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Extra informatie 
 
In dit document tref je extra informatie aan over het Corona-proof maken van je buurtaccommodatie. Het 
is een concrete uitwerking van het voorbeeldprotocol (Zie bijlage 1). We proberen dit document zo actueel 
mogelijk te houden en tips vanuit de praktijk toe te voegen.  
 
De onderstaande zaken zijn opgenomen in dit document. Deze lijst hoeft niet uitputtend te zijn, laat vooral 
weten of je nog op andere punten ondersteuning wil of als je tips hebt dan horen wij dat ook graag. 
 
0. Wel of niet open? 
 
1. Zaken die besturen moeten regelen 
 
2. Voor wie gaan we open? 
 
3. Regels  
a. Algemene regels  
b. Regels specifiek voor het bestuur 
 
4. Sluitingstijden, bezoekersaantal en deurbeleid 
 
5. Indeling ruimten en looproutes 
 
6. Schoonmaakprotocol 
 
7. Aanschaf materialen 
 
8. Communicatie  
 
9. Corona-coördinator 
 
 
Op de website van de Speeltuincentrale staat dit document ook. Op deze website staat de meeste ac-
tuele versie. Mochten er weer veranderingen zijn of er aanvullende informatie worden toegevoegd aan 
dit document. Tref je hem aan op de link: https://speeltuinengroningen.nl/coronaproof-protocol-
buurtaccomodaties/  
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0. Wel of niet open? 
 
‘Gaan we wel of niet open?’ is de vraag die besturen van de BSV’s zich vast hebben afgevraagd. Het 
ene bestuur wil liever het gebouw nog niet open, terwijl anderen juist zitten te trappelen om weer 
open te gaan.  
 
Wij - Speeltuincentrale - zien graag dat onze gebouwen wel weer open gaan. In deze tijd waarin         
sommige mensen nauwelijks nog contact hebben met anderen, kan een buurthuis een belangrijke rol 
spelen in ontmoeting tussen mensen. De buurthuizen kunnen juist nu hun meerwaarde duidelijk laten 
zien. We willen jullie dan ook graag helpen en ondersteunen om de gebouwen weer te openen. 
 
Een ander argument om het gebouw weer te openen is, dat we waarschijnlijk nog een hele poos met 
Corona-maatregelen te maken krijgen. Uiteraard willen we jullie helpen met het Coronaproof te ma-
ken van je gebouw. In het voorbeeldprotocol en met onderstaande tips willen wij jullie hierbij helpen. 
Mocht je zelf nog vragen hebben, we komen graag langs om jullie te ondersteunen.   
 
Anja Aaldering 
Teammanager 
anja@speeltuinengroningen.nl 
06-51427381 
 
Sisca Sytema  
Relatiebeheerder 
sisca@speeltuinengroningen.nl 
06-24231530 
 
Ook voor het doorgeven van tips en suggesties, kun je met ons contact zoeken.  
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1. Zaken die besturen moeten regelen 
 
Kies je er als bestuur voor om weer open te gaan, dan is hieronder een checklist van punten die geregeld 
moeten worden om open te kunnen. Deze punten vloeien voort uit het voorbeeldprotocol dat als bijlage 
is toegevoegd. 
 
• Voor wie gaan we open? (paragraaf 0) 
• Coronaprotocol (zie bijlage 1: Voorbeeld-protocol) 
• Hoe zie je er op toe dat maximaal aantal mensen per ruimte aanwezig is (paragraaf 4) 
• Hoe regel je dat de ‘ziekteverschijnselen-vraag’ bij binnenkomst wordt gesteld (paragraaf 4 + bijlage 3) 
• Looproutes + indeling ruimten (paragraaf 5) 
• Schoonmaakprotocol -en rooster (wat maak je wanneer schoon, hoe en hoe vaak)  

+ aanschaf materialen (paragraaf 6 en 7 + bijlage 2) 
• Communicatieplan (paragraaf 8) 

- regels (paragraaf 3) 
- vrijwilligers 
- medewerkers 
- bezoekers 

• Eventueel corona-coördinator (paragraaf 9) 
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2. Voor wie gaan we open? 
 
Het zou mooi zijn dat veel speeltuinbesturen besluiten om hun gebouwen weer te openen, zeker in 
deze tijd waarin veel mensen weinig of geen sociale contacten (meer) hebben. Alleen de vraag is voor 
wie ga je open? En met welke activiteiten? Het is uiteraard aan het bestuur om te beslissen om open 
te gaan en welke activiteiten wel of niet doorgaan. Hieronder enkele adviezen en tips om na te denken 
over welke activiteiten je open gaat. 
 
- Wij adviseren om met kleine groepjes te beginnen om zo  ervaring op te doen met de Corona-regels. 

Gaat het goed dan kun je de groep groter maken. Repetities Muziekkoren en blaasinstrumenten 
mogen weer repeteren, mits op 1,5 afstand tot elkaar. Het RIVM heeft hiervoor een speciale richt-
lijn. 

 
- Mocht een activiteit buiten kunnen plaatsvinden, heeft dat de voorkeur. De besmettingskans is dan 

het laagst.  
 
- Ook kun je kiezen om zelf activiteiten voor bepaalde doelgroepen te organiseren, bijvoorbeeld     

koffieochtenden voor ouderen of alleenstaande ouders of een tienersoos. Dit is ook afhankelijk van 
de behoefte in de buurt. 

 
- Benoem per activiteit hoeveel zittend mensen aanwezig kunnen zijn.  
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3. Regels 
 
De maatregelen die door het kabinet en het RIVM voorgeschreven worden zijn verwerkt in het         
voorbeeld-protocol (zie bijlage 1) en dat protocol is weer praktisch vertaald in de hieronder genoemde 
regels.  
 
Hieronder staat per doelgroep welke regels van toepassing zijn. Mochten er nieuwe maatregelen    
worden afgekondigd dan moet het protocol en deze onderstaande regels weer worden aangepast. Ook 
moeten de verschillende gebruikers dan weer op de hoogte worden gesteld van de nieuwe regels. 
 
a. Algemene regels (voor bezoekers/vrijwilligers/medewerkers/bestuurders) 

1. Alle bezoekers van 13 jaar of ouder dragen binnen een mondkapje. 
2. Een bezoeker, vrijwilliger of medewerker met de volgende (luchtweg)klachten mag niet naar 

binnen: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, koorts boven 38 °C  
3. Mensen van 70 jaar en ouder of mensen met een onderliggende aandoening wordt aangeraden 

om nog zoveel mogelijk thuis te blijven. 
4. Houd minimaal 1,5 meter afstand, hierop zijn twee uitzonderingen zie protocol. 
5. Bij binnenkomst eerst handen wassen. 
6. Er mag maximaal 1 persoon aanwezig zijn in het toiletgedeelte. 
7. Bezoekers hebben een vaste zitplek. 
8. Voor binnen-activiteiten mogen er 30 personen binnen (dit is incl. kinderen en exclusief per-

soneel), er wordt een deurbeleid (gezondheidscheck, registratie) gevoerd en de 1,5 meter 
afstand regel kan worden toegepast (zie protocol).  

9. Voor buiten-activiteiten geldt ook geen maximum meer, mits 1,5 meter afstand regel wordt 
toegepast. Wel mogen er maximaal 4 personen of 1 huishouden bij elkaar staan. 

10. Horeca mag niet open, maar je mag bij een activiteit wel een kopje koffie/thee schenken aan 
bezoekers. 
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4.  Sluitingstijden, bezoekersaantal en binnenkomst 
 
Sluitingstijden 
- Het gebouw gaat om uiterlijk 22.00 uur dicht. 
 
Aantal bezoekers  
- Er mogen maximaal 30 personen in het gebouw, dit aantal is exclusief personeel en inclusief kin-

deren met in achtneming van de 1,5 meter regel. 
- Bezoekers hebben een vaste zitplaats.  
- Benoem per activiteit hoeveel mensen zittend aanwezig kunnen zijn.  
- Alle bezoekers moeten bij binnenkomst hun handen wassen. 
- Voer deurbeleid: Denk goed na hoe je wil registreren hoeveel mensen aanwezig zijn in de ruimte  
 
Gezondheidsvraag 
- Vooraf moeten bezoekers de vraag krijgen of ze een risico* zijn. Als een bezoeker                        

ziekteverschijnselen* vertoont, wordt deze persoon verzocht naar huis te gaan. Zie ook bijlage 3. 
- Denk na hoe je deze gezondheidsvraag gaat stellen  

 
Reserveren 
- Van deze bezoekers worden naam en telefoonnummer genoteerd. Hierbij wordt in principe uitge-

gaan van ingangstijden en vertrektijden. N.B. Reserveren aan de deur voor binnenkomst is ook re-
serveren (Zie bijlage 7). 

- Gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek. 
- Als een bezoeker geen toestemming wil geven, kan de toegang niet worden geweigerd. 

 
* Risico of ziekteverschijnselen 
 
Als een bezoeker de volgende klachten heeft: 
- Bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts blijf thuis 
 
Als een bezoeker of één van de leden van zijn huishouden de volgende klachten hebben: 
- Bij ernstige symptomen zoals koorts (vanaf 38 graden Celsius) of benauwdheid moet het hele                

huishouden thuisblijven  
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5. Indeling ruimten en looproutes 
 
Bij de indeling van de ruimten en de looproutes is het belangrijk om rekening te houden dat de mensen 
op 1,5 meter van elkaar af kunnen zitten of passeren.  
 
Maak (als het mogelijk is) gebruik van een aparte in- en uitgang  
- Een aparte in- en uitgang maakt het makkelijker om mensen van elkaar te scheiden  
of 
- Maak een fysieke scheiding tussen ingang en uitgang, zodat mensen elkaar op 1½ meter kunnen 

passeren bij in en uitgaan van het gebouw. 
 
Smalle ruimten/gangen 
Het kan lastig zijn om in smalle ruimtes (denk aan opslagruimte) of in gangen elkaar op 1,5 meter te 
passeren. Denk goed na over welke ruimtes dat zijn en over hoe je regelt dat mensen elkaar wel op 1,5 
meter kunnen passeren. 
 
Markeer wachtplekken voor het toilet  
Laat steeds maar één iemand tegelijk naar het toilet gaan en zorg er met markering voor dat mensen die 
wachten de 1,5 meter in acht houden.   
 
Indeling ruimten 
- De tafels en stoelen in buurtaccommodatie moeten minimaal 1,5 meter uit elkaar staan of er moeten 

afscheidingen gemaakt worden d.m.v. (transparante) schermen. 
- Door minder tafels en stoelen neer te zetten of door duidelijk aan te geven dat bepaalde tafels en 

stoelen niet gebruikt mogen worden, kan voldoende afstand tussen de gezelschappen worden gecre-
eerd.  

- Het plaatsen van schermen maakt het mogelijk om tafels dichter bij elkaar te zetten. 
 
Tip: kijk op deze website om te bereken hoeveel ruimte je nodig hebt voor hoeveel personen : 
 https://www.flexas.nl/blog/richtlijnen-op-kantoor-tijdens-corona-anderhalve-meter-economie 
 

Uiteraard helpen wij graag mee met het indelen van de ruimten, laat het ons vooral weten. Mocht je 
goede tips hebben dan horen wij dat ook graag.   
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6. Schoonmaakprotocol 

In het schoonmaakprotocol staan zaken die je naast de reguliere schoonmaak wilt regelen om het    
gebouw Corona-proof te maken. Dus de extra schoonmaak van je gebouw: wie maakt wat schoon, hoe 
vaak en wanneer.  
 
In elk geval moet hierin opgenomen worden: 
- Hoe regel je dat de schoonmakers veilig op 1,5 meter afstand kunnen werken.  
 
- Afspraken maken over de oppervlakken die veelvuldig worden aangeraakt (deurklinken, trapleuningen, 

kranen, knopjes van het koffiezetapparaat, etc.). Hoe vaak moeten deze worden schoongemaakt? Hoe 
vaker de ruimte wordt gebruikt hoe vaker deze oppervlakten moeten worden schoongemaakt.  

 
- Afspraken maken over de schoonmaak na elke activiteit (met extra aandacht voor het toiletgedeelte). 

Wie maakt de gebruikte ruimten schoon? Regelt het bestuur dat zelf of mogen gebruikers dat zelf doen? 
 
- En hetzelfde geldt voor het materiaal waarmee gebruikers hebben gewerkt en de gebruikte tafels en 

stoelen. Wie maakt deze na afloop van elke activiteit schoon? 
 
- Maak afspraken over wie de extra schoonmaakmiddelen koopt/bestelt. Zie ook paragraaf 7. 
 
- Tenslotte regel je in het schoonmaakprotocol wie het schoonmaakrooster maakt en hoe vaak dit roos-

ter wordt opgesteld.   
 
In bijlage 2 is een voorbeeld-protocol opgenomen van het OSB. Dit protocol wordt ook gebruikt in de Ho-
reca. 
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7. Aanschafmaterialen 
 
Wij adviseren om de volgende materialen aan te schaffen: 
 
- Desinfecterende doekjes 
- Desinfecterende zeep 
- Reinigingsspray 
- Keukenpapier of papieren handdoekjes 
- Individueel verpakte suiker en melk 
- Plastic handschoentjes  
- Mondkapjes 

 
Let er ook op dat er voldoende vuilnisbakken met vuilniszakken zijn, zodat mensen hierin hun keuken-
papier/papieren handdoekjes kunnen stoppen. 
 
Het is mogelijk om de materialen gezamenlijk in te kopen. Mochten jullie hier gebruik van willen maken 
dan horen we dat graag. Je kunt hierover contact opnemen met Sandra: sandra@speeltuinengronin-
gen.nl. 
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8. Communicatie 
 
Informeren van bezoekers 
Het is belangrijk dat de bezoekers van de speeltuin en het gebouw weten welke Corona-regels er zijn. 
Daarom is ons advies om op verschillende plekken in het gebouw en in de speeltuin regels op te han-
gen. Te denken valt bij binnenkomst, op de wc, bij de bar.  
 
Ook handig is om op bijvoorbeeld de toiletdeur een poster op te hangen dat er maar 1 persoon tegelijk 
aanwezig mag zijn. 
 
Maximaal aantal bezoekers 
Ook is het handig om af te spreken hoe je weet dat het maximum aantal mensen in het pand aanwezig 
zijn. Dit kan bijvoorbeeld door bij de ingang de bezoekers een muntje te geven en deze weer in te 
nemen als de bezoeker het pand verlaat. Het muntje wordt na inlevering weer schoongemaakt. 
 
Informeren van personeel en vrijwilligers 
Natuurlijk is het ook belangrijk dat personeel en vrijwilligers goed op de hoogte zijn wat de regels zijn. 
Het bestuur zou een voorlichtingsbijeenkomst kunnen organiseren om personeel en vrijwilligers hier-
over te informeren. Na afloop van deze bijeenkomst worden de regels op papier uitgedeeld, zodat 
mensen ze thuis nog een keer kunnen nalezen. Ook is het mogelijk het personeel en vrijwilligers te 
bellen en de regels daarna te mailen. 
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9. Corona-coördinator 

Tijdens activiteiten kunnen er vragen zijn over Corona. Voor bezoekers is het handig dat er een aan-
spreekpunt is, waar ze terecht kunnen met hun vragen. Daarnaast moet er iemand zijn die toezicht 
houdt op de uitvoering van de regels.  

Je kunt er als bestuur voor kiezen om (per activiteit) een Corona-coördinator aan te wijzen. Deze co-
ordinator krijgt als taak: 

- Vraagbaak zijn voor bezoekers 
- Registreren van deelnemers (let op maximaal aantal bezoekers) 
- Stelt aan bezoekers de ‘Gezondheidsvraag’ bij binnenkomst 
- Zorgt ervoor dat bezoekers, vrijwilligers, begeleiders e.a. zich aan de (Corona)-afspraken houden 

en spreek mensen indien nodig erop aan 
- Beslist of mensen wel of niet toegelaten worden in het gebouw 
- Is goed op de hoogte van de (nieuwste) Corona-regels 
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Bijlage 1: Voorbeeld-Protocol 

In de onderstaande link tref je het voorbeeld-protocol, die gemaakt is door de Speeltuincentrale Gro-
ningen. Het voorbeeld-protocol dat op deze website staat is actueel en wordt als het nodig is aange-
past. 

 

https://speeltuinengroningen.nl/coronaproof-protocol-buurtaccomodaties/ 

  



 
 

13  Praktische uitwerking en adviezen – Coronaproef maken van buurtaccommodatie – 15 oktober 2020 
 
 

Bijlage 2: Schoonmaak-protocol 

Hieronder is een voorbeeld-protocol voor de schoonmaak opgenomen van de OSB. In de horeca wordt 
dit protocol gebruikt. 
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Bijlage 3: Gezondheidscheck 

Welke vragen stel je aan de bezoeker, medewerker, vrijwilliger ed. om de  ‘Gezondheidscheck’ te 
doen. Deze check hoef je alleen te doen als er meer dan 100 bezoekers verwacht. 

Het RIVM heeft deze gezondheidscheck gemaakt: 
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Bijlage 4: Poster toilet



 
 

16  Praktische uitwerking en adviezen – Coronaproef maken van buurtaccommodatie – 15 oktober 2020 
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19  Praktische uitwerking en adviezen – Coronaproef maken van buurtaccommodatie – 15 oktober 2020 
 
 

 Bijlage 5: Posters afstand houden
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22  Praktische uitwerking en adviezen – Coronaproef maken van buurtaccommodatie – 15 oktober 2020 
 
 

Bijlage 6: Poster max. aantal personen in deze ruimte   
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Bijlage 7: Poster corona richtlijnen  
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Bijlage 8: mondkapje verplicht  
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Bijlage 9: Inschrijflijst 

Datum Naam Emailadres Telefoonnummer Aankomsttijd Vertrektijd 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 


