
 

Toolkit verhuurders (update 25-6-2020) 
Steunpunt KinderVakanties, YMCA Nederland, Scouting Nederland, 
JongNL Limburg, CCI-NL, Jantje Beton, NUSO, NJR hebben samen met 
het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) een protocol opgesteld waarmee 
we veilig op vakantiekamp of zomerkamp kunnen gaan. Het protocol wordt onderschreven door 
de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, het Ministerie van VWS, directie Jeugd en 
is voorgelegd aan de overheid en het OMT. Het ministerie heeft groen licht gegeven voor de 
kampen die volgens dit protocol worden georganiseerd. Met verantwoorde maatregelen kunnen 
kampen met overnachtingen veilig georganiseerd worden. Zo wordt ook dit jaar voor al die 
kinderen en jongeren het zomerkamp het hoogtepunt van hun jaar. Hieronder zetten we een 
aantal aandachtspunten voor verhuurders op een rijtje. Kijk voor het volledige protocol op 
www.wegaanopzomerkamp.nl.   
 
Als verhuurder van een accommodatie mag je weer kamporganisaties en deelnemers verwelkomen. 
Dat is ontzettend goed nieuws en daarom hieronder wat praktische handvatten. 
 
Samen maken we kamp mogelijk 
Groepsaccommodaties of terreinen mogen verhuurd worden aan groepen die het protocol volgen en 
werken met de Kampbubbels. Organisaties die het terrein of de accommodatie huren, zijn zelf 
verantwoordelijk voor het naleven van dit protocol. In het kader van de Kampbubbels is het essentieel 
dat de verhuurder van de accommodatie of het kampterrein zorg draagt dat de huurder dit na kan 
leven. Voorkom dus extra gasten, zoals vrijwilligers die nog even wat komen ophalen bij de 
accommodatie, of kampstaf die rondloopt op de kampterreinen. De verhuurder stelt alles in het werk 
om contact tussen Kampbubbels te vermijden. 
 
Aanspreekpunt 
Maak één iemand verantwoordelijk als aanspreekpunt voor de huurder(s) en om de 
coronamaatregelen goed te coördineren als accommodaties meerdere groepen tegelijk huisvesten. Per 
Kampbubbel is er ook een aanspreekpunt voor contact met de accommodatie/beheerder. Deze 
coördinatoren hebben afstemming met elkaar. Spreek een vast contactmoment af voor afstemming. 
Houd 1,5 meter afstand en volg de overige hygiënerichtlijnen. 
 
Overleg 
Zorg ervoor dat er onderling, tussen verhuurder en huurder, concrete afspraken gemaakt worden als 
dit voor de situatie nodig is. Denk hierbij aan zaken als aankomst en vertrek van meerdere 
Kampbubbels, schoonmaak van de groepsaccommodatie, terrein of sanitair, het delen van informatie 
over noodnummers enzovoorts. 
 
Algemene richtlijnen 
Verhuur je een accommodatie voor kampen of een kampeerterrein? Volg dan de richtlijnen en 
hygiënemaatregelen rondom het coronavirus van de overheid 
(https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kampeergelegenheden). 
 
Verder raden we aan naar het protocol groepsaccomodaties van Hiswa-Recron te kijken. 
 
 
Basisrichtlijnen 
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● Houd 1,5 meter afstand. Beheerders blijven buiten de bubbel en hebben alleen op afgesproken 

momenten contact met een vast aanspreekpunt uit de bubbel. 
● Was vaker je handen. 
● Hoest en nies in je elleboog. 
● Gebruik papieren zakdoekjes. 
● Schud geen handen. 
● Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of 
smaak. 

● Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten 
 
Groepsgrootte 
Mits aan de voorwaarden van het kampprotocol wordt voldaan (o.a. het doen van een 
gezondheidscheck) geldt geen maximum aantal personen voor een Kampbubbel. Tegelijkertijd geldt: 
maak een Kampbubbel van dermate omvang dat het naleven van en toezien op de regels uit dit 
protocol haalbaar is. 
 
Sanitair 
Op ieder kampterrein en in iedere accommodatie is sanitair aanwezig.  
 

● Minimaal twee toiletten, zodat er gescheiden sanitair is voor kinderen en begeleiders. Tijdelijke 
voorzieningen zijn een mogelijkheid. 

● Stromend water op de locatie is essentieel. Bij een activiteit (bijvoorbeeld op het betreffende 
kampeerveld) moet je handen kunnen wassen en er moet regelmatig veel schoongemaakt 
worden. 

● Zijn er geen douches op de locatie aanwezig, geef huurders dan toestemming om zelf een 
‘kampdouche’ te maken. 

● In verband met de beperkte hygiëne, eisen aan schoonmaak en het verspreidingsrisico van 
virussen, zijn latrines/hudo’s niet toegestaan. Maak als alternatief gebruik van tijdelijke 
voorzieningen. 

● Maak het sanitair (toiletten, douches, wastafels etc.) minimaal drie keer per dag schoon. Zorg 
voor voldoende reinigingsmiddelen. 

○ Zorg voor een makkelijke en zichtbare mogelijkheid om de schoonmaak per per 
sanitairunit te kunnen bijhouden (bv. een A4 klembord bij elke sanitairunit) 

 
Binnen een Kampbubbel is gedeeld sanitair tussen deelnemers toegestaan.  

● Zorg dat de kinderen, begeleiders en andere betrokkenen ieder gescheiden sanitair hebben, 
laat de volwassenen zelf zorgen voor de hygiënemaatregelen die je van tevoren afspreekt. 

● Een volwassene reinigt zelf het sanitair na ieder douche- of toiletgebruik extra. Zorg ook 
hiervoor voor voldoende reinigingsmiddelen. 

● Laat in het kader van ‘corvee’ de kinderen (tot en met 12 jaar) het sanitair niet schoonmaken, 
zodat dit zorgvuldig en grondig gebeurt; doe dit dus zelf als begeleiding of beheerder. 

● Tussentijds behoort schoonmaak tot de verantwoordelijkheid van de huurder; stel als 
verhuurder wel extra hygiënemateriaal beschikbaar. 

 
Sanitair van verschillende Kampbubbels is gescheiden. Dit kan echter ook georganiseerd worden in een 
centraal sanitairgebouw(!) 

● Geef aan welk sanitair (toiletten, douches) door welke bubbel gebruikt wordt.  
● Maak afspraken als de schoonmaak gebeurt door iemand van buiten de Kampbubbel om 

contact met externen te vermijden.  
● Zorg dat deelnemers 1,5 meter afstand kunnen houden bij gebruik van het sanitair, als zij daar 

deelnemers uit andere bubbels kunnen treffen (bijvoorbeeld bij een centraal sanitairgebouw). 
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Afstand 
Er zijn twee protocollen. Eén voor deelnemers in een Kampbubbel t/m 12 jaar en voor deelnemers van 
13 tot en met 18 jaar. Binnen de Kampbubbel geldt op het terrein geen onderlinge afstandsregel voor 
kinderen en jongeren tot 18 jaar. Deelnemers en begeleiders van 18 jaar en ouder hoeven géén afstand 
te houden bij sport-, spel- en bewegingsactiviteiten. Deelnemers en begeleiders van 18 jaar en ouder 
houden wel 1,5 meter afstand op overige momenten tijdens het kamp. Begeleiders hoeven bij kinderen 
tot en met 12 jaar geen afstand te houden tot de kinderen. 
 
In principe worden er zoveel mogelijk activiteiten gehouden op het kampterrein zelf en de aansluitende 
bos- en natuurgebieden. Vermijd drukte en contact met externen indien je buiten het afgebakende 
terrein gaat. Houd tot deze externen 1,5 meter afstand. 
 
Zorg er bij deelverhuur voor dat groepen onderling een gescheiden bubbel vormen en kom als 
verhuurder ook niet in de Kampbubbel. In het uitgebreide protocol staat een situatie van meerdere 
bubbels op een terrein uitgebreider omschreven. 
 
Slaapzalen 
Er kan alleen worden geslapen in ruimtes die geventileerd kunnen worden. Kan dit niet dan is een 
andere slaapruimte nodig om te kunnen slapen en het kamp te kunnen houden. Ook een tent is een 
slaapzaal. 

● Slaapzalen tot 18 jaar 
Tussen de bedden van deelnemers tot 18 jaar hoeft geen 1,5 meter. De maximaal 2 begeleiders 
moeten wel op 1,5 meter van de deelnemers en eventueel van elkaar slapen. 

● Slaapzalen 18 jaar en ouder 
Tussen de bedden van een 18 jaar en ouder moet 1,5 meter worden gehouden.  

 

Ventilatie 
Goede natuurlijke ventilatie van de binnenruimtes is essentieel om een verantwoord kamp mogelijk te 
maken. Ook een tent is een binnenruimte. 

● Zorg voor ruim voldoende natuurlijke ventilatie van de slaapzaal en andere ruimtes. Zet deuren 
en ramen open. Kan een ruimte niet geventileerd worden dan is een andere slaapruimte nodig 
om te kunnen slapen en het kamp te kunnen houden. 
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● Zorg voor ruim voldoende natuurlijke ventilatie van de slaaptenten en andere, gezamenlijke 

ruimtes in tenten door deuren, ramen en flappen open te zetten. 

Logistiek 
Denk na over de routing op het terrein, zodat je gasten altijd de anderhalve meterregel kunt naleven 
waar nodig. Hoe kunnen deelnemers, begeleiders en andere betrokkenen zich op het terrein makkelijk 
bewegen? Geef dit duidelijk aan met looppijlen. Door visuele aanwijzingen wordt het gewenste gedrag 
onbewust veroorzaakt en wordt voorkomen dat tijdens kamp begeleiders voortdurend afwegingen 
moeten maken. 

● Hoe kan ik ontvangst en afscheid faciliteren? 
○ Denk na over een logische plek aan de rand van het kampterrein om de receptie 

(buiten) in te richten. Denk na over het voorkomen van opstoppingen. Maak samen met 
enkele huurders een slim plan voor jouw locatie dat je kunt gebruiken voor al je 
huurders. 
 

● Hoe kan ik routing en communicatie inrichten? 
○ Zorg voor mogelijkheden om routing (eenrichtingsverkeer) aan te geven om makkelijker 

afstand te kunnen houden in de binnenruimtes (door bv. Het mogelijk te maken een A4 
op te hangen met een blauwe eenrichtingspijl, of rood verbodsbord) 

○ Looproutes worden duidelijk aangegeven. Waar knelpunten worden voorzien m.b.t. 1,5 
meter afstand wordt zo mogelijk eenrichtingsverkeer ingesteld. 

Overkapping 
Het kampprotocol gaat er vanuit dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de buitenruimte.  

Bij minder mooi weer wordt toch gebruik gemaakt van de buitenruimte onder een overkapping 
(bijvoorbeeld partytenten) zodat ook bij slecht weer (of juist overdaad aan zon) de meeste activiteiten 
buiten kunnen plaatsvinden op het eigen terrein. 

Denk na als verhuurder over de mogelijkheden die je kunt aanbieden bij veelvuldige regen.  

Gemeente 
Hoewel het protocol landelijk is opgesteld en is goedgekeurd, kan de gemeente op lokaal niveau op 
punten afwijken, omdat de lokale situatie hierom vraagt. Het is de rol van de verhuurder om centraal 
en namens alle gasten het contact met de gemeente te verzorgen. Neem voor het openstellen van de 
locatie / terrein / accommodatie contact op met de gemeente. 

Gastvrij 
Als gastheer / gastvrouw van de accommodatie vervul je een belangrijke rol in het contact met de 
huurder en met de gemeente. Door goede communicatie en samenwerking met beiden worden 
kampen dit jaar mogelijk op jouw accommodatie! 

 

Deze handreiking is gebaseerd op de van onderwerpen uit het volledige kampprotocol. Download dit 
protocol op www.wegaanopzomerkamp.nl . Download op de website ook de Checklist 
verantwoordelijkheden verhuur accommodaties en terreinen in tijde van de coronacrisis. 
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