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Woord vooraf bij versie 6 van de handreiking 

Vanaf zaterdag 13 november 2021 gelden er weer strengere maatregelen met 
betrekking tot de bestrijding van het Coronavirus. 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 geannuleerd 
dienen te worden. Het is van belang te beseffen dat er juist in dorps- en buurthuizen 
veel grijze gebieden bestaan (juist ook vanwege het open en sociale karakter van deze 
voorzieningen), waardoor er vaak ook discussie kan ontstaan of activiteiten in deze fase 
doorgang kunnen vinden. Besturen en beheerders worden derhalve opgeroepen samen 
weloverwogen afspraken te maken over de doorgang of annulering van activiteiten en 
welke huisregels nageleefd dienen te worden; uiteraard gelden te allen tijden de 
basisregels ten aanzien van de 1,5 meter afstand, mondkapjes, ventilatie en 
handhygiëne. 

Vanaf zaterdag 13 november 18.00 uur gelden de volgende maatregelen die ook van 
belang zijn voor buurt- en dorpshuizen: 

• Houd 1,5 meter afstand op die plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht 
is. 

• Wanneer er geen coronatoegangsbewijs verplicht is geldt een mondkapjesplicht. 
• Horeca en essentiële winkels, zoals supermarkt, dierenwinkel en drogisterij, zijn 

open tot 20.00 uur. 
• In de horeca is een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats verplicht. 
• Evenementen kunnen plaatsvinden tot 18.00 uur met een coronatoegangsbewijs 

én een vaste zitplaats. En met een maximum van 1250 personen per ruimte. 
• Deze verplichte sluitingstijd geldt niet voor kunst- en cultuurvoorstellingen in 

bijvoorbeeld bioscopen, theaters en concertzalen.  
• 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 20.00 uur te 
sluiten. 

• Publiek bij sport, zowel bij de professionals als amateurs, is niet toegestaan. 
Verder is alle sport toegestaan. 

• Ontvang thuis maximaal 4 gasten per dag. 
• Als een huisgenoot besmet is dan gaat die in isolatie. Alle andere (gevaccineerde 

en ongevaccineerde) huisgenoten moeten in quarantaine.  
• Op rijksoverheid.nl/coronamaatregelen staan alle maatregelen, voorwaarden en 

uitzonderingen verder toegelicht. 

Het Coronatoegangsbewijs 
Het Corona Toegangsbewijs (CTB) is vanaf 6 november 2021 op meer plekken en 
locaties verplicht in Nederland. Voor dorp- en buurthuizen/ wijkcentra is het CTB een 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen


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). In deze handreiking wordt daarom uiteengezet hoe het CTB 
gebuikt moet worden in dorps- en buurthuizen, dagbestedingslocaties en de 
maatschappelijke opvang.   

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 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 van de horecafunctie, omdat er besloten en 
georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen.  

Verbreden van de inzet van het coronatoegangsbewijs 
Vanaf 6 november geldt het coronatoegangsbewijs op meer plekken. De inzet van een 
coronatoegangsbewijs verkleint de kans dat het virus hier kan rondgaan. Door alleen 
mensen toe te laten die hersteld, gevaccineerd of getest zijn wordt het besmettingsrisico 
aanzienlijk verminderd voor alle bezoekers. Het coronatoegangsbewijs sluit de kans op 
besmetting niet uit. Het zorgt ervoor dat iedereen zo veilig mogelijk samen kan komen. 
Daarnaast draagt het gebruik van het coronatoegangsbewijs bij aan het open houden 
van de meeste locaties op maximale capaciteit. 

Het is belangrijk dat op elke locatie waarbij een coronatoegangsbewijs geldt, deze wordt 
gescand en het ID-bewijs wordt gecontroleerd en dat iedereen die zo’n locatie bezoekt 
de persoonlijke QR-code én een geldig ID-bewijs laat zien. 

Het coronatoegangsbewijs is sinds 6 november verplicht voor: 

• Horeca, zowel binnen als op buitenterrassen (eet- en drinkgelegenheden), 
behalve bij afhalen (dan geldt wel de mondkapjesplicht). 

• Casino’s. 
• Culturele locaties zoals theaters, concertzalen en bioscopen; 
• Doorstroomlocaties in sectoren waar het coronatoegangsbewijs nu al verplicht is. 

Dit zijn dus locaties waar er een doorstroom van bezoekers is, zoals musea en 
monumenten. 

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



• Doorstroomevenementen. Dit zijn evenementen waarbij het publiek geen vaste 
plek heeft en er een doorstroom van mensen is. Bijvoorbeeld kermissen en 
bepaalde sportevenementen. 

• Evenementen met en zonder vaste zitplaats, zoals festivals, feesten en 
optredens. 

• Zakelijke evenementen, zoals beurzen en congressen. 
• Publiek bij professionele sportwedstrijden. 
• Sportbeoefening binnen vanaf 18 jaar, zoals: sportschool, groepslessen, voetbal, 

zwemmen. Dit geldt voor sporters en publiek in alle binnensportlocaties, inclusief 
sportkantines. 

• Kunst & cultuur beoefening vanaf 18 jaar, zoals: muziekles en schilderles. Of 
bijvoorbeeld repetities voor zang, dans en toneel. 

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.  

• 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 13 november 2021 voor 
dagbestedingsactiviteiten?  

• 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. 

Verdere algemene adviezen  

• Probeer – als dit mogelijk is – de horecafunctie van een buurt- en dorpshuis zo veel 
als mogelijk (ook in fysieke zin) te scheiden van de sociale, ontmoetings- en 
ondersteuningsfunctie.  

• Zoek de grenzen van horeca in combinatie met reguliere buurthuisactiviteiten niet 
teveel op. Lokale horeca is CTB-plichtig; heb begrip voor die verplichting en tracht 
oneerlijke concurrentie te vermijden.  

• 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: Sinds 6 november geldt de mondkapjesplicht weer op meer locaties. 
Mondkapjes zijn opnieuw verplicht op alle publieke locaties binnen waar geen 
coronatoegangsbewijzen gebruikt worden. Dit geldt onder andere voor alle voor 
publiek toegankelijke gebouwen binnen en overdekte gebieden waar geen 
coronatoegangsbewijs wordt gebruikt zoals supermarkten, winkels, bibliotheken, 
spellocaties en pretparken.  

• Ventileer de ruimte(s) optimaal. 
• Overleg met lokale toezichthouders (gemeenten) als er onduidelijkheden of twijfels 

zijn bij het gebruik van buurt- en dorpshuizen of activiteiten die op locatie 
plaatsvinden.  

Meer info en veel gestelde vragen 
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