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Deze handreiking is een herziening van de handreiking d.d. 15 november 2021 “ Handreiking 

dorps- en buurthuizen, dagbestedingslocaties en maatschappelijke opvang m.b.t. het Corona 

Toegangsbewijs (CTB) en de basisregels” versie 6.  

Basisregels voor iedereen (zie ook bijlage van deze handreiking) 

• Was vaak en goed uw handen. 

• Houd 1,5 meter afstand. 

• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen bij de GGD. Ook als u al gevaccineerd bent. 

• Zorg voor voldoende frisse lucht. 

Sluitingstijd en activiteiten in dorps- en buurthuizen  

• De verplichte sluitingstijd van 17.00 uur geldt niet voor bibliotheken, dorps- en 

buurthuizen, wijkcentra, jongerencentra vanwege de cruciale (sociale) functie die deze 

voorzieningen vervullen in de wijk. Zeker voor specifieke (kwetsbare) groepen, is het van 

belang dat het dorps- en buurthuis open blijft. Enerzijds om zicht te blijven houden op 

deze groep(en) en anderzijds om ondersteuning te continueren.  

• Desalniettemin worden beheerders en sociaal werkers 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.  

• Individuele ondersteuning (bijvoorbeeld maatschappelijk werk of sociaal raadswerk) 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 bijdrage 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.1  

• Sociaal werkers vervullen een cruciale rol in de wijk en kunnen 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.  

Sport en activiteiten voor jongeren in buurthuizen  

• Er gelden aanvullende maatregelen ten aanzien van sport, ook voor de jeugd. 

Sportlocaties zijn bijvoorbeeld na 17.00 uur gesloten.  

• Georganiseerd buiten sporten (of spelactiviteit) in de openbare ruimte is na 17.00 uur wel 

toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief instructeur) en op 1,5 meter afstand. 

• Aangezien sporten voor jongeren een belangrijke uitlaatklep is en de mogelijkheid tot 

sporten de komende periode ingeperkt wordt, is het van belang dat sociaal werkers zicht 

kunnen blijven houden op de meer kwetsbare jongeren in de wijk.  

 
1 Mocht u meer informatie willen of samen willen nadenken over de te maken afweging, dan kunt u terecht bij 
Sociaal Werk Nederland of de het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners. 

Met opmerkingen [HJ(1]: Vraag: Is hier ruimte 

voor jongeren (onder 18 jaar) om met grotere 

groep activiteiten te organiseren? 

Met opmerkingen [HJ(2R1]: Check gedaan. Hier 

ziet géén ruimte. Verminderen van 

contactmomenten is belangrijk doel van huidige 

maatregelen 

Met opmerkingen [BLv(3]: Dus binnen mag na 17u 

meer dan buiten? Bijvoorbeeld met 6 personen 

binnen met sociaal werker mag, maar buiten 

met 6 personen sporten onder begeleiding mag 

niet? Of je met 6 personen sporten als je onder 

begeleiding van sociaal werker staat? 

Met opmerkingen [HJ(4R3]: Ik begrijp je vraag. 

Vind dat we hier ook nog niet helemaal duidelijk 

zijn (ook in info op RO.nl) en maatregelenbrief. 

Hier is wel nog verheldering gewenst.  

 



• Sociaal werkers (zoals jongerenwerkers) kunnen derhalve activiteiten (buiten en binnen in 

dorps- en buurthuizen) blijven organiseren voor kwetsbare doelgroepen, met in 

achtneming van de coronamaatregelen.   

 

Het Coronatoegangsbewijs 

Het Corona Toegangsbewijs (CTB) is op verschillende plekken en locaties verplicht in Nederland. 

Voor dorp- en buurthuizen/ wijkcentra is het CTB een ingewikkelde maatregel. Het dorp- en 

buurthuis is namelijk de plek waar sociaal contact plaatsvindt en laagdrempelige activiteiten 

georganiseerd worden, maar tegelijkertijd is het ook een gebouw dat juist multifunctioneel ingezet 

wordt (voor dagbesteding, inloop, horeca en evenementen).  

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 georganiseerd worden (zoals 

kaarten, kienen, biljarten, gamen of vergaderingen) kunnen zonder CTB plaatsvinden in 

het buurthuis; 

• de open inloop (bijvoorbeeld Inloop-GGZ/ huiskamerfunctie/ soos/ spreekuur van het 

wijkteam) kan zonder CTB plaatsvinden (zonder horecafunctie2); 

• bijvoorbeeld ook het Alzheimer-café, lunch- en kookactiviteiten voor kwetsbare groepen en 

bewegingslessen kunnen plaatsvinden 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 kwetsbare groepen.  

Mag het bestuur van een dorps- buurthuis het CTB gebruiken om mensen toegang te 

geven tot of te weigeren bij een activiteit in het buurt- of dorpshuis?  

• Het CTB mag alleen worden toegepast in publieke en openbare ruimten die door de 

minister zijn aangewezen. Dorps- en buurthuizen zijn niet door de minister aangewezen en 

derhalve mag het bestuur van een buurthuis het CTB niet gebruiken om mensen toegang 

te verlenen of te weigeren voor activiteiten in het buurt- of dorpshuis.  

 
2 Het aanbieden van een kopje koffie bij een dergelijke activiteit mag wel. 

Sociaal werk richting oudejaarsavond en nieuwjaarsnacht  

Sociaal werkers in Nederland organiseren richting oudejaarsavond en nieuwjaarsnacht 

normaal gesproken activiteiten voor jongeren, om zodoende vertier te bieden in de wijk (als 

alternatief voor het afschieten van vuurwerk). Ook komend jaar zullen veel sociaal werkers de 

straat opgaan. Het blijft belangrijk dat sociaal werkers deze mogelijkheid kunnen bieden en 

daarbij is het lokale dorps- en buurthuis de voornaamste uitvalsbasis.  

Het is daarbij aan te raden om dergelijke activiteiten af te stemmen met de lokale 

toezichthouders, politie en gemeente(n).  

 

 



• Dit past ook bij het laagdrempelige en open karakter van buurt- en dorpshuizen.  

• Als er gebruik wordt gemaakt van horeca, er sprake is van een evenement of een culturele 

voorstelling in het buurt- of dorpshuis, dan is het CTB wel verplicht.  

Wat betekenen de maatregelen van 26 november 2021 voor dagbestedingsactiviteiten in 

het buurthuis?  

• Door de nieuwe maatregelen en de oproep de 1,5 meter weer meer in acht te nemen, kan 

de capaciteit van dagbesteding afnemen. We roepen aanbieders van dagbesteding op om 

contact met cliënten te behouden en te bespreken in hoeverre maatwerk mogelijk is, zodat 

zij toch zoveel mogelijk kunnen en durven deel te nemen aan de dagbesteding. 

• De 1,5 meter afstand wordt nadrukkelijk aanbevolen en is verplicht daar waar geen CTB 

wordt gevraagd. Het is ook een afstand die veilig is en waarbij cliënten veiligheid ervaren. 

We roepen aanbieders van dagbesteding op locaties en activiteiten daar zoveel mogelijk op 

in te richten. Geef mensen de ruimte om de 1,5 meter afstand te houden. 

• De mondkapjesplicht is sinds 6 november weer verplicht in publieke binnenruimten en bij 

contactberoepen. Een dorps- of buurthuis huis is ook toegankelijk voor het brede publiek, 

dat is belangrijk. De mondkapjesplicht geldt per 6 november dus ook voor dorps- 

en buurthuizen. Als u plaatsneemt aan tafel of op een stoel mag u uw mondkapje 

afzetten. 

• Voor het vervoer worden de richtlijnen vooralsnog niet aangepast, het dragen van een 

mondkapje was reeds verplicht. 

 

Meer informatie:  

Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

 

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


Bijlage bij handreiking: Basismaatregelen  

Was uw handen 

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. 

• Hoest of nies in uw elleboog. 

• Draag een mondkapje op plekken waar dat verplicht is. 

Houd 1,5 meter afstand, ook bij bezoek aan huis en op het werk 

Als mensen dicht bij elkaar zijn, kunnen zij het coronavirus heel snel aan anderen doorgeven. Ook 

als u gevaccineerd bent. Daarom geldt:  

• Iedereen van 18 jaar en ouder houdt verplicht 1,5 meter afstand tot elkaar. Behalve als zij 

op 1 adres wonen. Schud geen handen, geef liever een hoofdknik, boks of elleboog. 

• Houd ook 1,5 meter afstand op locaties waar een coronatoegangsbewijs geldt. 

• Werk thuis. Kan dat niet: houd op werk altijd 1,5 meter afstand. 

Klachten? Blijf thuis en laat u direct testen 

Heeft u klachten die horen bij corona? Voorkom dat u andere mensen besmet. 

• Blijf thuis en maak een afspraak om u te laten testen bij de GGD.  

• Ook bij een milde verkoudheid, zoals een loopneus.  

• Blijf thuis tot u de testuitslag weet. 

• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd 
zijn. 

• Heeft uw huisgenoot corona? Dan moet u zelf ook in quarantaine, ongeacht of u 

gevaccineerd bent. Twijfelt u? Doe de quarantainecheck voor uw persoonlijke advies 

op quarantainecheck.rijksoverheid.nl. 

Zorg voor voldoende frisse lucht 

Frisse lucht is belangrijk. Frisse lucht helpt om de overdracht van het virus te beperken. Zorg dat 

thuis, in winkels, in horeca, op school en op het werk regelmatig wordt gelucht. 

• Zorg dat er thuis altijd een raampje of ventilatierooster open staat. 

• Zorg dat een huis meerdere keren per dag goed kan doorluchten door ramen en deuren 

wijd open te zetten. 

• Check hoe goed de ventilatie in uw huis is. 

• In winkels, horeca, op scholen, op het werk en in andere ruimtes waar mensen 
samenkomen geldt: zet ramen open. Of zorg dat luchtverversingsinstallaties zo zijn 

ingesteld dat er regelmatig verse lucht een gebouw in wordt gebracht. 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/mondkapje-verplicht
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemen-en-werken-in-coronatijd/thuiswerken-in-coronatijd
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/ventilatie/woning-ventileren/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemen-en-werken-in-coronatijd/ventilatie-in-gebouwen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemen-en-werken-in-coronatijd/ventilatie-in-gebouwen

