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Introductie
De uitjes van stichting Samen Lachen zijn in de basis leuk, veilig en verantwoord. Bij de 
organisatie en uitvoering van de activiteiten houden we rekening met Covid-19. Dit betekent
dat uitjes alleen doorgang vinden wanneer dit op een verantwoorde manier kan, en binnen 
de richtlijnen van Rijksoverheid/RIVM. 

Middels dit document maken we afspraken hoe we deze richtlijnen vertalen naar de 
organisatie van onze uitjes. Dit document bevat: 

 Afspraken hoe we gezamenlijk als steden deze richtlijnen vertalen naar de 
organisatie van onze uitjes.

 Een praktische vertaalslag voor hoe we afspraken in de praktijk kunnen brengen.
 Een bijlage met een samenvatting van de richtlijnen van de overheid.

Dit document is in eerste instantie opgesteld voor 2020, als een tijdelijke aanvulling op het 
Huishoudelijk Reglement. Op de vergadering van 6 mei 2021 is besloten de geldigheid van 
dit document te verlengen tot en met 31 december 2021. Wanneer de inhoud wordt 
achterhaald door de actualiteit zal dit document waar nodig worden bijgewerkt.

Noot vanuit de GGD
Vanuit de Wet op de Publieke Gezondheid dient een laboratorium een positief geteste patiënt
op corona direct aan de GGD te melden (A ziekte). De GGD zal zelf binnen 24 uur actief 
contact met deze persoon opnemen voor het zogenaamde bron- en contactonderzoek. Dat 
betekent dat de GGD in gesprek gaat met deze persoon en nagaat met wie hij/zij in zijn 
besmettelijke periode in contact is geweest. Nauwe contacten zijn mensen die > 15 min op < 
1,5 meter afstand met elkaar zijn geweest. Overige contacten zijn bv de collega’s met wie 
iemand wel in dezelfde ruimte gewerkt heeft, maar op > 1,5 meter afstand is geweest

Het is de taak van de GGD om nauwe contacten te registreren (op naam en BSN) en zelf te 
informeren (tel. contact). Nauwe contacten dienen ook thuis te blijven. Overige contacten 
worden niet op naam geregistreerd en moeten hun gezondheid goed in de gaten houden. De 
overige contacten hoeven niet thuis te blijven. Beide groepen dienen zich bij het ontstaan van
klachten te laten testen.

De GGD gaat er dus niet vanuit dat de burger zich zelf meldt, maar neemt zelf contact op met
een positief getest persoon en diens nauwe contacten. Als blijkt dat hier een organisatie als 
jullie bij betrokken is, zal er ook contact opgenomen worden jullie. Dit laatste kan alleen met 
toestemming van betrokkene.
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Afspraken:
*mits de richtlijn van het RIVM niet strenger is

 Tijdens en rond onze uitjes volgen we de hygiëne richtlijnen zoals deze ook gelden 
voor sportverenigingen. 

 Vanuit de GGD het expliciete verzoek te letten op goede handhygiene:
◦ Het draaiboek voorziet in momenten waarop handen worden gewassen, zo vaak 

als nodig. In ieder geval bij aanvang, na afloop van het uitje, voor en na het eten, 
en na een bezoek aan het toilet.

◦ Er is vanuit de organisatie ruim zeep en desinfectans aanwezig.
 Bij deelname gaan ouders en vrijwilligers akkoord dat NAW-gegevens kunnen worden

gedeeld op verzoek van de GGD als onderdeel van een contactonderzoek. Dit wordt 
ook vermeld op de inschrijfformulieren.

 Groepjes*:
◦ kinderen en begeleider streven naar tenminste 1.5m afstand
◦ begeleiders houden onderling 1.5m afstand
◦ kinderen onderling hoeven geen afstand te houden
◦ groepjes onderling houden afstand

 Er is geen restrictie op het totaal aantal personen dat aan een uitje deelneemt, mits 
de veiligheid kan worden gegarandeerd*

 Eigen gezondheidscontrole (self-check):
◦ Alle deelnemers aan een uitje voeren op de ochtend van het uitje een controle uit

op mogelijke klachten en symptomen. Ouders doen dit bij hun kinderen, 
volwassenen doen dit zelf.

◦ Bij verdenking van klachten of symptomen blijft men thuis.
◦ Zijn er huisgenoten benauwd of hebben zij koorts? Blijf ook dan thuis.
◦ Last-minute afmeldingen als gevolg van klachten is geen probleem.
◦ De coördinator van het uitje vraagt bij aanvang van het uitje na of de self-check is

uitgevoerd.
 Samen Lachen belt voor ieder uitje de deelnemers en zal in dat gesprek ook wijzen op

de self-check mbt Corona klachten.
 Indien iemand na het uitje binnen twee weken klachten ontwikkelt, en/of ernstige 

verdenkingen heeft op Corona, wordt dit gemeld bij Samen Lachen, al dan niet via 
tussenkomst van de regionale GGD.

 Vrijwilligers die zichzelf rekenen tot de risicogroep zijn vrijgesteld van deelname aan 
de uitjes.

 De uitjescommissie hanteert een reservelijst met voldoende vrijwilligers.
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Praktische vertaalslag

De in de vorige paragraaf gemaakte afspraken zijn leidend in het organiseren en 
ondernemen van de uitjes. Hierbij een praktische vertaalslag wat dit voor het organiseren 
van de uitjes betekent. Boven alles geldt natuurlijk: gebruik gezond verstand!

1. Wat voor uitjes kunnen we organiseren?
Bij het plannen van de uitjes dienen de activiteiten coördinatoren rekening te houden met 
de anderhalve meter afstand. Bij het kiezen van de activiteit hebben buitenactiviteiten daar 
waar mogelijk de voorkeur. Uiteraard is dit afhankelijk van het weer en niet altijd mogelijk. 
Indien er voor een activiteit binnen gekozen wordt, moet de coördinator op de hoogte zijn 
van de geldende regels en maatregelen en deze delen met alle betrokkenen, zie punt 2. 
Verder gebruiken we ons gezonde verstand, een uitje naar de dierentuin of een bioscoop is 
waarschijnlijk handiger dan een workshop judo. 

Praktische uitdaging: hoe houden we tussen begeleider en kinderen 1.5m afstand?
Voorlopig uitjes organiseren waarbij een directe begeleiding van de kinderen niet nodig is, 
zoals een bioscoop of workshop? Sporten buiten?

2. Bereid je goed voor!
Voorafgaand aan het uitje moet voor iedereen duidelijk zijn wat het precieze plan is, en wat 
er van iedereen verwacht wordt. De activiteiten coördinator onderzoekt tijdens het 
voorbereiden van het uitje de op het moment van het uitje geldende regels, en hoe deze 
tijdens het daadwerkelijke uitje nageleefd gaan worden. Bij voorkeur is er ook een keer 
contact gezocht met de lokale GGD. Het draaiboek bevat een COVID-19 kopje met de 
volgende informatie:

 Verwijzing naar het beleid (belangrijkste punten nog even uitlichten)
 Geldende regels specifiek voor gekozen locatie
 Plan over hoe de regels kunnen worden nageleefd

3. Werven van kinderen
Tijdens het werven van de kinderen zullen er een aantal zaken anders zijn. Op het 
wervingsformulier  moeten de volgende zaken vermeld staan: 

 Praktische informatie uitje (wat, wanneer, waar, etc.)
 Verwijzing naar beleid, uitlichting belangrijkste punten
 NAW-gegevens (invulveld, wellicht een strook die je eraf kan scheuren en 

achterhouden?)
 Akkoord op delen NAW-gegevens voor contactonderzoek GGD
 Afmelden kan altijd
 Anderhalve meter afstand houden bij wegbrengen en ophalen van kind

Belangrijk is dat de ouders bij deelname van het uitje akkoord gaan met het feit dat NAW-
gegevens kunnen worden gedeeld op verzoek van de GGD als onderdeel van een 
contactonderzoek. Ook wordt nogmaals aangegeven dat kinderen alleen mee kunnen gaan 
als ze compleet klachtenvrij zijn.
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De communicatie naar de ouders/deelnemers is bij voorkeur zo simpel mogelijk, en maakt 
gebruikt van pictogrammen/plaatjes. We kunnen daarvoor aansluiten bij de 
communicatiemiddelen gepubliceerd op overheidswebsites, zie hieronder:

 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/01/coronavirus-  
posters-nederlands

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/  
publicaties/2020/05/11/poster-eenvoudige-taal-coronavirus-basisscholen-open

4. Nabellen van kinderen
Bij het nabellen wordt nogmaals gecheckt of de kinderen klachtenvrij zijn. Ook wordt 
nogmaals aangegeven dat de ouders bij het wegbrengen en ophalen van hun kinderen 
anderhalve meter afstand dienen te houden. 

5. Vrijwilligers
De vrijwilligers worden in de communicatie gewezen op het beleid en alle vrijwilligers krijgen
het draaiboek met daarin het COVID-19 kopje zodat ze op de hoogte zijn van de plannen. 
Daarnaast moet in de communicatie naar de vrijwilligers worden meegenomen dat zij bij 
klachten niet kunnen deelnemen aan het uitje en te allen tijde kunnen afzeggen bij klachten.
Vrijwilligers in de risicocategorie zal worden afgeraden om als begeleider mee te gaan.

 
6. Bij aankomst

Bij aankomst van de vrijwilligers worden nogmaals de plannen doorgesproken, en 
afgesproken dat men elkaar en de ouders aanspreekt op anderhalve meter. Bij aankomst 
van de kinderen wordt anderhalve meter tussen de ouders en vrijwilligers gehanteerd. Waar 
mogelijk delen we zo min mogelijk spullen (allemaal een eigen pen, sticker, keycord, e.d.). 
Aan de kinderen en ouders wordt gevraagd of de kinderen of huisgenoten klachten hebben. 
Met alle kinderen die zich goed voelen, kunnen we op pad en kunnen we genieten van een 
leuk uitje! 
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Bijlage: Richtlijnen RIVM en kader Rijksoverheid [dd 25-06-2020]
NB: zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Algemene hygiene regels
 Houd altijd 1,5 meter afstand.
 Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
 Nies en hoest in uw elleboog.
 Was vaak uw handen met zeep.
 Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
 Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
 Werk zoveel mogelijk thuis.

Per 1 juli

Algemene regels voor activiteiten binnen
 We houden 1,5 meter afstand van anderen.
 Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).
 Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, 

reservering en gezondheidscheck vooraf.
 In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 

1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt
geen maximumaantal personen.

Algemene regels voor activiteiten buiten
 We houden 1,5 meter afstand van anderen.
 Maximaal 250 personen (exclusief personeel).
 In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats.

◦ Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste 
zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.

 In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers
is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er 
geldt geen maximumaantal personen.

Vervoer
 In het openbaar vervoer is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. 

Alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro zijn beschikbaar. Wel blijft het belangrijk 
de spits te mijden.

 Voor overig vervoer van A naar B (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars) geldt: 
een reservering en gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje zijn 
verplicht.

 In de auto (en ander privévervoer) geldt: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer
meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren.

 In overig vervoer is de regel voorlopig: houd 1,5 meter afstand.
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Kinderen en jongeren
 Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter 

afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs.
 Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt 

voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen, die na de 
zomervakantie weer volledig open gaan; de 1,5 meter tussen leerling en 
onderwijspersoneel blijft wel van kracht.

 Met ingang van het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten 
plaatsvinden op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Hier houden 
studenten 1,5 meter afstand tot anderen.

Uitzonderingen
 De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat 

niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat om:
◦ mensen die tot 1 huishouden horen;
◦ contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders;
◦ mensen met contactberoepen (zoals kappers, masseurs en rij-instructeurs);
◦ sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers.

 Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.
◦ Voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden weer 

mogelijk. Onder welke voorwaarden, daarover komt het RIVM op zeer korte 
termijn met een advies. 

 Discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september gesloten.
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