
SPELEN IS NIET ALLEEN LEUK,  
HET IS OOK NOG EENS HEEL BELANGRIJK 

NUSO PROTOCOL  

5 JUNI 2021

Vanaf 5 juni gelden er weer nieuwe regels. Speeltuinen mochten al open omdat deze plekken een  
belangrijke rol bij de gezonde ontwikkeling van kinderen, maar in deze 3e stap is er weer meer mogelijk.   

Zo mogen ook meer (binnen)locaties de komende tijd onder voorwaarden hun deuren openen voor  
een bredere doelgroep. 

 
Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en het ministerie van VWS d.d. 28 mei 2021. 

ZIE OOK: - www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
- www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur

BASISREGELS (OOK ALS U AL EEN PRIK HEEFT GEHAD)
• Voor volwassenen (18+) geldt: houd altijd 1,5 meter afstand.
•  Kinderen tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te 

houden.
• Vermijd drukte.
• Nies en hoest in je elleboog.
• Was vaak je handen met zeep. 
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 

1.RICHTLIJNEN VOOR DE SPEELTUINEN
•  NUSO adviseert haar leden de speeltuinen te openen, zodat 

kinderen en jongeren voldoende ruimte hebben om buiten 
te spelen en bewegen.

•  De deuren van het gebouw mogen in deze 3e stap voor 
bepaalde activiteiten weer open.

•  Zo is het toegestaan om recreatieve/sportieve-, culturele-  
en gezelschapsactiviteiten aan te bieden.  

•  Voor de openstelling geldt in principe dat de activiteiten 
gericht moeten zijn op de kerntaak van de voorziening, 
namelijk de sociaal-maatschappelijke gemeenschapsfunctie.  

  Dat betekent dat de gebouwen (nog) niet opengesteld di-
enen te worden voor feesten- en partijen. 

•  Besturen kunnen maatwerk in de lokale situatie toepassen. 
Gemeentelijke richtlijnen zijn leidend. Indien hier aanleiding 
toe is, past NUSO het advies voor de richtlijnen aan. 

 

2.BEZOEKERS IN DE BUITENRUIMTE 
2.1 BEZOEKERS IN SPEELTUINEN 
•   Kinderen tot en met 17 jaar kunnen met elkaar buitenspelen 

en buiten bewegen. Er gelden voor deze leeftijdsgroep geen 
afstandsbeperkingen. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar dienen 
wel afstand te houden tot volwassenen. 

•   Voor volwassenen geldt: Je mag samen met 3 andere volwassen 
personen naar de speeltuin. Kom je uit hetzelfde huishouden? 
Dan mag je met meerdere mensen komen. 

•  Voor volwassenen geldt de veilige afstandsnorm van 1,5 meter. 

2.2 VOORWAARDEN BEZOEK 
•   In totaal zijn er niet meer personen (inclusief kinderen)  

dan één persoon per 10 m2 in de speeltuin aanwezig.  
Geef hierin voorrang aan kinderen zodat zij vrij kunnen 
spelen en bewegen. 

•   Een beheerder neemt geen reserveringen aan voor groepsver-
banden van meer dan vier personen, uitgezonderd hiervan 
zijn kinderen t/m 12 jaar en personen die op hetzelfde adres 
woonachtig zijn. Reservering aan de deur is toegestaan.  

•  De beheerder dient tevens een gezondheidscheck uit te voeren.  
•   Ook geldt er een plicht om bezoekers te vragen hun gegevens 

achter te laten ten behoeve van het bron- en contactonderzoek.  

 

3.DE SPEELTUIN 
3.1 ROUTE IN DE SPEELTUIN  
•   Scheid de ingang en de uitgang (bijvoorbeeld een hekken 

aan de achter- of zijkant).  
•   Maak deze route duidelijk, bijvoorbeeld met afzetlint of 

pijlen op de grond.  
•   Betalen of registratie bij entree. Zorg ervoor dat bezoekers 

1,5 meter afstand kunnen houden. Plak zo mogelijk lijnen 
op de grond zodat de gewenste afstand duidelijk is.  
Betalen alleen met pin / contactloos.  

•   Indien mogelijk: laat bezoekers bij aankomst en vertrek 
handen wassen of handen desinfecteren. 

3.2 TOESTELLEN EN MATERIALEN 
•   Zorg voor goede hygiëne in de speeltuin door speeltoestel-

len regelmatig schoon te maken en te desinfecteren. 
•   Beperk het gebruik van losse kleine materialen zoals 

schepjes, ballen etc. Vraag bezoekers zo nodig deze zelf 
mee te nemen of maak deze regelmatig schoon.  

3.3 TOILETTEN 
•   Toiletten mogen open voor alle bezoekers.  
•   Zorg voor een duidelijke ingang en uitgang, scheid deze van 

elkaar met bijvoorbeeld afzetlint.  
•   Zorg ervoor dat bezoekers handen kunnen wassen en zorg 

voor papieren handdoekjes.  
•   Maak het toilet regelmatig schoon. Leg eventueel wegwerp 

schoonmaakdoekjes neer, zodat bezoekers het toilet ook 
zelf kunnen schoonmaken. 



 

 
 
 3.4 HORECA 
•  Zowel horeca in het gebouw als terrassen mogen weer 

open. Een vaste zit-plek aan een tafel is dan wel verplicht, 
zitten aan de bar is niet toegestaan. 

•  Er mogen maximaal 50 personen per ruimte of per terras 
aanwezig zijn, exclusief personeel (volwassen houden 1,5 
meter afstand).

•  Zelfbediening is niet toegestaan, maar uitgifte blijft  
mogelijk en dit mag in de speeltuin worden genuttigd.

•  Er geldt een verplichte reservering van zitplaatsen en  
gezondheidscheck vooraf. Dit kan ook aan de deur. 

•  Aan een tafel zitten maximaal 4 personen op 1,5 meter  
afstand. Tenzij het gaat om personen uit hetzelfde  
huishouden en kinderen tot en met 12 jaar. 

•  Bezoekers moeten in de gelegenheid worden gesteld hun 
contactgegevens beschikbaar te stellen. Zo kunnen mensen 
worden benaderd in het kader van bron- en contactonder-
zoek als er een besmetting geconstateerd is.

•  Op het terras is geen zelfbediening.
•  Plak zo nodig lijnen op de grond zodat de gewenste  

afstand bij het wachten duidelijk is. 
•  Betalen alleen met pin / contactloos. 
•  Zorg voor spatschermen / plexiglas en mondkapjes ter 

bescherming van de vrijwilligers. 
 

4.ACTIVITEITEN  
4.1 ACTIVITEITEN VOOR SPORT EN BEWEGEN  
 BUITEN  
•  Begeleide sport- en beweegactiviteiten voor kinderen en 

jongeren tot en met 17 jaar in de speeltuin zijn toegestaan.  
•  Buiten sporten in groepsverband voor volwassenen kan ook 

weer, maar er zijn wel voorwaarden. Dit mag met maximaal 
50 personen en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Jongeren 
tot en met 26 jaar mochten eerder al meer op het gebied 
van buiten sporten. Zij mogen buiten gezamenlijk sporten 
zonder 1,5 meter afstand te houden. 

•  Ook mogen volwassenen weer sporten in groepen van  
maximaal 50 personen zonder 1,5 meter afstand te houden 
als dat nodig is voor het sporten (denk aan judo of stijl- 
dansen). 

4.2  ACTIVITEITEN BINNEN EN GEBRUIK VAN HET  
GEBOUW  

•  Speeltuinen die het gebouw verhuren aan kinderopvang 
mogen open. Overleg met je gemeente wat de mogelijk- 
heden zijn voor jouw speeltuin.

•  De verhuur van de speeltuin en accommodatie voor onder-
wijs en buitenschoolse opvang is mogelijk mits dezelfde 
regels als voor het onderwijs worden gehanteerd.

•  Voor alle bezoekers vanaf 13 jaar geldt binnen een mond-
kapjesplicht tot ze op een vaste zitplaats zijn aangekomen.

•  Binnensporten is weer toegestaan, ook zonder mondkapje 
(als dat nodig is voor de soort sport). Bij deze activiteiten 
binnen het gebouw is het extra belangrijk de 1,5 meter-regel 
in acht te houden. Ook moet de ruimte waar de activiteit 
wordt georganiseerd geschikt zijn met het oog op ventilatie. 
Als het mogelijk is de activiteit buiten te organiseren, dan 
geniet dit de voorkeur. Ook zouden bij dit type activiteiten 
de deelnemers aangemoedigd kunnen worden om zelft-
esten te gebruiken voorafgaande aan de activiteit.

•  Activiteiten zoals een koffie-uurtje (bijvoorbeeld voor een-
zame personen uit de buurt) zijn, zeker voor mensen die de 
afgelopen tijd door corona vereenzaamden, extra nodig om 
weer te organiseren. Laagdrempeligheid kan daarbij helpen. 
Daarom is het fijn dat vooraf aanmelden/ reserveren voor 
inloopactiviteiten niet verplicht is. Wel gelden er regels met 
betrekking tot registratie (in ieder geval “reserveren aan de 
deur”)

 
4.3  VAKANTIEACTIVITEITEN 
•  Kijk voor de richtlijnen voor vakantieactiviteiten (zowel voor 

kamp, als in de speeltuin) op www.wegaanopzomerkamp.nl. 
  Deze protocollen heeft NUSO in samenwerking met andere 

jeugdorganisaties zoals Scouting opgesteld.  

 
 
5.VRIJWILLIGERS EN BESTUUR   
5.1 VRIJWILLIGERS  
•  Zorg ervoor dat een gezelschap van volwassenen uit niet 

meer dan vier personen bestaat. 
• Vrijwilligers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
•  Respecteer het als vrijwilligers zich niet kunnen of willen 

inzetten. 
•  Houd geen bijeenkomsten voor de vrijwilligers , samen- 

komsten voor bijvoorbeeld training, ontwikkeling en  
scholing zijn onder voorwaarden wel weer toegestaan. 

•  Opzoek naar extra vrijwilligers? Veel mensen willen graag 
wat doen voor anderen tijdens de Coronacrisis, vraag  
hen te helpen buitenspelen mogelijk te maken  
(zie: www.nlvoorelkaar.nl).  Of neem contact op met de 
lokale vrijwilligersorganisaties.

•  Beperk het aantal verplaatsingen van vrijwilligers buiten  
de woonplaatsindien mogelijk. Dit om verspreiding van  
het virus tegen te gaan.

5.2 BESTUUR  
•  Onderhoud goed en regelmatig contact met de gemeente 

over hoe het gaat. Maak afspraken over het sluiten van de 
speeltuin bij te grote drukte. 

•  Maak heldere afspraken over toezicht door de vrijwilligers, 
wat verwacht je als bestuur van hen en bespreek dit.

•  Maak gebruik van de regeling financiële compensatie voor 
jeugd- en jongerenorganisaties. Zie hiervoor: www.nuso.nl 

 

COMMUNICATIE
•    Informeer bezoekers duidelijk over de regels. Bijvoorbeeld 

met posters en via de website en/of social media. Maak 
gebruik van de standaard posters van NUSO  
zie www.nuso.nl. 

• Vraag ouders de regels met hun kinderen te bespreken. 
•  Communiceer zo mogelijk de geldende regels van het 

RIVM. t.a.v. hygiëne en 1,5 meter afstand voor volwassenen. 
•  Voor meer speelplezier thuis en leuke speeltips:  

www.speelbeweging.nl


