Roeien vanaf 11 mei weer mogelijk.
Het kabinet heeft besloten dat georganiseerd sporten in de buitenlucht (naast jongeren tot en met 18
jaar) vanaf 11 mei ook weer is toegestaan voor roeiers van 19 jaar en ouder. Voor sportaanbieders zijn
hier wel een aantal voorwaarden aan verbonden, waaronder het maken van afspraken met de
gemeente waar de sportaanbieder is gevestigd. De KNRB is verheugd over dit besluit en biedt haar
verenigingen handvatten voor het maken van deze afspraken met de gemeente. We willen
verenigingen verder stimuleren om met de gemeente te verkennen hoe verenigingsgebouwen kunnen
worden ingezet om het basisonderwijs en mogelijk later het voortgezet onderwijs te helpen aan de
extra ruimte die nodig is. Het opbouwen van een goede relatie met het onderwijs levert in onze ogen
een win-winsituatie op.
Het kabinet heeft aangeven dat sportscholen en –kantines op 1 september weer open kunnen. De
KNRB beraadt zich over hoe de roeisport het beste invulling kan geven aan deze maatregelen.
Het verbod om vergunningsplichtige en meldplichtige evenementen te organiseren tot 1 september is
onveranderd; de KNRB kijkt vooruit en zoekt actief naar scenario’s hoe en of roei-evenementen plaats
kunnen vinden na 1 september.

Algemeen
We zetten steeds meer stappen om de roeisport te ontsluiten en roeimogelijkheden bij de
roeiverenigingen weer mogelijk te maken. Dat doen we met elkaar en stap voor stap omdat het
zorgvuldigheid vraagt. We maken gebruik van de opgedane ervaringen en evaluaties van de
verenigingen met de protocollen voor roeiers onder de 19 jaar. Ook zullen we met regelmaat onze
bevindingen met elkaar evalueren; verschillende verenigingsprotocollen zijn reeds op onze website
gedeeld.
Voor de sport maken we daarbij gebruik van handvatten die door NOC*NSF en de sportbonden
worden aangereikt en de afspraken die sportaanbieders uiteindelijk met de gemeenten maken. We
noemen deze handvatten en afspraken voor het gemak protocollen:
Sectorspecifiek protocol – te realiseren door NOC*NSF
Sportspecifiek protocol – te realiseren door Sportbonden, in deze KNRB
Sportaanbieders protocol – te realiseren door roeiaanbieders én KNRB v.w.b. het
Toproeien
Meerpersoonsboten
De KNRB heeft een protocol voor meerpersoonsboten ontwikkeld en daarover medisch advies
ingewonnen. Onder een aantal strikte voorwaarden acht de KNRB het vanaf 11 mei aanstaande
verantwoord om in tweeën en vieren te trainen. Voor het trainen in achten voeren we nog overleg.
Let wel: voor ieder protocol is separaat nog de toestemming van de lokale autoriteiten zoals de GGD
nodig. Hierbij moet de gezondheid van de roeier(s) en leden, aandacht voor kwetsbare doelgroepen
en het beperken van het virus altijd uitgangspunt zijn.
De volgende groepen zien wij (mogelijk) in meermansboten roeien:
1. Roeiers onder de 13 jaar mogen onder begeleiding roeien in meermansboten. Uiteraard is
dit al mogelijk en blijft dit van kracht.

2. Voor roeiers onder de 19 jaar vinden wij het verantwoord dat zij in meerpersoonsboten
varen zonder nadere voorwaarden.
3. Voor roeiers van 19 jaar en ouder vinden wij het verantwoord om te roeien in (gestuurde)
meerpersoonsboten van twee of vier roeiers onder de voorwaarden (1) dat de vereniging
voorafgaand aan de training uitdrukkelijk nagaat dat geen van de roeiers of begeleiders
ziekteverschijnselen vertonen en (2) dat uitsluitend geroeid wordt in vaste ploegen (en bij
voorkeur op vaste plaatsen). NB: deze aanvullende maatregelen worden voldoende
geacht om het eventuele extra risico te beperken dat ontstaat doordat de norm van 1,5m
niet strikt kan worden gehandhaafd in meerpersoonsboten (de afstand tussen twee
roeiplekken in ca 1,35-1,40m). Voorts wordt aangeraden om te focussen op techniek en
trainingen met een lagere intensiteit en hierbij de hygiëne-adviezen te volgen zoals
beschreven in bijlage twee van het protocol Roeien OTC De Bosbaan.
4. Tevens achten wij verantwoord indien huisgenoten, familie en andere, die thuis de norm
van 1,5 meter niet in acht nemen ook samen roeien in meerpersoonsboten. Voorwaarde
is uiteraard dat ze geen ziekteverschijnselen vertonen.
De KNRB is van mening dat het met inachtneming van de bovenstaande richtlijnen en het
sportspecifieke protocol roeien, verantwoord is om in meerpersoonsboten te varen. Verenigingen
worden geadviseerd om het roeien in meerpersoonsboten stapsgewijs te introduceren en daarbij de
volgorde aan te houden: skiff, 2tjes en dan vieren. Vervolgens pas later, als de leden van de vereniging
voldoende routine met het protocol hebben opgebouwd, ook in 8-en. Verenigingen zullen dat in hun
protocol kunnen aangeven. Wij zullen ons inspannen om hierover de beste inzichten te verzamelen.
Let op: wij zijn hierin richtinggevend. Wij verwachten dat de bovenstaande richtlijnen bijdragen aan
het maken van een verantwoorde (maatwerk)stap naar het roeien in meermansboten. Het zijn
uiteindelijke de gemeenten die het verenigingsprotocol goedkeuren, waardoor er verschillen in het
land kunnen ontstaan.
Goedkeuringsproces
Voor zover wij nu weten behoeft alleen het sportaanbieders protocol, dat wil zeggen: De afspraken en
uitwerking die de roeiverenigingen maken voor het roeien op de roeivereniging dient ten alle tijden
worden afgestemd met de gemeente waarbij het ‘sportaanbieders protocol’ voor goedkeuring dient
te worden van de gemeente. We noemen dat het verenigingsprotocol. Let op: De gepubliceerde
noodverordening van de veiligheidsregio’s is leidend voor de uitwerking van, en besluitvorming
omtrent de maatregelen. Het sectorspecifieke protocol van NOC*NSF en het sportspecifieke protocol
van de KNRB bieden handvatten voor de afspraken tussen de roeivereniging en gemeente. Deze
protocollen van NOC*NSF en de KNRB bevatten geen voorschriften. De uiteindelijk afspraken tussen
roeivereniging en gemeente bevatten wel voorschriften.
Het verenigingsprotocol wordt vastgesteld door het verenigingsbestuur van de roeivereniging en dient
te worden goedgekeurd door de gemeente. De KNRB adviseert om bij opstellen van het
verenigingsprotocol rekening houden met de kaders die vanuit NOC*NSF zijn gesteld, te weten:
- bijlage 1 “sport specifiek protocol voor de roeisport: verantwoord sporten”
- bijlage 2 “checklist sectorprotocollen”
Deze twee protocollen zijn gelijk aan de protocollen die in de publicatie van 30 april vermeld werden;
als deze veranderen, publiceren wij dit.
De verenigingen worden verzocht om de KNRB op de hoogte te stellen over de inhoud van hun
verenigingsprotocollen zodat ook andere roeiverenigingen hier hun voordeel mee kunnen doen.
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Dit sportspecifieke protocol is vastgesteld door het KNRB-bestuur. Dit sportspecifieke protocol lijkt
geen officiële goedkeuring te behoeven van het NOC*NSF. Het NOC*NSF bedient de sportbonden in
hoofdlijnen op protocollen. Daarom benadrukken wij het contact en de afspraken van de verenigingen
met de veiligheidsregio’s en/of gemeenten. Op aanwijzingen van de overheid en NOC*NSF worden
mogelijk wijzingen in dit protocol doorgevoerd en duidelijk vermeld in publicaties op de KNRB-website.
Dit protocol voorziet in een eenvoudig toepasbare ontsluiting van onze roeisport. In de toekomst zijn
er wellicht verruimende mogelijkheden denkbaar zoals het gebruik van binnensportfaciliteiten, zoals
ergometerruimte en krachtruimtes, het openen van kleedkamers, verenigingsgebouwen en sociëteit
en dat evenementen weer plaats mogen vinden.
Het is denkbaar dat we niet op alle locaties in Nederland in eenzelfde stadium van uitbreiding van
roei-activiteiten zitten. Er is geen standaard en het geleidelijk hervatten van sportactiviteiten binnen
verenigingsverband vereist maatwerk.
Bij het opstellen van het sportspecifieke protocol roeien is dankbaar gebruik gemaakt van het concept
protocol dat RV Breda voor haar eigen vereniging heeft opgesteld. De KNRB wil RV Breda hartelijk
danken voor het delen van haar eigen protocol. Dit heeft de KNRB enorm geholpen.
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2.

SPORTSPECIFIEK PROTOCOL

Handvatten voor gefaseerd openstellen van
van de KNRBKNRB- roeiverenigingen
Doel van dit sportspecifieke protocol
Het doel van dit protocol is om roeiverenigingen in staat te stellen hun activiteiten op een
verantwoorde manier te hervatten. De verschillende onderwerpen die hieronder zijn beschreven
kunnen praktisch toepasbaar worden gemaakt door en voor de verenigingen in een eigen
verenigingsprotocol. Hierbij dient rekening te worden gehouden met twee zaken:
1)
Het borgen van 1,5 meter afstand tussen aanwezige personen en personen die de sport op de
vereniging aan het beoefenen zijn.
2)
Het toepassen en naleven van de verhoogde hygiënevoorschriften / RIVMRIVM-maatregelen.
maatregelen
Diverse stadia van ontsluiting
We zitten nu in STADIUM 1:
1
STADIUM 1 (vanaf 29 april voor specifieke doelgroepen op basis van afspraken met de gemeente)
- Loodsen kunnen open onder voorwaarden.
- Roeiers tot en met 12 jaar mogen roeien in meerpersoonsboten.
- Roeiers tot en met 18 jaar mogen roeien in éénpersoonsboten.
- Verenigingsgebouw is gesloten.
- Kleedkamers zijn gesloten.
- Toiletten en veiligheidsvoorzieningen zijn toegankelijk.
We breiden uit naar STADIUM 2:
2
STADIUM 2 (vanaf 11 mei voor alle doelgroepen op basis van afspraken met de gemeente)
- Loodsen kunnen open onder voorwaarden.
- Roeiers tot en met 12 jaar mogen roeien in meerpersoonsboten.
- Roeiers vanaf 12 jaar mogen roeien in éénpersoonsboten.
- Verenigingsgebouw is gesloten.
- Kleedkamers zijn gesloten.
- Toiletten en veiligheidsvoorzieningen zijn toegankelijk.
De gemaakte afspraken met de gemeente worden op een openbaar gedeelte van de website van de
vereniging gepubliceerd. De KNRB ontsluit deze informatie op haar eigen website, zodat deze
informatie beschikbaar is voor alle lidverenigingen.
Er zijn verschillende gebieden waar rekening gehouden dient te worden met tegengaan van de
verspreiding van het virus door 1,5 meter afstand te houden en het naleven van de
hygiënemaatregelen. De handvatten voor het handhaven van de 1,5 meter afstand gelden alleen voor
de roeiers ouder dan 12 jaar. Bij elk gebied worden er verschillende middelen/handvatten geboden
die kunnen bijdragen aan het zorgvuldig naleven van de maatregelen. Er komt een in stadium 2 een
grote druk op de verschillende onderdelen. Geadviseerd wordt om deze allemaal terug te laten komen
in het verenigingsprotocol.
a. Terrein,
b. Loodsen,
c. Vlotten,
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Ergometerruimte en krachtruimte,
Begeleiders en veiligheid
Hulpmiddel voor het reguleren van activiteiten,
Hygiëne,
Handhaving en Evaluatie,
Vervoer naar de vereniging,
Communicatie
Richtlijnen RIVM

A)

Terrein

-

Bepaal de capaciteit van (onderdelen van) het terrein. Met welk aantal mensen kan
redelijkerwijs een onderlinge afstand van 1,5 meter in acht worden gehouden. Ga daarbij na
waar een grote concentratie van mensen zich zal begeven (vlotten en loodsen).
Bepaal een quotum voor het aantal roeiers op het terrein (bijvoorbeeld 1 per 15 m2) en zoek
een middel om dit te handhaven (bijvoorbeeld middels het winkelmandjesprincipe in winkels,
looplijnen op de vloer, bordjes, tape op de vloer, een coördinator die wijst op de 1,5 meterregels).
Zorg voor een informatieblad bij de ingang van de vereniging / het verenigingsterrein en bij
iedere loods opening waarin het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus en de
RIVM-maatregelen duidelijk wordt aangeven.
Maak, waar nodig, een looproute zichtbaar door middel van borden (met pijlen) en/of markeer
deze met afplaktape op de grond, waarbij de 1,5 meter afstand tussen de roeiers in acht
wordt genomen.

-

-

-

B)

Loodsen

-

Zorg voor schoonmaakartikelen bij de toegang van de loodsen.
Stel een (visueel) plan / plattegrond op hoe de boot (bij meerdere loodsen) veilig op het water
gelegd kan worden zonder ontmoeting met andere roeiers (bijvoorbeeld: boot loods 1  vlot
A, boot loods 2  vlot B) en hang deze duidelijk in het zicht. Maak, waar nodig, gebruik van
een ‘vertrek’-vlot en een ‘aankomst’-vlot.
Markeer deze plekken van vertrek en aankomst duidelijk zichtbaar voor de roeiers en
begeleiders.
Maak, waar nodig, een looproute voor in de loodsen zichtbaar door van middel borden (met
pijlen) en/of afplaktape op de grond, waarbij de 1,5 meter afstand tussen de roeiers in acht
wordt genomen.
Om de 1,5 meter afstand te garanderen is er per botengang in de loods maximaal 1 roeier en 1
coach (of instructeur/begeleider/andere roeier aanwezig).
Als de loodsen alleen bereikbaar zijn via het verenigingsgebouw: Maak een looproute voor in
het verenigingsgebouw door middel van borden (met pijlen) en/of afplaktape op de grond,
waarbij de 1,5 meter afstand tussen de roeiers in acht wordt genomen.

-

-

C)

Vlotten

-

Stel een (visueel) plan / plattegrond op hoe de boot (bij meerdere loodsen) veilig op het water
gelegd kan worden zonder ontmoeting met andere roeiers. (boot loods 1  vlot A, boot loods
2  vlot B). Maak, waar nodig, gebruik van een ‘vertrek’-vlot en een ‘aankomst’-vlot.
Markeer deze plekken van vertrek en aankomst duidelijk zichtbaar voor de roeiers en

-
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-

begeleiders.
Bij het in het water leggen van de boot en het uit het water halen van de boot dient 1,5 meter
afstand gehouden te worden.
Zorg voor een veilige plek om de boot en de riemen schoon te maken en laat deze duidelijk
zien op de plattegrond en markeringen op het loodsenterrein en/of terrein van de vereniging.

D)
Ergometerruimte en Krachtruimte (in stadium 2 nog niet toegankelijk)
Dit zijn binnensportfaciliteiten en in stadium 2 nog niet toegankelijk voor sporters. Bij een verdere
verruiming van de sportmogelijkheden bieden de volgende handvatten houvast:
-

Zorg voor schoonmaakartikelen bij de toegang van de ergometerruimte en bij de ergometers.
Laat de roeiers voor en na het gebruik hun handen en de ergometer reinigen.
reinigen
Stel een (visueel) plan / plattegrond op hoe de positionering is van de roeiers (en eventuele
begeleiders) in de ergometerruimte.
Markeer de looproute en de positie van de bruikbare ergometers in de ergometerruimte.
Bepaal een quotum voor het aantal roeiers in de ergometerruimte.

E)

Begeleiders en veiligheid

-

Beperk het aantal begeleiders op het terrein en in de loodsen. Denk na over mogelijkheden om
de begeleiding zoveel mogelijk buiten de verenigingsgebouwen te doen. Denk aan een vaste
groep vrijwilligers die helpt bij het naar binnen en buiten brengen van de boten.
Maak afspraken over het sturen van vieren met roeiers tot en met 12 jaar. Mag een begeleider
van ouder dan 12 jaar een ploeg sturen?
Zorg voor de toegankelijkheid
toegankelijkheid van de veiligheidsvoorzieningen,
veiligheidsvoorzieningen zoals EHBO, AED, brandblusser,
thermodekens, maar ook de warme douche voor iemand die omslaat.

-

F)

Hulpmiddelen voor het reguleren van de capaciteit

-

Voor het reguleren van de roeiende leden, zorgt het verenigingsbestuur voor een
afschrijfmechanisme op afstand waarbij de leden online boten kunnen reserveren voor een
roei-afspraak, waarbij ‘time-slots’ gegarandeerd worden. Hierbij valt te denken aan online
afschrijfboeken, online agenda’s/documenten, e-mail of WhatsApp, waarbij roeiers op afstand
duidelijke afspraken met betrekking tot het roeien kunnen maken. Let op dat de kans op
overlap, ontmoetingen tussen roeiers geminimaliseerd wordt. Hierbij werken timetime-slots,
slots met
verschillende vertrek- en aankomsttijden goed. (bijvoorbeeld: Loods 1 vertrek roeier 1 om
9:00, aankomst 10:30, vertrek roeier 2 10:00, aankomst om 11:30 // Loods 2 vertrek roeier 2
om 9:15, aankomst 10:45, vertrek roeier 4 10:15, aankomst 11:45) Het kan helpen om de
capaciteit van de vereniging te verdelen op basis van groepen (bijvoorbeeld leeftijd, roeiniveau, eerste letter van achternaam (alfabet) etc.) Maak deze visueel goed inzichtelijk voor
de roeiers.
Beperk het aantal deuren dat open/dicht gedaan moet worden. (bijvoorbeeld beleid van
zoveel mogelijk deuren / loodsen open gedurende roeiuren?)
Mocht de 1,5 meter afstand een praktische barrière vormen, denk dan aan het plaatsen van
een (plastic, doorzichtig) tussenschot.

-

G.

Hygiëne

-

Zorg voor schoonmaakartikelen bij de toegang van de vereniging / het verenigingsterrein.
Laat de roeier zijn handen reinigen met dit middel.
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-

-

Zorg dat de toiletten toegankelijk zijn.
Zorg voor een schoonmaakrooster. Let op kritieke punten zoals deurknoppen en wc’s.
Roeier is thuis omgekleed (en vertrekt na het varen in dezelfde roeikledij.), of zorgt
(bijvoorbeeld bij een lange fietsreis) voor warme sportkleding in afgesloten en herkenbare
kledingtas op buitenterrein.
WarmingWarming-up en coolingcooling-down doet de roeier thuis.

H.

Handhaving en evaluatie

-

Stel een coronacorona-contactpersoon aan die de richtlijnen kent en in nauw contact staat met het
bestuur van de vereniging en verantwoordelijk is het voor het verantwoord doorgang vinden
van de roei-afspraken.
Zorg voor een frequente evaluatie van de maatregelen. Denk hierbij aan een evaluatie per uur
op de eerste dag, de volgende dagen een half daagse evaluatie en breid deze uit. Bepaal wie
de autoriteit heeft om direct bij te sturen als dit uit evaluatie blijkt.
Laat roeiers/begeleiders elkaar aanspreken op naleving van de regels in de 1,5 meter
samenleving.

-

-

I.

Vervoer van en naar de vereniging

-

Beschrijf de impact van de vervoersbewegingen van en naar de vereniging op de verschillende
vervoersmodaliteiten (OV, loop- en fietsroutes, parkeren).
Vermijd openbaar vervoer.
vervoer
Maak afspraken met naburige verenigingen over mogelijke additionele druk op
OV/loop/fietsroutes.

-

J.

Communicatie

-

Het verenigingsbestuur maakt vooraf de protocollen,
protocollen voorwaarden en de RIVMRIVM-richtlijnen
kenbaar op de website en per ee-mail naar zijn leden.
Zorg op duidelijke plekken voor informatievoorziening middels informatieborden/A4.
Zorg voor regelmatige updates richting leden over hoe de maatregelen uitwerken.

K.

Richtlijnen RIVM <LINK>
LINK>

Roeiers dienen zich te houden aan de algemene richtlijnen van het RIVM, te weten:
Houd 1,5m afstand (2 armlengtes) van anderen.
Was je handen met virus dodende handzeep, of zorg voor schone handen door middel
van virus dodende handgel (>70%). Klik hier voor geschikte middelen.
Schud geen handen.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
Blijf thuis als je, of een van jouw huisgenoten, verkoudheidsklachten hebt.
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Bijlage 1. Sportspecifiek protocol: verantwoord sporten

Alge m e e n pr ot ocol ve r a nt w oor d spor t e n ( a ls ba sis voor e lk e spor t )
Sportaccommodaties werken toe naar een gef aseerde en verantwoorde openstelling van
de f aciliteiten. Naast de 1,5 meter maatregel zal de sport elke nieuwe stap baseren op de
geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en
overheden.
De exacte invloed van de dynamische component van verspreiding aerosolen tijdens
sporten is nog onvoldoende bekend. Die verschilt per sport en kan o.a. af hankelijk zijn
van klimatologische omstandigheden. Dit moet nog verder worden onderzocht en zal
moeten resulteren in een (sport) specif iekere richtlijnen van het RIVM.
Pr e a m bule
1. Deze af spraken gelden voor sportactiviteiten waarbij er geen sprake is van f ysiek
contact tussen de sporters en /of hun begeleiders
2. Uitgangspunt is dat de voorwaarden en maatregelen waarop de sportactiviteiten
kunnen worden bedreven helder en hanteerbaar moeten zijn voor alle
sportaccommodaties, medewerkers en sporters.
3. Voor specif ieke maatregelen wordt verwezen naar de branche-specif ieke
voorlichting.
4. Ondernemers, verenigingen en sporters houden zich aan de RIVM -richtlijnen.
5. Brancheorganisaties, sportbonden, sportaccommodaties, sportverenigingen en
overheid communiceren over de af spraken. Sportaccommodaties maken
af spraken zichtbaar op de sportaccommodatie.
Pr ot ocol Be pa linge n
Voor de spor t a a nbie de r s:
1 Hygiëneregels hangen bij de ingang van de sportaccommodatie en worden binnen
herhaald.
2 Regels voor sporters staan op de website (pop-up en/of homepage).
3 Zorg dat iedereen 1,5 meter af stand tot elkaar kan houden door dosering en
routering.
4 Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis
gedaan.
5 Zorg waar nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje,
handschoenen, bril).
6 Zorg voor maximale hygiëne, vooral de pinter minal, deurknoppen en andere
contactoppervlakten moeten gedesinf ecteerd blijven worden. Reinig ook objecten
die aangeraakt kunnen worden door klanten en bezoekers zoals prullenbakken,
ed. zo regelmatig mogelijk.
7 Stel een corona verantwoordelijke aan.
8 Geef medewerkers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in
de diverse locaties van de sportaccommodatie moet worden uitgevoerd.
9 Geef medewerkers de instructie dat zij sporters moeten aanspreken op ongewenst
gedrag bij overtreding van de regels.
10 Werk zoveel mogelijk in vaste teams
11 Zorg voor handhaving van de regels in en om het bedrijf .
12 Als er updates komen op deze af spraken worden die zo snel mogelijk
gecommuniceerd.

Voor de spor t e r s:
1. Houd 1,5 meter af stand en volg ook de (sport) specif iekere richtlijen van het
RIVM indien van toepassing
2. Kom alleen op af spraak of met een reservering.
3. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
4. Vermijd het openbaar vervoer.
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Bijlage 2. Checklist sectorprotocollen

Ch eck list pr ot ocolle n
Naleving RIVM-richtlijnen
1. Wat is de am btelijke inschatting t.a.v. de com pliance aan de geldende RIVM-richtlijnen; daarbij
kijkt de werkgroep specifiek naar de elem enten:
a. Is voldoende aandacht besteed aan de drie elementen: (i) afstand houden, (ii)
bescherming, (iii) hygiënemaatregelen?
b. Is het protocol voldoende breed? (beslaat het alle facetten van datgene waar het protocol
betrekking op heeft? (bv. bij een sportschool: gaat het in op de sportzaal, de toiletten, de
kleedruim tes, de balie, de ingang?, bij een bioscoop: de kaartverkoop, de film zaal, de
gangen, de horecagelegenheid, de ingang?) Is er ook over externe effecten nagedacht,
zoals vervoer van m edewerkers en drukte voor de deuren?
Uitvoering en handhaving
2. Is het protocol in voldoende m ate operationeel gemaakt? (worden niet alleen hoog over
elem enten genoemd die in feite een herhaling zijn op de RIVM-richtlijnen?)
3. Is het protocol uitvoerbaar?
4. Maakt het protocol duidelijk hoe m aatregelen worden gehandhaafd?
5. Maak het protocol duidelijk op welke wijze de sector handhaving van de maatregelen door
betrokkenen waarborgt? Is de opsteller van het protocol voldoende zelfstandig in staat om te
handhaven of is hier m eer voor nodig?
6. Is er een wetswijziging nodig voor het in werking laten treden van het protocol? (bijvoorbeeld
om te kunnen handhaven)
Comm unicatie
7. Is het protocol begrijpelijk voor alle stakeholders?
8. Is het protocol voldoende wervend in tekst en/of beeld?
9. Wordt in het protocol voldoende aandacht besteed aan communicatie richting stakeholders?
a. Wordt er gecommuniceerd naar alle stakeholders (én klanten, én werknemers, én
leveranciers (indien van toepassing), etc.)?
b. Is de communicatie volledig: gaat het in op de regels én op het feit dat het hierm ee veilig
is?
Proces totstandkoming
10. Door wie is het protocol opgesteld? Zijn alle relevante stakeholders (o.a. m aatschappelijke
partners (en indien van toepassing Inspectie SZW)) ten m inste geraadpleegd/betrokken bij
totstandkoming van het protocol?
11. Heeft het departement nog het idee dat er witte vlekken bestaan? Staat dit beschreven in het
protocol? Is hiervoor nog extra guidance van bijvoorbeeld het RIVM nodig?
Effect protocol
12. Uitgangspunt is dat de protocollen niet tot budgettaire m eerkosten leiden. Voldoet het protocol
aan dit uitgangspunt? Zijn eventuele financiële effecten in beeld gebracht?
13. Wat betekent het protocol voor de sector? In hoeverre is er m et het protocol nog steeds sprake
van inkom ensderving?
14. Bevat het protocol elementen die een effect hebben op overheidsfinanciën?
15. Heeft het protocol een effect op de andere sectoren?
16. Wat betekent het protocol voor de dwarsdoorsnijdende thema’s?
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