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Disclaimer  
Ondanks de zorg en aandacht die HISWA-RECRON aan de totstandkoming van dit protocol heeft besteed, 
is het mogelijk dat de informatie in dit document onvolledig, niet actueel of onjuist is. Dit document is een 
‘levend’ document, hetgeen inhoudt dat er steeds wijzigingen in kunnen worden aangebracht die verband 
houden met nieuwe eisen en voorschriften die vanuit de centrale en/of decentrale overheden (kunnen) 
worden gesteld, dan wel met nieuwe inzichten en ‘best practices’. De laatste versie (de versies zijn 
gedateerd) is steeds terug te vinden op de website van HISWA-RECRON.  

 
Aansprakelijkheid 
HISWA-RECRON staat er niet voor in dat de informatie in dit document volledig, actueel en juist is en 
geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. HISWA-RECRON sluit alle 
aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of 
in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie in dit document.  
De informatie in dit document richt zich in het bijzonder tot de bedrijven, leden van HISWA-RECRON. 
HISWA-RECRON aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze informatie door de 
bedrijven, leden van HISWA-RECRON, noch door andere bedrijven die deze informatie gebruiken, in de 
breedste zin des woord. De verantwoordelijkheid voor het gebruiken van de informatie door de bedrijven 
als hiervoor bedoeld, ligt volledig bij die bedrijven. HISWA-RECRON aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid jegens derden voor het gebruik van de informatie door bedoelde bedrijven. 
 
Dit document is een auteursrechtelijke beschermd werk en het gebruik maken of op enige wijze 
verveelvoudigen ervan is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van HISWA-
RECRON. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van dit document of delen daarvan door 
de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.  
 
 
  

http://www.hiswarecron.nl/


 

Inleiding 
De rijksoverheid heeft sinds het begin van de coronacrisis in Nederland contactbeperkende maatregelen  
genomen waarmee de verdere verspreiding van het COVID-19 virus zo veel als mogelijk gecontroleerd en  
teruggedrongen kan worden. Voor bedrijven die afhankelijk zijn van groepsvorming, zoals  
groepsaccommodaties, betekent dit in de praktijk vrijwel een volledige (economische) sluiting van de  
onderneming.  
 
De huidige maatregelen, vastgelegd in Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, geven echter ook 
perspectief om toch (gedeeltelijk) open te kunnen. In veel gemeenten is dit ook aan de orde. Door de 
huidige besmettingscijfers is het dringende advies hier wel op een verstandige manier mee op te gaan.  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0044416


 

 
In dit voorliggende protocol wordt een interpretatie gegeven van de mogelijkheden en de wijze waarop u 
als ondernemer hier invulling aan kan geven. Neem in ieder geval altijd de basisregels in acht, en  
communiceer deze vroegtijdig met de gasten.  
 
Dit protocol is opgesteld door HISWA-RECRON voor bedrijfsmatig opererende groepsaccommodaties.  
Doelstelling van dit protocol is het kunnen uitvoeren van de activiteiten van groepsaccommodaties in het 
seizoen 2021, waarin maatregelen ter voorkoming van het COVID-19 virus van kracht zijn.  
 
Groepsaccommodaties zijn gewend om te werken met strikte veiligheids-, hygiëne- en 
gezondheidsprotocollen. De landelijke normen zijn vastgelegd in verschillende hygiëne en 
gezondheidsrichtlijnen, zoals de RIVM ‘Hygiënerichtlijn voor kampeergelegenheden, jachthavens en 
groepsaccommodaties’. 
 

Uitgangspunten 
Onderstaande uitgangspunten zijn de basis voor dit protocol voor groepsaccommodaties: 

• De groepsaccommodatie heeft als doel het bieden van een veilige omgeving voor alle gasten en 
medewerkers waarin een veilig, gezond en sportief recreatief verblijf voorop staat  

• Voor aanvang activiteit: de mogelijkheid tot introductie van het COVID-19 virus op de  
groepsaccommodatie beperken tot een minimum door gasten en medewerkers te vragen  
voorafgaand aan een activiteit en verblijf de sociale contacten te beperken en zelf alert te  
zijn op ziekteverschijnselen.  

• Bij aanvang activiteit: triage aan de poort van gasten en medewerkers voordat  
deelname aan activiteiten en verblijf op de groepsaccommodatie kan plaatsvinden. 

• Gedurende de activiteit: beperken van het verspreidingsrisico door scheiding tussen  
gasten en “buitenwereld” tijdens het verblijf. 

 
Wij bevelen aan om personeelsleden preventief te laten testen in de 24 uur voor aanvang van de  
werkzaamheden op de accommodatie. Voor medewerkers zijn er sneltesten beschikbaar. Medewerkers 
met klachten laten zich altijd testen en komen voordat de uitslag bekend is niet naar het bedrijf. 
 
Tevens is als bijlage 1 de RIVM vragenlijst voor gasten en medewerkers opgenomen. Het advies is  
om deze voorafgaand aan het verblijf op de accommodatie op te sturen aan gasten en medewerkers   
en deze ondertekend in ontvangst te nemen op de dag van aankomst bij de accommodatie. 
Hieronder vindt u een korte opsomming van deze basisregels.  
Kijk verder op  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels  
 
Basisregels voor iedereen 

• Houd 1,5 meter afstand van anderen. 

• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen. 

• Was vaak en goed uw handen met water en zeep. Dan kunnen virusdeeltjes zich niet verspreiden. 
 
Doe dit altijd als u thuiskomt of ergens op bezoek komt. 

• Raak uw gezicht zo min mogelijk aan. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels


 

• Hoest of nies in uw elleboog. 

• Schud geen handen. 

• Houd 1,5 meter afstand van anderen 

• Als mensen dicht bij elkaar zijn, kunnen zij het coronavirus heel snel aan anderen doorgeven. 
 
Houd daarom afstand van iedereen die niet bij u in huis woont. 

• Houd ook afstand van familie of vrienden. 

• Ga niet naar drukke plekken. 

• Ontmoet zo min mogelijk mensen. 

• Draag een mondkapje op plekken waar dat moet.  

• Heeft u klachten die horen bij corona? Voorkom dat u andere mensen besmet en laat u testen. 

• Bij klachten ga naar huis en laat u testen. 
 
Blijf thuis en maak een afspraak om u te laten testen.  

• Ook bij een milde verkoudheid, zoals een loopneus. 

• Blijf thuis tot u de testuitslag weet. 
 

Wettelijk kader 
Binnen het wettelijk kader zijn een aantal uitzonderingen die een verblijf bij een groepsaccommodatie  
mogelijk maken. Zie hiervoor ook de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 wetten.nl - Regeling - 
Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 - BWBR0044416 (overheid.nl) 
 
1. Georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar 
Het verbod op groepsvorming geldt volgens de ministeriële regeling niet voor scouting-, cultuur-, kunst- 
sport en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar, zie artikel Artikel 4.2 
(2a) Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. Dit maakt het organiseren van kampen voor kinderen dus 
mogelijk. We zitten echter wel nog steeds met hoge besmettingscijfers dus ga verstandig met deze 
uitzondering om. Voor kinderen tot en met 17 jaar geldt in principe geen maximum qua aantal personen 
dat bijeen mag komen en die gezamenlijk in een binnenruimte mogen zijn.  
Ons advies is om de grootte van de groep aan te passen aan de grootte van de accommodatie /  
beschikbare ruimte. Slaapzalen mogen gedeeld worden door kinderen tot en met 12 jaar. Kinderen in de 
leeftijdscategorie 13 jaar een ouder mogen met maximaal 4 personen op een kamer. Houd daarnaast ook 
rekening met de verhouding begeleiders-kinderen. Beperk het aantal begeleiders op een slaapzaal zoveel 
mogelijk en biedt waar mogelijk voor elke begeleider een aparte slaapkamer. Wanneer het niet mogelijk 
is elke begeleider een aparte slaapkamer te bieden, zorg dan dat begeleiders altijd 1,5 meter afstand 
kunnen houden.  

 
2. Hotelfunctie  
Groepsaccommodaties behoren niet tot de verplicht gesloten publieke plaatsen. De accommodatie kan 
dus geopend zijn, maar moet wel rekening houden met de bepalingen rond de groepsgrootte. Dit 
betekent dat er 4 personen per kamer/slaapzaal mogen overnachten, zie artikel Artikel 6.12 Tijdelijke 
regeling maatregelen covid-19. Grote(re) groepen mogen in beginsel niet ontvangen worden. Door 
gezinnen die één huishouden vormen c.q. op één adres wonen in aparte delen van de accommodatie 
onder te brengen (als dat mogelijk is), kunnen meer gezinnen in de accommodatie ontvangen worden. 
Gemeenschappelijke ruimte en gemeenschappelijke keuken mogen niet gebruikt worden. Deze 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0044416
https://wetten.overheid.nl/BWBR0044416
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044416&hoofdstuk=4&artikel=4.2&z=2021-04-28&g=2021-04-28
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044416&hoofdstuk=4&artikel=4.2&z=2021-04-28&g=2021-04-28
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044416&hoofdstuk=6&paragraaf=6.7&artikel=6.12&z=2021-04-28&g=2021-04-28
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044416&hoofdstuk=6&paragraaf=6.7&artikel=6.12&z=2021-04-28&g=2021-04-28


 

groepen/gezinnen moeten te allen tijde van elkaar gescheiden blijven. We adviseren maaltijden aan te 
bieden op basis van click and collect. Of de gasten bestellen zelf hun maaltijden en laten deze bezorgen of 
halen deze zelf af.  

 
3. Sportactiviteiten bij en rondom groepsaccommodaties 
Voor buitensport gelden regels voor diverse leeftijdsgroepen, zie Artikel 6.2 Tijdelijke regeling 
maatregelen covid-19. Voor alle regels gelden de basiseisen, zoals dat je met klachten altijd thuisblijft. 
Verder geldt het volgende: 
 
Regels voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar: 

• Zij mogen overal gezamenlijk buiten sporten 

• Zij hoeven bij het sporten geen 1,5 meter afstand te houden 
 
Regels jongvolwassenen vanaf 18 tot en met 26 jaar: 

• Zij mogen met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand buiten sporten 

• Zij kunnen op sportaccommodaties gezamenlijk buiten sporten en hoeven dan tijdens het 
sporten geen 1,5 meter afstand te houden. 

 
Volwassenen vanaf 27 jaar: 

• Zij mogen met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand buiten sporten. 

• Zij kunnen op sportaccommodaties gezamenlijk buiten sporten met maximaal 4 personen. De 
instructeur telt niet mee. 

• Zij kunnen met maximaal 4 personen gezamenlijk op andere locaties, op initiatief (of in 
opdracht) van gemeentes buiten sporten. Bijvoorbeeld een trapveld. De instructeur telt niet 
mee. 

• Zij spelen geen wedstrijden. 

 
4. Zakelijke markt 
Hiervoor geldt de algemene regel dat dit mogelijk is voor groepen tot 30 personen. Dit kan betekenen dat 
zakelijke klanten de locatie gebruiken voor een training of het uitvoeren van de dagelijkse 
werkzaamheden. Of dat voor eigen personeel een trainingsactiviteit, zoals een cursus- of trainingsdag, 
georganiseerd mag worden. De opdrachtgever dient dit duidelijk kenbaar te maken in de aanvraag. Het 
volgen van de basisregels blijft onverminderd van kracht. 

  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044416&hoofdstuk=6&paragraaf=6.1&artikel=6.2&z=2021-04-28&g=2021-04-28
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044416&hoofdstuk=6&paragraaf=6.1&artikel=6.2&z=2021-04-28&g=2021-04-28


 

 

Bij ziekteverschijnselen tijdens het verblijf 

• Let op ziekteverschijnselen, ook niet corona gerelateerde, bij gasten. Doordat een kind weet dat 
het bij ziekteverschijnselen naar huis moet, zal het niet snel zelf aangeven als er klachten zijn.  

• Bij serieuze klachten wordt de gast van de groep geïsoleerd op de daarvoor ingerichte plaats. De 
ouder/verzorger van een minderjarige gast wordt ingelicht en haalt de gast direct op. Maak het 
wachten voor de gast een prettige ervaring. Een volwassen gast gaat direct naar huis. 

• Indien een medewerker klachten heeft, gaat deze direct naar huis en laat zich testen. De 
testuitslag wordt gedeeld met de accommodatie. De instructies van de GGD worden hierbij 
opgevolgd. 

• In principe hoeven andere gasten uit de groep niet naar huis of in quarantaine, tenzij de GGD hier 
aanleiding toe ziet. Zij nemen hier in dit geval contact over op met de accommodatie.   

• Indien na een test blijkt dat het om een coronabesmetting gaat, dan worden gasten en 
medewerkers door de GGD benaderd voor bron- en contactonderzoek en geïnformeerd over wat 
zij en hun omgeving moeten doen. 

 

  



 

Communicatie naar gasten en medewerkers 
   
Voor de ondernemers:   

1. Communicatie aan gasten en medewerkers heeft de hoogste prioriteit. Hygiëneregels hangen bij 
de ingang van de groepsaccommodatie en worden binnen bij alle aanwezige voorzieningen 
herhaald.   

2. Regels voor gasten staan voorts op de website (pop-up en/of homepage) en worden gedeeld bij 
aankomst. Indien nodig worden tussentijds updates van regels uitgedeeld of aangekondigd.   

3. Zorg dat personen die 1,5 meter afstand tot elkaar moeten behouden, waaronder gasten en 
medewerkers, altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. Zorg dat stoelen en werkplekken op 
anderhalve meter van elkaar verwijderd zijn.  Voorkom opstellingen die face-to-face- staan. 

4. Markeer 1,5 meter-vakken rond faciliteiten op het bedrijf, zowel de faciliteiten bestemd voor 
gasten als die voor medewerkers. 

5. Communiceer vooraf met de gast over de maatregelen op het bedrijf, waarin gezondheidsregels 
worden besproken.  

6. Zorg voor hygiëne, zeep, desinfecterende middelen en wijs gasten op het belang van handen 
wassen (bijv. ook regels ophangen in toilet). Maak regelmatig schoon.  

7. Beheers het aantal gasten dat tegelijkertijd op de locatie mag zijn, afgestemd op naleving van de 
1,5 meter afstand.   

8. Werk waar mogelijk op afspraak en/of met tijd-slots, zodat de contacten met gasten gedoseerd 
kunnen worden en verspreid over de dag.  

9. Maak afspraken met gasten over verplichte routering en looprichting zoals de entree en de 
belangrijkste voorzieningen op de groepsaccommodatie.  

10. Geef medewerkers de instructie dat zij gasten aanspreken bij overtreding van de regels en geef 
hen de bevoegdheid om waar nodig gepaste actie te ondernemen om de veiligheid van gasten en 
(andere) medewerkers te waarborgen.  
 

Voor medewerkers:  
1. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.  
2. Kleedruimtes voor medewerkers worden extra schoongemaakt. Bij de inrichting (kapstokken, 

lockers etc.) wordt rekening gehouden met de 1,5 m afstandseis. 
3. Onderlinge afstanden gelden op het terrein, maar ook in bedrijfsruimtes zoals kantoren, 

bedrijfskantines, magazijnen, technische ruimten en op parkeerplaatsen etc.  
4. Handen worden minimaal 6 keer per dag gewassen, volgens de instructie. In ieder geval voor het 

eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken. Daartoe 
worden op diverse plekken op het bedrijf en in de gebouwen desinfecterende middelen 
beschikbaar gesteld.  

5. Indien noodzakelijk worden voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) beschikbaar 
gesteld, die voldoen aan de eisen van het RIVM. 

6. Werkbenodigdheden, materieel, gereedschap en PBM’s worden niet met anderen gedeeld, dan 
wel bij overdracht gedesinfecteerd.  

7. De werknemer blijft thuis en laat zich testen als hij een van de volgende klachten heeft: 
(neus)verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts, plotseling verlies van 
reuk of smaak. 

 

 



 

Voor de gasten:   
1. Houd 1,5 meter afstand. 
2. Was vaker je handen. 
3. Hoest en nies in je elleboog. 
4. Gebruik papieren zakdoekjes. 
5. Schud geen handen 
6. Blijf thuis en laat je testen als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk of smaak 
7. Blijf thuis en laat je testen als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten.  
8. Lees vooraf de maatregelen van de groepsaccommodatie.  
9. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.  
10. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel). 

 
  



 

Activiteiten en voorzieningen 
Dit deel van het protocol heeft betrekking op het uitvoeren van activiteiten op groepsaccommodaties en 
de voorzieningen die hiervoor op het terrein aanwezig zijn. Voor groepsaccommodaties geldt dat er 
verschillende accommodaties op het terrein aanwezig kunnen zijn. Ook binnen deze gebouwen kan er 
sprake zijn van gescheiden ruimtes of ruimtes die functioneel van elkaar te scheiden zijn.  Dit kan de 
groepsaccommodatie inzetten om groepen op te delen en uit elkaar te houden om zo onderling contact 
tussen groepen gasten te voorkomen.    
Voor de algemene hygiëne van de accommodatie hanteren groepsaccommodaties de bepalingen uit de 
‘Hygiënerichtlijn voor kampeergelegenheden, jachthavens en groepsaccommodaties’ van het RIVM die 
voor de accommodatie van toepassing zijn. Deze zijn door de groepsaccommodaties opgenomen in eigen 
werkwijzen, checklists en handleidingen voor de medewerkers en stafleden. 
  
Een groepsaccommodatie beschikt over (een deel van) de volgende voorzieningen: 
   

1. Terrein 
2. Accommodatie 

a. Binnenvertrek: recreatie- en eetruimte 
b. Keuken 
c. Slaapaccommodatie 
d. Sanitaire voorzieningen 

3. Winkel   
4. Activiteiten 

a. Kampen 
  

De volgende maatregelen worden genomen:  
  

1. Terrein  

• Op alle delen van het terrein wordt door volwassenen van 18 jaar en ouder onderling afstand 
gehouden. De jeugd van 13 jaar en ouder houdt afstand tot volwassenen. Kinderen jonger dan 12 
jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Uitzondering hierop zijn noodsituaties wanneer 
de veiligheid van mensen in het geding is.   

• Er is een looproute uitgezet op het terrein om het bewegen van de gasten en medewerkers te 

controleren.    
• De speeltoestellen zijn toegankelijk voor kinderen tot en met 17 jaar oud en toezicht is 

toegestaan van een ouder/voogd. Bij drukte bij het betreffende toestel wordt de toegankelijkheid 
beperkt.  

• De groepsaccommodatie zorgt op het terrein voor genoeg handen-wasvoorzieningen en 
desinfectiemiddelen.   

 
2. Accommodatie  

• In de recreatie- en eetruimte mogen personen tot en met 17 jaar met meer dan 30 personen 
deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten en personen die deze activiteiten organiseren of 
begeleiden. Zie Artikel 4.2 (2a) Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. 

• De 1,5 meter afstandsregel dient in acht genomen te worden in alle afzonderlijke ruimten, met 
uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar.  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044416&hoofdstuk=4&artikel=4.2&z=2021-04-28&g=2021-04-28


 

• Jeugd van 13 jaar en ouder en begeleiders dragen binnen een mondkapje, tenzij ze zitten. Zie 
Artikel 2a.1 Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 

• Bij binnenkomst en op de deur van de accommodatie liggen de huisregels.  

• De accommodatie wordt met zorg schoon gemaakt en aangeboden conform de hygiënerichtlijnen 
van het RIVM.   

• Er wordt een beperkte bezetting toegelaten om de 1,5 meter afstand te kunnen naleven.  

• Bij betreden van het sanitair wordt handontsmettingsmiddel aangeboden of meegebracht door 
de groep (kan per accommodatie verschillen, dit wordt vooraf gecommuniceerd).  

• De ondernemer kan bepalen dat er een bepaald systeem wordt gehanteerd om te voorkomen dat 
er te veel personen tegelijkertijd in de sanitaire ruimte zijn. Dit kan middels een ‘Kaartsysteem’ of 
het toewijzen van toiletten aan een bepaalde groep.    

• Indien er onderhoud gepleegd moet worden aan of in de accommodatie, wordt dit zoveel 
mogelijk gedaan als er geen gasten in de accommodatie aanwezig zijn. 

   
A) Recreatie- en eetruimte   

• Bij de inrichting van de ruimte wordt rekening gehouden met de 1,5 meter eis. 

• Gasten kunnen maaltijden zelf bereiden en/of laten bezorgen. 
• Eventuele betalingen vinden contactloos of met de pin plaats.  

 
B) Keuken   

• Er wordt in de keuken gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals 
handschoenen.   

• Het eetmoment wordt zo ingericht dat het handhaven van de richtlijnen mogelijk blijft.   

• De keuken wordt volgens de HACCP-richtlijnen gereinigd.   
 

C) Slaapaccommodatie voor gasten tot en met 12 jaar   

• Op de slaapaccommodatie voor kinderen tot en met 12 jaar behoeft er onderling geen 1,5 
meter afstand te worden gehouden.   

• De slaapkamers worden binnen de mogelijkheden maximaal gelucht en geventileerd. Luchten 
gebeurt door ramen tegen elkaar open te zetten. En/of ramen en deuren tegen elkaar open te 
zetten. Het luchten duurt minimaal 10-15 minuten. Het luchten zal in de ochtend en in de 
namiddag plaatsvinden.    

• Slaapkamers met een eigen wastafel hebben bijbehorende handzeep en 
papieren handdoekjes. De gasten maken bij het verlaten van hun slaapkamer en bij 
binnenkomst gebruik van deze faciliteiten.   

• Gasten die verblijven op een slaapkamer zonder eigen wastafel krijgen per verblijf een eigen 
gemeenschappelijke wastafel toegewezen, alleen voor hun eigen gebruik.   

    
      Slaapaccommodatie voor gasten van 13 jaar en ouder   

• Houd 1,5 meter afstand.   

• De slaapkamers worden binnen de mogelijkheden maximaal gelucht en geventileerd.  Luchten 
gebeurt door ramen tegen elkaar open te zetten. En/of ramen en deuren tegen elkaar open te 
zetten. Het luchten duurt minimaal 10-15 minuten. Het luchten zal in de ochtend en in de 
namiddag plaatsvinden.    

• Er mogen niet meer dan 4 personen op een slaapkamer overnachten.   

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044416&hoofdstuk=2a&artikel=2a.1&z=2021-04-28&g=2021-04-28


 

• Zij maken alleen gebruik van toegewezen sanitair.   
    

D. Sanitaire voorzieningen   

• De sanitaire voorzieningen worden volgens de geldende richtlijnen schoongemaakt.    

• Sanitaire voorzieningen worden uitgerust met handzeep en papieren doeken.    

• Bij het gebruik van sanitaire voorzieningen wordt onderling 1,5 meter afstand bewaard door 
gasten van 18 jaar en ouder.   

 
  
3. Winkel (indien aanwezig) 

• De winkel kan worden bezocht onder bepaalde voorwaarden.   

• Er mogen een beperkt aantal mensen de winkel in. Personeel geeft indien nodig aanvullende 
instructies.  

• Boodschappen moeten alléén gedaan worden. Medewerkers handhaven hierop.   

• Er worden markeringen gebruikt bij de kassa om voldoende afstand te waarborgen.  

• Er is een route op de vloer aangegeven waar klanten zich aan moeten houden.  

• Er kan uitsluitend contactloos of per pin worden betaald.  

• Indien aanwezig is het verplicht een winkelwagentje of mandje te gebruiken die door 
medewerkers van het bedrijf met regelmaat wordt ontsmet.    

 
4. Activiteiten 

Sport- en spelactiviteiten  

•  Er worden minimaal externe activiteiten ondernomen waarbij directe contacten met andere 
groepen plaats kunnen vinden.  

• Sport- en spelactiviteiten vinden zoveel mogelijk plaats in de buitenlucht.  

• Het terrein wordt indien nodig voor aanvang van activiteiten opgedeeld per leeftijdsgroep.  

• Voor recreatiebedrijven die activiteiten verzorgen voor kinderen en jongeren (tot en met 17 jaar) 
worden de maatregelen opgevolgd die gelden voor ‘georganiseerd sporten onder begeleiding’ 
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-
leven/sport)  

• Deelnemers hoeven tijdens de georganiseerde en begeleide sport onderling geen 1,5 meter 
afstand te bewaren.  

• Na afloop van een activiteit wordt 1,5 meter afstand gehouden tussen een volwassen begeleider 
en de deelnemer tenzij daar omwille van de urgente veiligheid van moet worden afgeweken.  

• Nadat de gasten de gebruikte en of aangeraakte materialen hebben schoongemaakt, wassen zij 
na afloop van de activiteit hun handen.  

 
Uitstapjes Extern 

• Uitstapjes naar externe locaties worden zoveel mogelijk vermeden.  

• Indien een uitstapje onvermijdelijk in het programma is gepland dan dient de organisatie 
duidelijke afspraken te maken met de ontvangende organisatie met sluitende protocollen.  

• De kampgasten tot en met 17 jaar blijven bij elkaar en hoeven geen 1,5 meter te hanteren. 

• De leiding blijft op 1,5 meter van de gasten en andere bezoekers op de accommodatie maar blijft 
bij de gasten voor handhaving van de regels.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport


 

• De vervoerder, het taxibedrijf, de busmaatschappij naar een uitstapje toe dient zich te houden 
aan de protocollen die in die branche leidend zijn. 

 
A) Kampen 

• Georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar mogen doorgang vinden.  

• Voorafgaand aan het kamp dient de organisatie het eigen coronaprotocol, afgestemd op de eigen 
situatie met de ouders en gasten, te delen. Verzocht wordt om als ouder en kind dit vooraf met 
elkaar te bespreken. Het geldende protocol is op basis van de dan van kracht zijnde maatregelen 
en kan dus worden aangepast bij versoepelingen of verzwaring van de maatregelen. 

• We stellen op voorhand een drop-off point (kiss & ride zone) in en communiceren dit naar de 
gasten. Dit punt wordt op het terrein duidelijk kenbaar gemaakt.  

• Er wordt altijd 1,5 meter afstand gehouden tussen volwassen medewerkers. 

• De gasten worden afgezet met de auto, nemen zelf hun bagage mee en ouders/verzorgers blijven 
in de auto zitten. Dit is met uitzondering van ouders van kinderen in de jongste leeftijdsgroep. 
Wanneer zij hun kind(eren) komen brengen is het toegestaan om één ouder, het terrein te laten 
betreden mits hij/zij het vragenformulier (triage) volledig ontkennend ingevuld heeft.  

• Er wordt actief gevraagd naar symptomen van COVID-19 bij de gast of familieleden middels de 
eerdergenoemde triage vragen en het vragenformulier. Als er sprake is van symptomen van 
COVID- 19, een vastgestelde besmetting of recent contact met een met COVID-19 besmette 
persoon wordt de gast niet toegelaten op het terrein.  

• Om drukte te vermijden, spreiden we zo nodig de aankomsttijden per groep of leeftijdsgroep. 
Op plekken waar gewacht dient te worden, zijn op de grond markeringen aangebracht om 1,5 
meter afstand aan te geven.  

  
 
 
 
 

  



 

Bijlage 1 

 

Vragenlijst en model eigen verklaring gasten Groepsaccommodaties  
   
Model vragenlijst van het RIVM en model eigen verklaring gast of medewerker, in te vullen op moment van 
aankomst bij de groepsaccommodatie en volledig ondertekend in te leveren bij de groepsaccommodatie.   
    

1. Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur? Hoesten, 
verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid of reuk- en/of 
smaakverlies?  

o Ja    
o Nee   

2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met milde klachten en koorts 
en/of benauwdheid? (volg het advies op van de GGD)  

o Ja   
o Nee   

3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen 
vastgesteld (met een test)?    

o Ja   
o Nee   

4. Ben je in quarantaine omdat je: Een huisgenoot of nauw contact bent van 
iemand bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld, bent (terug)gekomen uit een 
COVID-19 riscicogebied, bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app?  

o Ja   
o Nee   

Eigen verklaring van gast of ouder/verzorger van de gast 
Volledig ondertekend in te leveren op moment van aankomst bij de groepsaccommodatie 

    
Hierbij verklaar ik bovenstaande vragen naar waarheid ingevuld te hebben, op de dag van de start van 
de het verblijf bij groepsaccommodatie ………………………………………………… (naam groepsaccommodatie)   
    
Het is aan mij door de groepsaccommodatie bekend gemaakt dat in geval van aantoonbare 
ziekteverschijnselen, gerelateerd aan het corona virus en na overleg met de gast (bij minderjarige ook 
de ouder/verzorger):   

• De organisatie kan besluiten de gast tijdelijk in quarantaine te plaatsen   

• De organisatie kan besluiten dat de gast na overleg voortijdig naar huis toe gaat   

• De organisatie kan besluiten dat de gast zich laat testen bij de GGD en meewerkt aan 
een bron- en contactonderzoek, op het moment dat de GGD daartoe besluit   

    
Naam gast:         …………………………………………………………   
    
In geval van minderjarige gast (t/m 17 jaar) in te vullen door ouder/verzorger van de gast:   
Naam ouder/verzorger: ………………………………………………………..   



 

    
Datum:                        ….... / ……. / 2021           Handtekening   
Startdatum verblijf:        ….... / ……. / 2021 
 
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor bron- en contactonderzoek. Dit formulier wordt 7 dagen 
na ondertekening vernietigd. 



 

Bijlage 2 

 

Custumor Journey verblijf groepsaccommodatie 

 

 
RESERVEREN – PREVENTIEVE FASE 
 
1. Triage door middel van een vragenlijst of check aan de poort  
2. Communiceren huidige maatregelen en regels 
3. Verklaring tekenen omtrent Triage + contactgegevens bekend maken bij bedrijf. 
 
 

 

 
REIS NAAR ACCOMMODATIE  
1. Gasten komen met eigen vervoer, dan wel zoveel mogelijk op de fiets 
 

 

 
GROEPSVORMING EN VERBLIJF 
 

1. Triage bij aankomst (bijlage triage formulier) 
2. Oppervlakte hygiëne 
3. Ventileren 
4. Zoveel mogelijk aanwijzen vaste plekken/slaapplaats/sanitair 
5. Blijf zoveel mogelijk in de eigen groep 
6. Activiteiten dienen zoveel mogelijk buiten plaats te vinden 
7. Werk met shifts voor gebruik eetzaal/gemeenschappelijke zaal  
8. Persoonlijke beschermende maatregelen (indien de maatregelen dit 

verplichten). 
9. Draag een mondkapje in de binnenruimtes (vanaf 13 jaar) 

 

 

 
VERTREK NAAR HUIS 
 
1. Terugreis met eigen vervoer, dan wel zoveel mogelijk op de fiets 
 

 

 
NA HET VERBLIJF 
 

1. Communiceren na het verblijf (bij klachten en/of positieve test) 
2. Ventileren 
3. Schoonmaken conform hygiëne richtlijnen 
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