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1. INLEIDING
Dit protocol is opgesteld door het in het kader van de COVID-19-crisis opgerichte
danssector brede samenwerkingsverband van branche- en beroepsorganisaties,
sportbonden, opleidingsinstituten en onafhankelijke dansondernemers (hierna:
1
ondernemers), verenigd onder de naam dansondernemers.nl en is afgestemd met het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, MKB Nederland, VNO-NCW en de
werknemersorganisatie FNV.
Op 1 December 2020 zijn alle noodverordeningen vervangen door de tijdelijke
coronawet (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) en daarbij horende ministeriële
regelingen. De wet werkt met ministeriële regelingen. Dat zijn aanvullingen over
bepaalde onderwerpen, zoals mondkapjes. In de ministeriële regelingen staan ook
sectorspecifieke maatregelen behorend bij een bepaald risiconiveau. Deze
maatregelen zullen indien nodig aangepast worden aan het relevante risiconiveau. Dit
protocol is aangepast naar de regelgeving die geldt vanaf 25 september 2021
Vanaf 1 December 2020 zijn de volgende 2 regelingen voor het Europees deel van
Nederland ingegaan:
•

Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 (Tmr);

•

een regeling waarmee mondkapjes verplicht (kunnen) worden (Regeling
aanvullende mondkapjesverplichtingen COVID-19).

Het Basisprotocol Danssector wordt samengesteld door Stichting Dansondernemers
Nederland. Op www.dansondernemers.nl vindt u altijd de laatste versie van het
protocol.

Versie 23 september 2021

1

Een overzicht van de organisaties verenigd onder de naam dansondernemers.nl is opgenomen in

Appendix 1.

Basisprotocol Danssector 23-09-2021

2

2. ALGEMEEN
Dit protocol bevat de algemene maatregelen voor de gehele danssector, voor
activiteiten die binnen plaatsvinden. Daarnaast maken ondernemers een
accommodatie specifieke uitwerking van dit protocol, waarin zij de concrete
maatregelen en acties voor de accommodaties uitschrijven. De ondernemers
communiceren hierover naar de medewerkers2, docenten3, dansers4 en indien van
toepassing ouders5 en overige belanghebbenden/betrokkenen6.
ALGEMENE NOTITIES VOORAF
•
•
•

•
•

•

•
•

•

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
Voor actuele regelgeving van de rijksoverheid klik hier;
Dit protocol heeft als doel een verantwoorde, (eventueel gefaseerde)
openstelling van de gehele danssector, in al haar diversiteit, mogelijk te
maken en te houden;
Dit protocol heeft betrekking op alle.
Voor de uitoefening van dans binnen kunnen diverse protocollen bij elkaar
komen. In enkele gevallen kunnen die protocollen conflicteren. Het is zaak te
bekijken wat de hoofdactiviteit van een accommodatie is. Het protocol dat
daarbij hoort is leidend.
Uitgangspunt is dat de voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
dansactiviteiten helder en hanteerbaar moeten zijn voor alle ondernemers,
medewerkers, docenten en dansers;
Ondernemers, medewerkers, docenten en dansers houden zich aan de
geldende RIVM-richtlijnen;
Alle betrokken partijen communiceren over de afspraken. Ondernemers
maken afspraken, in samenspraak met eventuele verhuurders en/of
huurders, zichtbaar binnen de accommodatie;
De accommodatie specifieke uitwerking van dit protocol zal door de
ondernemer worden opgenomen in de aanwezige ARBO-catalogus en alle
risico’s in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).

In dit protocol is rekening gehouden met de diversiteit die de danssector kenmerkt en
in het bijzonder de specifieke eigenschappen van een dansvorm (solo, paar, groep,
“stationair” of door de ruimte bewegend) en de mogelijkheid om de dansvorm in
onderlinge afstand uit te voeren.

Overal waar medewerker staat moet ook gelezen worden vrijwilliger of stagiair.
Overal waar staat docent moet ook gelezen worden coach, dansleider of trainer.
4 Overal waar danser staat moet ook gelezen worden leerling of student.
5 Overal waar ouders staat moet ook gelezen worden verzorger, wettelijk vertegenwoordiger of
begeleider.
6 Hieronder vallen in ieder geval, maar niet uitsluitend eventuele partners, gemeenten en lokaal gezag.
2
3
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Basisregels voor iedereen
•
•
•
•

Was vaak en goed uw handen.
Houd 1,5 meter afstand van anderen.
Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
Zorg voor voldoende frisse lucht.

TIJDELIJKE WET MAATREGELEN COVID-19
In de nieuwe wet en regelgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen dans als
culturele uiting en recreatieve dans. Onder dans als culturele uiting valt dans in de
zin van podiumkunst: het gaat hier om het uitoefenen van podiumkunsten of het
repeteren daarvoor en niet om bijvoorbeeld recreatief dansen in een sportschool of
dansen in een discotheek, bar, club of danscafé. In dit protocol gaan wij slechts in op
de regelgeving voor dansen als culturele uiting en recreatief dansen in een
dansschool/ sportschool.
Iedereen mag weer binnen en buiten dansen. De basismaatregelen moeten de kans op
besmettingen voorkomen. Er geldt:
•
•
•

Dansen in groepsverband is toegestaan.
Wedstrijden zijn toegestaan.
Houdt u verder aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen
te gaan.

Géén coronatoegangsbewijs nodig bij:
•
•

publiek bij amateurwedstrijden;
dansbeoefening zoals in dansscholen, buurthuizen of andere zalencentra.

COMBINATIE DANSEN EN HORECA

Vanaf 25 september 2021 is het mogelijk toegang tot horeca te krijgen met een
corona-toegangsbewijs. Voor de sport, waaronder dans, zijn er een aantal
uitzonderingen hierin. Zo is het mogelijk om een deel van de horeca af te scheiden
van de rest van de ruimte zodat de horeca gebruikt kan blijven worden ook zonder
coronatoegangsbewijs. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte
voor de horeca zichtbaar moet zijn met bv. een lint, tape of een plantenbak. Indien
afscheiding gewenst is, mag de ondernemer zelf bepalen op welke wijze dit gebeurt,
zolang aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.
Wanneer er wel CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:
•
•

voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden
gedeelte voor horeca;
wanneer de dansbeoefening in de horeca plaatsvindt, bv. in een
café/restaurant.
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Wanneer er geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:
•
•
•

voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca
gedeelte;
voor het beoefenen van dans in bv. buurthuizen, mits het horeca gedeelte
afgescheiden is van de andere activiteiten.

Als er CTB nodig is hoeft dit niet bij de ingang gedaan te worden. De CTB mag ook
gedaan worden wanneer de persoon in het horeca gedeelte plaats neemt.
•

•
•
•
•
•

•

De anderhalve meter maatregel vervalt, buiten geen maximaal aantal
bezoekers, binnen met vaste zitplaats ook geen maximaal aantal bezoekers.
Indien er binnen geen vaste zitplaatsen zijn geldt dat maximaal 75% van de
reguliere capaciteit gebruikt mag worden. Dit alles is toegestaan tot 00.00
uur ’s avonds.
Dansers en publiek hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
Kleedkamers, douches en sauna’s mogen open;
Reserveren, registratie en gezondheidscheck is niet meer verplicht;
De sluitingstijd voor de bar (horeca) is middernacht;
Publiek is welkom bij trainingen en wedstrijden, alleen voor publiek bij
professionele sportwedstrijden en topcompetities* geldt dat een
coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht is voor iedereen van 13 jaar en
ouder.
Iedereen die klachten heeft die kunnen wijzen op corona blijft thuis.
* (onder professionele sportwedstrijden en topcompetities worden al die
sporten verstaan die tijdens de Lockdown-periode vanaf 17 december 2020 bij
uitzondering toestemming hadden om te trainen en wedstrijden te spelen).

HYGIËNE- MAATREGELEN
Ondernemers dragen er zorg voor dat de algemene hygiënerichtlijnen van het RIVM
worden nageleefd.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van toepassing:
•
•
•
•
•

de ondernemer hangt de hygiëneregels zichtbaar op.
bied dansers, medewerkers en docenten bij aankomst en vertrek de
gelegenheid de handen te wassen of, wanneer dit niet goed mogelijk is,
handdesinfectiemiddel te gebruiken.
zorg voor voldoende (hand)zeep voor de dansers, mede- werkers en docenten
en papieren handdoekjes in toiletten.
ondernemers zorgen ervoor dat deurknoppen, prullen- bakken, pinautomaten
en andere contactoppervlakken meerdere keren per dag worden
schoongemaakt.
trainings- en lesmaterialen:
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•
•
•
•

dansers zorgen zoveel mogelijk voor eigen trainingsmaterialen en eigen
kleding;
ondernemers zorgen ervoor dat na iedere training7 de barre8 (indien aanwezig)
en andere attributen die tijdens de training worden gebruikt worden gereinigd;
indien sprake is van bewegingen of oefeningen, waarbij ontblote
lichaamsdelen contact maken met het vloer- oppervlak, moet dit oppervlak na
iedere training ook worden schoongemaakt;
De ondernemer wijst eventueel een op de accommodatie aanwezige
medewerker aan die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze
hygiënemaatregelen (COVID-toezichthouder).

GEDRAGSREGELS
•
•
•
•

Schud geen handen.
Hoest/nies in de binnenkant van de elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
De mondkapjesplicht vervalt grotendeels. Alleen op plaatsen waar de
anderhalve meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de
mondkapjesplicht gelden.

NALEVING REGELS
De ondernemer is verantwoordelijk voor het toepassen van de maatregelen van de
Rijksoverheid, de richtlijnen (van het generieke kader) van het RIVM en het naleven
van de protocollen binnen hun bedrijf/activiteit en voor de gezondheid van de
medewerkers tijdens hun werk. Ook zijn de ondernemers verantwoordelijk voor het
toezien op de naleving van maatregelen, richtlijnen en protocollen. Indien
maatregelen niet worden nageleefd kan de ondernemer de desbetreffende persoon
een (tijdelijk) verbod tot aanwezigheid op het terrein van de accommodatie van de
ondernemer opleggen dan wel het lidmaatschap intrekken.
De danser zorgt ervoor dat hij op de hoogte is van de regels die voor de accommodatie
zijn vastgesteld. De ondernemer is verantwoordelijk voor de afstemming met de
gemeentelijke toezichthouder over de accommodatie specifieke uitwerking van dit
protocol en de naleving daarvan. De ondernemer wijst daarbij een op de
accommodatie aanwezige medewerker (COVID-toezicht- houder) aan als
aanspreekpunt voor de gemeente.
•

7
8

De ondernemer zorgt voor een duidelijke instructie en begeleiding van de
aangewezen COVID-toezichthouder. Voor de uitvoering van de taken zal voor
deze medewerker dezelfde rechtsbescherming gelden als voor een
preventiemedewerker.

Overal waar training staat moet ook gelezen worden les of repetitie.
Overal waar barre staat moet ook gelezen worden paal.
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3. GEZONDHEID
MEDISCH HANDELEN
Lichte medische handelingen, in het kader van EHBO, kunnen zonder bescherming
worden uitgevoerd, tenzij het een handeling betreft waar meerdere volwassenen bij
betrokken zijn.
Wanneer intensieve medische of verpleegkundige zorg moet worden uitgevoerd, dan
raadpleegt de ondernemer eerst een arts om te informeren welke handelingen
verricht mogen worden en welke voorzorgsmaatregelen en persoonlijke
beschermings- middelen nodig zijn.
In geval van een acute noodsituatie, waarbij dringende medische hulp noodzakelijk
is, belt de ondernemer het alarm- nummer 112 en stemt met de alarmcentrale af
welke handelingen en bescherming gezien de situatie noodzakelijk zijn in afwachting
van de hulpdiensten.

AANVULLEND BELEID

Verplichting voor het dragen van een mondkapje vervalt grotendeels
Vanaf 26 juni is de mondkapjesplicht grotendeels vervallen. Alleen op plaatsen waar
de anderhalve meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht
gelden. Dit geldt onder andere voor:
•
•
•
•

het openbaar vervoer en op aangewezen plekken rond het openbaar vervoer,
bijvoorbeeld het perron en de stations;
taxi, veerboot en touringcar;
op luchthavens en in vliegtuigen;
het voortgezet onderwijs.

Voor kwetsbare groepen maakt de ondernemer eventueel met een bedrijfsarts en/of
arbeidshygiënist beleid zodat de accommodatie voor dansers en medewerkers zo
veilig mogelijk is. Conform de richtlijn van het RIVM: wanneer een medewerker,
docent of danser gedurende aanwezigheid in een accommodatie COVID-19
gerelateerde klachten ontwikkelt gaat deze persoon direct naar huis.
Specifiek geldt de volgende maatregel voor dansers die niet op eigen gelegenheid
kunnen reizen (bijvoorbeeld kinderen of dansers met een beperking):
•

Als een danser uit deze categorie ziek wordt, dient deze direct door een ouder
te worden opgehaald;
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4. IN EN ROND DE ACCOMMODATIE
VENTILATIE
•
•
•

Volg de geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies voor het ventilatie en/of
airconditioningsysteem, waaronder het Bouwbesluit (zie ook de toelichting
daarop).
Het is belangrijk dat er continu goed wordt geventileerd (geen recirculatie) om
de lucht te kunnen verversen;
Lucht een verblijfsruimte minimaal 1 keer per dag circa 10-15 minuten. Ook als
snelle luchtverversing van de ruimte gewenst is. Zet voor het luchten de
ramen/deuren tegen elkaar open;

HANDENWAS- GELEGENHEID EN TOILET

Handenwasgelegenheden binnen de accommodatie blijven open en toegankelijk voor
de aanwezige personen.
Daarbij gelden de volgende maatregelen:
•
•
•

De ondernemer zorgt voor voldoende (hand)zeep voor de dansers en papieren
handdoekjes in de toiletruimte;
Door de ondernemer wordt in de toiletruimte een duidelijke instructie voor het
correct wassen van de handen opgehangen;
De ondernemer draagt er zorg voor dat handenwasgelegenheden en de
toiletten regelmatig en optimaal gereinigd worden, meerdere keren per dag.

Waar mogelijk zorgt de ondernemer ervoor dat voor medewerkers en docenten een
apart toilet beschikbaar is/aangewezen wordt.

OVERIGE RUIMTES

Kleedruimtes:
Kleedruimtes, douches en andere ruimtes van gelijke strekking morgen weer open.
Horeca:
Vanaf 25 september 2021 is het mogelijk toegang tot horeca te krijgen met een
corona-toegangsbewijs. Voor de sport, waaronder dans, zijn er een aantal
uitzonderingen hierin. Zo is het mogelijk om een deel van de horeca af te scheiden
van de rest van de ruimte zodat de horeca gebruikt kan blijven worden ook zonder
coronatoegangsbewijs. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte
voor de horeca zichtbaar moet zijn met bijv. een lint, tape of een plantenbak. Indien
afscheiding gewenst is, mag de ondernemer zelf bepalen op welke wijze dit gebeurt,
zolang aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.
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Wanneer er wel CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:
•
•

voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden
gedeelte voor horeca;
wanneer de dansbeoefening in de horeca plaatsvindt, bv. in een
café/restaurant.

Wanneer er geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:
•
•
•

voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca
gedeelte;
voor het beoefenen van dans in bv. buurthuizen, mits het horeca gedeelte
afgescheiden is van de andere activiteiten.

Als er CTB nodig is hoeft dit niet bij de ingang gedaan te worden. De CTB mag ook
gedaan worden wanneer de persoon in het horeca gedeelte plaats neemt.
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5. APPENDIX
Organisatie: Stichting Dansondernemers Nederland
Vertegenwoordiger: Gudo Cools
Functie: Voorzitter

Organisatie: Nederlandse Algemene Danssport Bond
Vertegenwoordiger: Jeffrey v. Meerkerk
Functie: Voorzitter

Organisatie: Dansbelang NBDO
Vertegenwoordiger: Vincent Harry
Functie:Voorzitter

Organisatie: Royal Academy of Dance
Vertegenwoordiger: Neeltje Holland
Functie: National Director Benelux en Frankrijk

Organisatie: Platform Ondernemende Sportaanbieders
Vertegenwoordiger: Lodewijk Klootwijk
Functie: Voorzitter

Organisatie: Dance Promotions
Vertegenwoordiger: Ron Welters
Functie: Voorzitter

Organisatie: Dance Stars
Vertegenwoordiger: Ron Welters
Functie: voorzitter
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Organisatie: International Dance Teachers Association
Vertegenwoordiger: WM (Willy) Buitenhuis- Beets
Functie: Voorzitter

Organisatie: Nederlandse Vereniging voor Amateur
Danssport Vertegenwoordiger: Jan Sepp
Functie: Voorzitter

Organisatie: Stichting Balfolkfabriek
Vertegenwoordiger: Mickel Leeuwangh
Functie: Secretaris

Organisatie: Stichting Limburg Danst
Vertegenwoordiger: Andre de Werdt
Functie: Penningmeester

Organisatie: Paalsport Bond
Vertegenwoordiger: Eveline Bloks
Functie: Voorzitter

Organisatie: VONKC
Vertegenwoordiger: Anne Bos
Functie: Voorzitter

Organisatie: International Dancesport
Vertegenwoordiger: Janpieter Kistemaker
Functie: voorzitter
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Organisatie: Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en
Amateurkunst
Vertegenwoordiger: Sanne Scholten
Functie: Directeur
Organisatie: United Dance Organisation
Vertegenwoordiger: Ron Welters
Functie: Voorzitter
UNITED DANCE
ORGANISATION
Organisatie: Nederlandse Danssport Organisatie
Vertegenwoordiger: Ger van de Velden
Functie: Voorzitter

Organisatie: We know you can dance
Vertegenwoordiger: Wendy van Laar
Functie: Voorzitter

Organisatie: Dutch Dance Sports
Vertegenwoordiger: Mariska Tauber
Functie: Voorzitter

Organisatie: Biodanza
Vertegenwoordiger: Vera Reijns
Functie: Voorzitter

Organisatie: Kunstenbond
Vertegenwoordiger: Jurre Schreuder
Functie: Voorzitter

Organisatie: NVD
Vertegenwoordiger: Jan Biersteker
Functie: Voorzitter
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