
 

 

 
 
 

Taak coronacoaches 
 

1. U loopt met een hesje met het logo van de gemeente Veere. U bent 

gastheer/gastvrouw van de gemeente. Ben u daarvan bewust en gedraag u als 

een goed gastheer / gastvrouw van onze gemeente:  

-Blijf vriendelijk, gastvrij en beleefd.  

-Ga niet hangen of zitten maar blijf actief. 

 

2. U houdt toezicht op het naleven van de 1,5 meter afstandseis binnen de kern 

waarin u bent ingedeeld. U vraagt mensen op een correcte en beleefde wijze of zij 

afstand willen houden en gaat discussies uit de weg.  

 

3. Op de achterkant van uw hesje staat uw functie: Corona Coach. Zorg dat die tekst 

zichtbaar is, dus geen rugzakken, of tassen er overheen. Deze tekst maakt 

duidelijk aan het publiek dat u in functie bent, dat u ze dus niet zomaar 

aanspreekt maar vanuit uw functie.  

 

4. Ook als mensen u aanspreken om iets te vragen of als u mensen aanspreekt dan 

let u er op dat u de gepaste afstand bewaart.  

 

5. U bent ook de ogen en oren voor andere zaken, zoals een vergroot terras, te dicht 

op elkaar op een terras, foutgeparkeerd voertuig, veel geparkeerde fietsen, etc. U 

meldt dit direct bij de operationeel leider (hierna OL). (of dienstdoende boa) 

 

6. In situaties waarin mensen emotioneel, boos en onredelijk reageren blijft u vooral 

rustig en beleefd. U noteert kentekens of uiterlijke kenmerken als zich met 

iemand onoverkomelijke problemen hebben voorgedaan. Meldt dit bij de OL en 

maak vooral geen foto’s van mensen!   

 

7. U kunt bij een aantal ondernemers wat te drinken en iets eenvoudigs te eten 

krijgen, neemt u wel zelf water en zonnebrandcreme mee..  

 

8. meldt u af bij de OL als u zelf verkouden bent of andere gezondheidsklachten 

hebt.   

 

9. Indien er iets onduidelijk is of als er zijn problemen bel dan met de operationeel 

leider. 

 

10. Geef (dagelijks) via de website een korte samenvatting van je bevindingen. 

 

 

 

 

  



Diensttijden:  

Briefing om 10 uur, dienst als coach van 11.00 uur tot  18.00 uur/19.00 uur tenzij eerder 

wordt afgeschaald in verband met onvoorzienbare omstandigheden.   

 

 

Operationeel leider (OL):  

 

Hans van den Broeke : tel. nummer volgt 

  


