
 
 

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

NUSO PROTOCOL  

28 NOVEMBER 2021

Vanaf 28 november 2021 gelden er weer nieuwe regels om het aantal besmettingen met het  
coronavirus omlaag te krijgen. Speeltuinen mogen open zijn omdat deze plekken een belangrijke  

rol bij de gezonde ontwikkeling van kinderen spelen.  
 

Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en het ministerie van VWS d.d. 28 november 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 van elkaar.
• Blijf thuis bij klachten en laat je testen.
•  Bent je positief getest? En heb je dus corona? Blijf dan thuis. 

En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze al geprikt zijn. 
•  Negatief getest? Dan kun je weer naar de speeltuin (tenzij  

de quarantaineperiode nog niet voorbij is).
• Vermijd drukte.
• Nies en hoest in je elleboog.
• Was vaak je handen met zeep. 
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 
• Zorgen binnen voor voldoende ventilatie.

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 te bewegen.

•  De speeltuin en alle bijbehorende activiteiten moeten  
om 17,00 sluiten.

•  Voor toegang tot de speeltuin is het gebruik van een  
Coronatoegangsbewijs of het handhaven van de 1,5 meter 
afstand verplicht. Binnen in het gebouw geldt daar bovenop 
ook een mondklapjesplicht. 

•  Horeca mag in de speeltuin open tot 17.00 uur. 
•   Evenementen kunnen plaatsvinden tot 17:00 uur met een 

coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar. Daar-
naast geldt een vaste zitplaats op 1,5 meter van elkaar en 
een mondkapjesplicht.

•  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. 

2.0  CORONATOEGANGSBEWIJS  
(CORONACHECK-APP) 

Het Coronatoegangsbewijs (CTB) (vaccinatiebewijs, testbewijs of 
doorgemaakte besmetting) wordt verplicht op meer plaatsen voor 
iedereen vanaf 13 jaar. 
Het gebruik van het CTB en identiteitsbewijs is voor speeltuinen 
nodig bij:
•  Als er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden buiten in 

de speeltuin.
•  Evenementen. Twijfel je of een activiteit een evenement is, 

neem dan contact op met de gemeente.

•  In alle horeca (ook terrassen). Denk aan cafés, verhuur voor 
feestjes en sportkantines. 

•  Voor binnen horeca waar geen vaste zitplaats mogelijk is,  
geldt ook een maximale capaciteit van 1 persoon per 5 m2. 
Denk hierbij aan de inloopavonden voor bv. de biljartclub  
(alleen i.c.m. horeca) in de accommodatie van de speeltuin. 

• Bij kunstlessen zoals muziek en schilderen binnen. 
• Bij het oefenen voor zingen, dansen en toneel binnen.
• Bij sportlessen binnen. 

We zijn nog in afwachting van de uitzonderingen voor buurt- en 
dorpshuizen met betrekking tot bovenstaande regels. Zodra deze 
bekend zijn, is er een update van het protocol beschikbaar. 
•  De georganiseerde en besloten dagbesteding is niet CTB-

plichtig (ook het nuttigen van een maaltijd en een kop koffie 
kan in dergelijke settingen zonder CTB);

•  Ontmoetingsactiviteiten die voor specifieke doelgroepen geor-
ganiseerd worden (zoals kaarten, kienen, breien of vergaderin-
gen) kunnen zonder CTB plaatsvinden in de accommodatie;

•  Activiteiten voor kwetsbare groepen zoals: het Alzheimer-café, 
lunch- en kookactiviteiten voor kwetsbare groepen en beweg-
ingslessen kunnen plaatsvinden zonder CTB;

2.1 UITZONDERINGEN DORPS- EN BUURTHUIZEN 
Er zijn uitzonderingen voor buurt- en dorpshuizen met betrekking 
tot bovenstaande regels. 

Sluitingstijd en activiteiten in dorps- en buurthuizen
•   Beheerders en sociaal werkers worden opgeroepen stil te staan 

bij het plannen van activiteiten in de buurthuizen. Daar waar 
een activiteit voor (kwetsbare) groepen voor 17.00 uur kan 
plaatsvinden, heeft dat de voorkeur. Ook individuele onders-
teuning (bijvoorbeeld maatschappelijk werk of sociaal raad-
swerk) kan na 17.00 uur doorgang blijven vinden in het dorps-, 
buurthuis en bibliotheken. 

•  Bovenstaand betekent dat beheerders en sociaal werkers (in 
goed overleg met gemeenten) in hun planning af en toe een 
afweging moeten maken. Activiteiten die een belangrijke bij-
drage leveren in het verminderen of het opsporen van sociaal 
isolement dienen daarbij - zoveel als mogelijk – gecontinueerd 
te worden. Soms is dit lastig precies te bepalen; pleeg hierover 
dan ook overleg met de gemeente.

•  Sociaal werkers vervullen een cruciale rol in de wijk en kun-
nen een professionele afweging maken t.a.v. het al dan niet 
doorgaan van ontmoetings- en educatieve activiteiten voor 
(kwetsbare) groepen. De sociaal werkers overleggen hiertoe 
ook frequent met de lokale toezichthouders, gemeente(n) en 
beheerders.



 Het Coronatoegangsbewijs is niet verplicht in dorps- en  
buurthuizen
Dit betekent dat toegang tot een dorps- en buurthuis niet onder 
de CTB-plicht vallen. Hieronder worden enkele functies nader 
toegelicht:
•  de bibliotheek(functie) is niet CTB-plichtig; 
•   de georganiseerde en besloten dagbesteding is niet CTB-

plichtig (ook het nuttigen van een maaltijd en een kop koffie 
kan in dergelijke settings zonder CTB);

•   ontmoetingsactiviteiten die voor specifieke doelgroepen geor-
ganiseerd worden (zoals kaarten, kienen, biljarten, gamen of 
vergaderingen) kunnen zonder CTB plaatsvinden in het buur-
thuis;

•   de open inloop (bijvoorbeeld Inloop-GGZ/ huiskamerfunctie/ 
soos/ spreekuur van het wijkteam) kan zonder CTB plaatsvin-
den (zonder horecafunctie 2);

•   bijvoorbeeld ook het Alzheimer-café, lunch- en kookactiviteiten 
voor kwetsbare groepen en bewegingslessen kunnen plaatsvin-
den zonder CTB; 

•   huiswerkbegeleiding of andere educatieve activiteiten binnen 
dorps- of buurthuizen zijn niet CTB-plichtig;

•   individuele ondersteuning binnen dorps- of buurthuizen is niet 
CTB-plichtig;

•   ook de maatschappelijke opvang is vrij toegankelijk voor de 
betreffende doelgroep;

De stelregel is dat bovenstaande gevallen onder de uitzondering 
van het gebruik van de CTB vallen van de horecafunctie, omdat er 
besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwets-
bare groepen.

De stelregel is dat bovenstaande gevallen onder de uitzondering 
van het gebruik van de CTB vallen van de horecafunctie, omdat er 
besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwets-
bare groepen.

2.2 HOE WERKT DE CORONACHECK-APP? 
In sommige gevallen (evenementen en horeca binnen is het  
CTB (vaccinatiebewijs, testbewijs of doorgemaakte besmetting) 
verplicht. Hieronder leggen we uit hoe dit werkt:

*   De Coronacheck-app voor bezoekers
Bezoekers dienen de Coronacheck-app te downloaden om hun 
toegangsbewijs te maken. Zie: https://coronacheck.nl/nl

* De CoronaCheck Scanner voor organisaties
Als je als speeltuinorganisatie horeca of evenementen organiseert 
controleer je de geldigheid van het coronabewijs van de bezoeker 
en of de gegevens op jouw scherm hetzelfde zijn als op het  
identiteitsbewijs.  
Dat werkt zo: https://coronacheck.nl/nl/scanner/
Als je de accommodatie verhuurt is de huurder verplicht om zich 
te houden aan de geldende regels omtrent het CTB.

 

3.DE SPEELTUIN 
3.1 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. 

3.2 TOILETTEN 
• Toiletten mogen open voor alle bezoekers. 
•  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. 

 

4.ACTIVITEITEN 
•  Voor jeugdactiviteiten tot 13 jaar is het CTB niet nodig,  

hier geldt ook geen maximum aantal bezoekers.
•  Na 17.00 uur kan er niet meer gesport worden op binnen- 

en buitensportlocaties.
•  Voor kampactiviteiten zie:  

https://www.wegaanopzomerkamp.nl/. 

5.HOUD REKENING MET ELKAAR   
De aanscherping van de maatregelen is voor veel mensen 
moeilijk, voor anderen kan het veiligheid voor de eigen en / of 
gezondheid van anderen betekenen. Heb oog voor elkaar en 
respecteer elkaars mening.  

Heel veel speelplezier!


