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Per 26 januari 2022 gaat bijna alles weer open tot 22.00 uur, ondanks de risico’s. Ook
voor dorps- en buurthuizen betekenen de nieuwe versoepelingen dat er weer meer kan.
Bij zowel Sociaal Werk Nederland als het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve
bewoners komen veel vragen binnen hoe regels geïnterpreteerd moeten worden en of
activiteiten en evenementen weer door kunnen gaan. Het is van belang te beseffen dat
er in dorps- en buurthuizen veel grijze gebieden bestaan (juist ook vanwege het open en
sociale karakter van deze voorzieningen), waardoor er discussie kan ontstaan welke
activiteiten doorgang kunnen vinden. Besturen en beheerders worden opgeroepen om
heldere huisregels te hanteren. Met deze handreiking willen we hen daarin
ondersteunen. Uiteraard gelden te allen tijde de basisregels ten aanzien van de 1,5
meter afstand, mondkapjes, ventilatie en handhygiëne.
Vanaf woensdag 26 januari 2022 gelden de volgende maatregelen die ook van belang
zijn voor buurt- en dorpshuizen:














Houd 1,5 meter afstand. Was vaak je handen. Hoest en nies in je elleboog. Zorg
voor voldoende frisse lucht.
Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen, ook als je gevaccineerd bent.
Ga je bij anderen op bezoek of ontvang je bezoek, doe een zelftest.
Draag een mondkapje waar dit verplicht is of geadviseerd wordt, bij voorkeur een
medisch mondneusmasker minimaal type II.
Alle winkels en contactberoepen mogen open tot 22.00 uur.
In de horeca is een coronatoegangsbewijs (hierna: CTB) én een vaste zitplaats
verplicht. Horeca is open tot 22.00 uur.
Evenementen met vaste zitplaats en doorstroomevementen (zoals kermissen)
kunnen plaatsvinden tot 22.00 uur met een CTB. Beperkte capaciteit.
Kunst- en cultuurvoorstellingen (bioscopen, theaters en concertzalen) en musea
geopend tot 22.00 uur met CTB.
Voor reguliere ontmoetingsactiviteiten in het buurt- en dorpshuis gelden géén
verplichte sluitingstijden. Beheerders en besturen kunnen er wel voor kiezen een
buurthuis eerder dan normaal te sluiten (bijvoorbeeld in overleg met de
gemeente). De horeca binnen een buurthuis dient in ieder geval om 22.00 uur te
sluiten.
Sportwedstrijden en competities (amateur en professioneel) zijn toegestaan.
Publiek bij sport, zowel bij de professionals als amateurs, is toegestaan tot 22.00
uur. Beperkte capaciteit en CTB-plichtig vanaf 18 jaar.
Ontvang thuis maximaal 4 personen per dag.
Je hoeft niet in quarantaine na contact met een positief getest persoon als je:
geen klachten hebt, 17 jaar of jonger bent, meer dan 1 week geleden een
boostervaccinatie hebt gehad, of korter dan 8 weken geleden positief bent getest
bij de GGD.



Op rijksoverheid.nl/coronamaatregelen staan alle maatregelen, voorwaarden en
uitzonderingen verder toegelicht.

Het coronatoegangsbewijs
Het CTB is op een aantal plekken en locaties verplicht in Nederland. Voor dorps- en
buurthuizen/ wijkcentra is het CTB een ingewikkelde maatregel. Het dorps- 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). In
deze handreiking wordt daarom uiteengezet hoe het CTB gebuikt moet worden in dorpsen buurthuizen, dagbestedingslocaties en de maatschappelijke opvang.
Het coronatoegangsbewijs is niet verplicht in dorps- en buurthuizen. Dit
betekent dat toegang tot onderstaande dorps- en buurthuis functies niet onder de CTBplicht valt. Hieronder worden 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 horecafunctie1);
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, omdat er besloten en georganiseerde dagbesteding
plaatsvindt voor kwetsbare groepen en ouderen.
Zijn er activiteiten waarbij het bestuur van een dorps- of buurthuis het CTB wel
mag/moet gebruiken om mensen toegang te geven of te weigeren in het dorpsof buurthuis?
 Activiteiten in buurt- of dorpshuis waarbij het CTB wél verplicht is, zijn
activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van horeca, of bij evenementen of
culturele voorstellingen.
 Bij alle activiteiten waarbij publiek aanwezig is in het dorps- of buurthuis (zoals
culturele voorstellingen, muziekuitvoeringen etc.), is controle op het CTB
verplicht. Ook moet publiek een vaste zitplaats hebben met inachtneming van de
1,5-meter-regel.
 Bezoekers, vrijwilligers en artiesten worden dringend geadviseerd om op dag 5 na
de activiteit met publiek een zelftest te doen. Bij klachten of bij een oproep van
de GGD in het kader van bron- en contactonderzoek geldt het dringende advies
om een test bij de GGD te doen.
 Voor al het overige geldt dat het CTB in principe alleen mag 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
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Het aanbieden van een kopje koffie bij een dergelijke activiteit mag wel.



van een dorps- of buurthuis het CTB niet gebruiken om mensen toegang te
verlenen of te weigeren voor activiteiten in het dorps- of buurthuis.
Dit past ook bij het laagdrempelige en open karakter van dorps- en buurthuizen.

Wat betekenen de maatregelen van 26 januari 2022 voor groepsgewijze
activiteiten zoals dagbesteding en ontmoeting?
 Door de 1,5 meter maatregel kan de capaciteit van groepsactiviteiten afnemen.
We roepen aanbieders op die dagbesteding of ontmoetingen aanbieden om
contact met cliënten te behouden en te bespreken in hoeverre maatwerk mogelijk
is, zodat zij zoveel mogelijk kunnen en durven deel te nemen aan de activiteit.
 De 1,5 meter afstand is altijd verplicht, ook als het CTB wordt gevraagd. Het is
een afstand die veilig is en waarbij cliënten veiligheid ervaren. Aanbieders van
dagbesteding dienen locaties en activiteiten daarop in te richten. Geef mensen de
ruimte om 1,5 meter afstand te houden.
 De mondkapjesplicht geldt in dorps- en buurthuizen. Een mondkapje moet op
zodra men zich verplaatst binnen het buurthuis, bijvoorbeeld als men zich van de
ene naar de andere ruimte begeeft. Als mensen plaatsnemen op hun zitplaats op
1,5 meter afstand van elkaar, mag het mondkapje af.
 Voor het (zorg)vervoer blijft het dragen van een mondkapje verplicht.
Verdere adviezen
 Zoek de grenzen van horeca in combinatie met reguliere buurthuisactiviteiten niet
teveel op. Lokale horeca is CTB-plichtig; heb begrip voor die verplichting en
probeer oneerlijke concurrentie te vermijden.
 Probeer – als dit mogelijk is – de “CTB-plichtige” horecafunctie van een dorps- en
buurthuis zo veel als mogelijk (ook in fysieke zin) te scheiden van de sociale,
ontmoetings- en ondersteuningsfunctie.
 De basismaatregelen zijn onverkort belangrijk. Zorg ervoor dat 1,5 meter afstand
houden de norm is; blijf het belang van goede hygiëne maatregelen benadrukken
en faciliteer dit ook. Daar waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is bij een
activiteit, dient een mondkapje gedragen te worden.
 Mondkapjes: mondkapjes zijn verplicht in alle binnenruimtes. Zie hierboven de
adviezen voor toepassing in dorps- en buurthuizen.




Goed ventileren van ontmoetingsruimtes is essentieel bij de bestrijding van
corona. Lucht daarom voor en na een activiteit de ontmoetingsruimte. Zeker als
het activiteiten voor kwetsbare personen betreft.
Er bestaan ook mobiele luchtreinigers die virusdeeltjes kunnen filteren. Deze
luchtreinigers kunt u inzetten ter aanvulling op ventilatie, maar ze mogen niet
ingezet worden ter vervanging van ventilatie of de basismaatregelen. Voor meer
informatie over ventileren, zie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/ventilatie
Overleg met lokale toezichthouders (gemeenten) als er onduidelijkheden of
twijfels zijn bij het gebruik van dorps- en buurthuizen of activiteiten die op locatie
plaatsvinden.
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