke.dejong@elkien.nl.

Dringende zaken of calamiteiten?
Als er buiten kantoortijden calamiteiten of 
dringende zaken zijn die niet kunnen wachten 
tot de volgende dag, dan kunt u de 
24-uursservicedienst van Van Wijnen bellen. Het 
telefoonnummer is 0513- 46 38 00.



Contactloos onderhoud 
uitvoeren, zo werkt het: 

Stap 2 Stap 3

De medewerkers doen
twee stappen 
achteruit

Zo niet? Dan bellen onze 
medewerkers bij u aan 
wanneer de werkzaamheden 
starten. Zij desinfecteren 
vooraf hun handen

Nee

Ja

Dan vragen ze
of ze binnen 
mogen komen

Dan wensen ze
je beterschap 
en vertrekken

Stap 5a

Stap 5b

De medewerkers vragen of er 
sprake is van griepklachten

De medewerkers verzoeken je 1,5 meter 
afstand te houden. Ze leggen uit in welke 
ruimtes ze aan het werk gaan en vragen je 
samen met je huisgenoten naar een andere 
ruimte te gaan

Stap 7

De medewerkers voeren de 
werkzaamheden uit, altijd op 
minimaal 1,5 meter afstand 
van jou en jouw huisgenoten

Stap 8

De medewerkers waarschuwen
je zodra de werkzaamheden 
klaar zijn en vertrekt

Bedankt voor je medewerking!

Stap 5Stap 4

Één dag voor de werkzaamheden
word je gebeld om te vragen of er bij 
jou thuis sprake is van verkoudheid- 
of griepklachten, koorts of 
thuisquarantaine

De medewerkers
wachten tot je de deur 
open hebt gedaan

Stap 6

Stap 1

Energetisch verbeteren4



Werkzaamheden

Graag leggen wij de werkzaamheden aan u uit 
met de nieuwe regels. Hierbij is ook een 
plattegrond toegevoegd van de woning om aan te 
geven waar wij precies werken. Welke 
werkzaamheden voor u van toepassing zijn, staat 
in de planning die u van ons ontvangt. Wij vragen 
u, wanneer het niet nodig is, niet in het 
werkgebied van onze medewerkers te komen. 
Moet u hier toch bij? Geef dit aan, de 
medewerkers gaan dan voor u aan de kant zodat 
u er op een veilige 1,5 meter afstand langs kunt.

De indeling van uw woning kan afwijken van de 
plattegronden hieronder.

Zonnepanelen
Het plaatsen van de zonnepanelen wordt vanaf de 
buitenkant van de woning gedaan. Om de panelen 
aan te sluiten wordt er op zolder een omvormer 
geplaatst. Vanaf hier wordt een kabel aangelegd 
naar de meterkast. Hiervoor komt een 
medewerker bij u in huis.

Dak isoleren
Het dak wordt van buitenaf voorzien van isolatie 
en nieuwe dakpannen. Verder worden er nieuwe 
goten en hemelwaterafvoeren aangebracht. Het 
bestaande dakraam wordt van buitenaf 
verwijderd. Het nieuwe dakraam wordt vanaf de 
buitenzijde geplaatst. Hiervoor hoeven wij niet bij 
u naar binnen. De afwerking van het dakraam zal 
vanaf de binnenzijde worden uitgevoerd. Hiervoor 
maken wij gebruik van de hal, trap en overloop. 
Wij vragen u dan in de woonkamer en keuken te 
blijven zodat de 1,5 meter afstand bewaard kan 
worden.

Uw dakkapel wordt vanaf de buitenzijde 
vernieuwd en geïsoleerd. Hierbij wordt ook het 
glas vervangen.

Daarnaast vragen wij u 2 meter rondom uw 
woning vrij te maken voor de steiger. Staat hier 
dure beplanting en of andere tuindecoratie die u 
niet beschadigd wilt hebben? Deze dient u zelf 
weg te halen voor de start, zodat hier geen 
beschadigingen aan ontstaan.

Aanpassen meterkast en aanbrengen kookgroep
De meterkast wordt aangepast voor de 
zonnepanelen. Daarnaast wordt er een extra 
groep aangemaakt voor elektrisch koken. In de 
keuken wordt hiervoor een stopcontact gemaakt. 
Hiermee heeft u de optie om over te stappen naar 
elektrisch koken, maar dit is niet verplicht.
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Glasvervanging
Het glas in uw woning wordt vervangen voor HR 
++ glas. Hieronder valt het glas in de ramen aan 
de voor-, achter-, en eventueel zijkant van de 
woning. Voor het plaatsen van het glas vragen wij 
aan de binnenkant 1 meter vrij te maken en aan de 
buitenkant 2 meter. Vooraf wordt er met u 
besproken welke beglazing die dag wordt 
vervangen. Zo kunt u rekening houden in welke 
vertrekken wij werken en kan de 1,5 meter afstand 
worden bewaard. Daarnaast vragen wij u zelf 
raambekleding te verwijderen.

Gevelrenovatie
De gevels worden gerenoveerd. Dit betekent dat 
een deel van de voegen wordt verwijderd en 
opnieuw wordt aangebracht. Na afloop van de 
werkzaamheden worden de gevels gereinigd. 
Voor deze werkzaamheden vragen wij u 2 meter 
vanuit de gevel vrij te houden.

Vervangen cv-ketels
Wanneer uw cv-ketel toe is aan vervanging, krijgt 
u een nieuwe. De cv-ketel zit op uw zolder. Onze 
medewerkers maken gebruik van de hal, trap en 
overloop. Wij vragen u dan in de woonkamer en 
keuken te blijven zodat de 1,5 meter afstand 
bewaard kan worden.

Ventilatiesysteem
Het ventilatiesysteem in uw woning wordt 
nagekeken. De woning krijgt een mechanische 
ventilatie-box (mv). De huidige ventilatiebuizen 
worden hiervoor, waar mogelijk, gebruikt. 
De buizen worden daarom gereinigd. Boven komt 
een ventilatie box te staan die zorgt voor de 
afvoer van lucht in de keuken, douche en toilet. 

Aanbrengen rookmelders
Het aanbrengen van de rookmelders is snel 
gedaan. In onderstaande afbeelding ziet u waar 
deze komt te hangen. Wij vragen u daar waar onze 
medewerker bezig, is 1,5 meter afstand te houden.

Aanbrengen muurisolatie 
De muren worden vanaf de buitenzijde gevuld. 
Wij vragen u daarom 2 meter uit de gevel ruimte 
vrij te maken om beschadigingen te voorkomen.

Keuken
Voor het vervangen van de keuken maken wij 
gebruik van de achterdeur. Op deze manier kan de 
deur richting de hal dicht blijven en kunt u gerust 
in de rest van de woning blijven. Wel vragen wij u 
toegang tot uw tuin en achterdeur. Laat daarom 
eventuele schuttingen en/of hekjes open.

Toilet
Voor het vervangen van het toilet maken wij 
gebruik van de voordeur. Onze medewerkers zijn 
in de toiletruimte en de gang. Tijdens het 
vervangen kunt u tijdelijk geen gebruik maken van 
het toilet. Wij bieden u een droogtoilet aan, deze 
kunt u bijvoorbeeld in de slaapkamer plaatsen.

Badkamer
Ook voor het vervangen van de badkamer maken 
wij gebruik van de voordeur en de gang. Ook hier 
vragen wij u zoveel mogelijk in de woonkamer te 
blijven om de 1,5 meter afstand te kunnen 
bewaren. Als vervanging van de douche bieden 
wij een tijdelijke badkamer op wielen aan of een 
soort gelijk alternatief. Wilt u hier gebruik van 
maken? Geef dit dan op tijd aan bij Anouk.
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Houd 1,5 meter afstand
• Op de bouwplaats, in de keet, de lift, de auto en tijdens een werkinstruc-

tie (toolboxmeeting). Overal.
• Wees daar zelf vindingrijk en creatief in.
• Werk zoveel mogelijk in vaste koppels als het niet lukt om 1,5 meter af-

stand te houden. 
• De 1,5 meter-regel wordt door de coronaverantwoordelijke gehandhaafd.

Bekijk elke dag onze speciale corona-informatiepagina op intranet voor de laatste update
of overleg met je uitvoerder of leidinggevende.

Protocol Renovatie & Transformatie
Gezondheid en veiligheid op #1. Jij bent belangrijk!
Van Wijnen volgt de officiële richtlijnen van het kabinet, het RIVM, de GGD en het Protocol Samen veilig doorwerken van Bouwend Nederland. Dit is samengevat in dit Pro-
tocol Vastgoedbeheer en Renovatie & Transformatie 2.0. 

Je reist alleen, tenzij het niet anders kan. Toch samen in de auto? 
• Houd 1,5 meter afstand.
• Reinig je voertuig regelmatig (radio, handgrepen, stuur & dashboard, 

spiegels).
• Zorg voor extra ventilatie. 
• Neem telkens op dezelfde plek plaats. 
• Bij twijfels of vragen, neem contact op met de uitvoerder of met je regio-

nale HR-contactpersoon. 

Handhaving
Onze bouwplaatsen hebben een corona-verantwoordelijke die toeziet op de handhaving van de coronaregels. 

Voordat je op pad gaat
• In veel gevallen heeft de opdrachtgever ook coronamaatregelen getrof-

fen die voor jouw werkzaamheden van belang zijn. Vraag ernaar bij je 
leidinggevende.

• Binnen het Protocol Samen veilig doorwerken is afgesproken dat bewo-
ners vooraf toestemming moeten verlenen om hun woning te betreden. 
De servicedesk zoekt telefonisch contact met de bewoners en vraagt 
toestemming. Deze wordt vastgelegd in een register. Zo weet je van 
tevoren of je wel of niet naar binnen kan gaan. 

• Je gaat niet naar binnen als bekend is dat er een corona-besmetting is 
of wanneer er sprake is van kwetsbare personen. Dit geldt voor zowel 
regulier onderhoud als calamiteiten. Dit om jouw gezondheid en van de 
bewoners te beschermen. 

• Stem met de planning af dat bewoners hun woning/de ruimte vooraf-
gaand aan je bezoek goed ventileren.

Twijfels? Ga niet naar binnen!
• De persoon achter de voordeur hoest, niest of ziet er ziek uit? Ga niet 

naar binnen. Neem eerst contact op met jouw leidinggevende. 
• Bel buiten het gehoor van de bewoner of klant, bijvoorbeeld vanuit je 

bus. 
• Ga met respect om met de bewoner of klant. 
• Vertrouw op je gezond verstand en laat je niet ompraten. Wat je ook 

besluit, het is oké.

Lock down bij klant. Wat nu?
• Gesloten deuren vanwege corona? Volg de richtlijnen van de klant. Infor-

meer bij de betreffende opdrachtgever of je leidinggevende. 
• Moet jij een storing of calamiteit oplossen, toon je bereidwilligheid maar 

niet ten koste van alles. Je gaat niet naar binnen als er sprake is van een 
coronabesmetting. Jouw gezondheid staat op #1. Overleg bij twijfel met 
je leidinggevende. 

Hygiëne en voorzorg
• Zo min mogelijk fysiek contact. Voor werkoverleg: bellen en WhatsApp.
• Geen handen schudden. 
• Was minimaal 6 keer per dag je handen met water en (bij voorkeur) des-

infecterende zeep. 
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 
• Gebruik papieren zakdoekjes.

Wanneer blijf je thuis?
Met kwetsbare bewoners/klanten, zoals ouderen, kun je niet voorzichtig 
genoeg zijn. 

• Kom niet naar het werk als je zelf (milde) klachten hebt zoals keelpijn, 
hoesten, verkouden, verhoging (>38 graden).

• Kom niet naar het werk als jij of één van je gezinsleden koorts heeft (>38 
graden).

Neem contact op met je leidinggevende en de HR-contactpersoon in je 
regio
• als je ziek bent of iemand binnen je gezin ziek is.
• als je ziek bent en vragen hebt over doorbetaling.

Extra PBM’s
• Extra PBM’s, zoals een mondkapje, zijn niet verplicht. Maar deze stelt  

Van Wijnen op jouw verzoek wel ter beschikking.

3 tot max. 6 mensen bij elkaar
• Alleen groepjes van 3 tot max. 6 mensen bij elkaar, ook voor instructies. 
• Laat voldoende afstand tussen mensen (1,5 meter afstand). 
• Schaft in groepen van 3 tot max. 6 mensen (1,5 meter afstand). 
• Spreid pauzemomenten.
• Maak je gereedschap en hulpmiddelen na gebruik goed schoon.

Thuis bij bewoner of klant
• Leg uit waarom je geen handen schudt, geen koffie samen drinkt en 

waarom je 1,5 meter afstand houdt. 
• Beperk je werkzaamheden tot het noodzakelijke. Vermijd zoveel moge-

lijk dat bewoners/klanten documenten of apparatuur (tablet) aanraken. 
Vraag bewoners/klanten om hun eigen pen te gebruiken, maak een 
tablet voor en na een aftekening/ondertekening schoon.

• Informeer of de bewoner of klant vragen heeft over jouw bezoek in rela-
tie tot het coronavirus. 
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Tot slot
• Wijs elkaar op dit protocol en pas goed op elkaar. Spreek elkaar aan 

op eigen verantwoordelijkheid (persoonlijke hygiëne, 1,5 meter afstand, 
extra schoonmaken)

Wat doet Van Wijnen?

Van Wijnen heeft een protocol voor haar medewerkers voor het uitvoeren van werkzaamheden tijdens corona. 

We blijven optimistisch
Samen bouwen we aan ruimte voor een beter 
leven. En dat blijven we doen. Juist nu! 
We blijven vooruitkijken, samen met u.

Bekijk hier de projecten 
die Van Wijnen als gevolg 
van de coronacrisis direct 
heeft opgepakt
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