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Nijmegen, 1 juni 2021 

Lieve dansers en ouder(s)/verzorger(s),  

Gelukkig mogen we binnen weer iedereen danslessen gaan geven. We realiseren ons dat we nog 
steeds sterk afhankelijk zijn van de landelijke ontwikkelingen. Veranderende omstandigheden kun-
nen er voor zorgen de mogelijkheden worden teruggedraaid. We blijven de ontwikkelingen uiter-
aard in de gaten houden.  

Volgens de huidige richtlijnen kunnen wij onze danslessen uitoefenen, houdend aan de RIVM-richt-
lijnen. Hoe we dat doen, staat exact beschreven in dit protocol. Als we deze richtlijnen onvoldoen-
de naleven kan ID Dance hiervoor een boete krijgen, maar erger nog, dan helpen we niet mee 
aan het indammen van het corona-virus. Om te zorgen dat iedereen op de hoogte is van deze 
richtlijnen en maatregelen hebben wij dit coronaprotocol opgesteld. Lees het alsjeblieft goed 
door. Alleen op deze manier kunnen wij voorlopig de lessen doorgang laten vinden.  

Wij vragen jullie allemaal om je aan de richtlijnen te houden en nog steeds plezier te hebben in de 
lessen.  

Veel liefs,  
Namens het team van ID Dance  
Indira Willems 

Vooraf  

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. 
• Dit protocol heeft betrekking op alle dansvormen die binnen plaatsvinden. Als onze dansactivitei-

ten buiten plaatsvinden wordt het Protocol verantwoord sporten van het NOC*NSF gevolgd;  
• Dit protocol heeft als doel om de danslessen bij ID Dance op een verantwoorde manier mogelijk 

te maken. 
• Dit protocol heeft betrekking op alle dansvormen die binnen en buiten plaatsvinden op onze lo-

catie aan de Zijpendaalstraat 5, 6535 PS in Nijmegen. 
• De ondernemers, medewerkers, docenten en dansers van ID Dance houden zich aan de gel-

dende RIVM-richtlijnen. 
• Alle betrokken partijen communiceren over de afspraken. 
• Deze afspraken zijn zichtbaar binnen de accommodatie.  
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A. Algemeen 
1. 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 gehe-

le danssector, in al haar diversiteit, mogelijk te maken en te houden; 
• Dit protocol heeft betrekking op alle dansvormen die binnen en buiten plaatsvinden.  
• Voor de uitoefening van dans binnen kunnen diverse protocollen bij elkaar komen. In enkele ge-

vallen 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-richtlij-
nen;  

• Alle betrokken partijen communiceren over de afspraken. Ondernemers maken afspraken, in 
samenspraak met eventuele verhuurders en/of huurders, zichtbaar binnen de accommodatie; 

2. 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 re-
creatief dansen in een sportschool of dansen in een discotheek, bar, club of danscafé. In dit pro-
tocol gaan wij slechts in op de regelgeving voor dansen als culturele uiting en recreatief dansen in 
een dansschool/ sportschool.  

Vanaf zaterdag 5 juni zijn er nog meer mogelijkheden voor binnen dansen. Aan deze openstelling 
zijn nog wel enkele voorwaarden verbonden. Buiten dansen behoort ook nog tot de mogelijkhe-
den.  

• Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen afstand te houden naar elkaar, en niet naar de docent.  
• Dansers vanaf 13 jaar houden afstand van de docent en na de les ook afstand van elkaar.  
• Jongeren vanaf 13 jaar mogen na het dansen niet bij elkaar komen met meer dan 4 personen. 

Na het dansen is het dragen van een mondkapje verplicht.  
• Binnen geldt voor alle leeftijden dat dansen in groepen van maximaal 50 personen per ruimte 

mag, exclusief docent. Mits de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. 
• Groepslessen voor iedereen zijn toegestaan. Dansers hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar 

te houden als dat nodig is voor uitvoeren van de dans; 
• Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht;  
• Kleedkamers zijn open;  
• Competities, optredens en publiek zijn niet toegestaan.  
• Iedereen die klachten heeft die kunnen wijzen op corona blijft thuis.  

3. Hygiëne maatregelen 
ID Dance zorgt er voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. 
Specifiek zijn de volgende maatregelen van toepassing:  
• ID Dance hangt de hygiëneregels zichtbaar op bij de ingang van de accommodatie; 
• We bieden dansers, medewerkers en docenten bij aankomst en vertrek de gelegenheid de han-

den te wassen of handdesinfectiemiddel te gebruiken.  
• We zorgen voor voldoende (hand)zeep voor de dansers, mede-werkers en docenten en papie-

ren handdoekjes in toiletten. 
• We zorgen ervoor dat deurknoppen, prullen-bakken, pinautomaten en andere contactopper-

vlakken meerdere keren per dag worden schoongemaakt. 
• Les- en trainingsmaterialen: 

• dansers zorgen zoveel mogelijk voor eigen trainings-materialen en eigen kleding;  
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• ID Dance zorgt ervoor dat na iedere les de barre en andere attributen die tijdens de les 
worden gebruikt worden gereinigd;  

• Als er sprake is van bewegingen of oefeningen, waarbij ontblote lichaamsdelen contact 
maken met het vloer-oppervlak, wordt dit oppervlak na iedere les schoongemaakt; 

• ID Dance wijst een aanwezige medewerker aan die verantwoordelijk is voor de uitvoering 
van deze hygiënemaatregelen (COVID-toezichthouder). 

4. Gedragsregels 
• Er worden geen handen geschud. 
• Hoesten/niezen in de elleboog. 
• Gebruik vanaf 13 jaar een mondkapje binnen de locatie. Tijdens het dansen mag het mondkapje 

af. 

5. Schoonmaak 
Naast de bovengenoemde hygiënemaatregelen draagt ID Dance ook dagelijks zorg voor een in-
tensieve schoonmaak van alle gebruikte ruimtes. 

6. Naleving regels 
• ID Dance is verantwoordelijk voor het naleven van de protocollen door de medewerkers, docen-

ten en dansers en ziet daarop toe. Indien maatregelen niet worden nageleefd kan ID Dance de 
desbetreffende persoon een (tijdelijk) verbod tot aanwezigheid op het terrein van de accom-
modatie 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.  

• ID Dance is verantwoordelijk voor de afstemming met de gemeentelijke toezichthouder over de 
accommodatie specifieke uitwerking van dit protocol en de naleving daarvan. ID Dance wijst 
daarbij een op de accommodatie aanwezige medewerker (COVID-toezichthouder) aan als 
aanspreekpunt voor de gemeente. In dit geval is dat Roel Willems (telefoon 06-41543858 en 
roel@id-dance.nl). 

• ID Dance zorgt voor een duidelijke instructie en begeleiding van de aangewezen COVID-toe-
zichthouder. Voor de uitvoering van de taken zal voor deze medewerker dezelfde rechtsbe-
scherming gelden als voor een preventiemedewerker.  

B. Gezondheid 
1. Medisch handelen 
• Lichte medische handelingen, in het kader van EHBO, kunnen zonder bescherming worden uit-

gevoerd, tenzij het een handeling betreft waar meerdere volwassenen bij betrokken zijn.  
• Wanneer intensieve medische of verpleegkundige zorg moet worden uitgevoerd, dan raad-

pleegt ID Dance eerst een arts om te informeren welke handelingen verricht mogen worden en 
welke voorzorgsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn.  

• In geval van een acute noodsituatie, waarbij dringende medische hulp noodzakelijk is, belt ID 
Dance het alarmnummer 112 en stemt met de alarmcentrale af welke handelingen en bescher-
ming gezien de situatie noodzakelijk zijn in afwachting van de hulpdiensten. 

2. Gezondheidscheck / triage 
• Een nauwkeurige gezondheidscheck (triage) vooraf, bij dansers, medewerkers en docenten, het 

onderlinge afstand houden en een consequente opvolging van hygiënemaatregelen vormen de 
basis. Dansers ontvangen over deze maatregelen informatie per mail voordat de lessen aanvan-
gen en bij inschrijving voor een proefles. 
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• De gezondheidscheck (triage) houdt in, dat bij reservering van een les en voorafgaand aan het 
dansen, goed moet worden vastgesteld of de danser gezond is, geen enkel begin van klachten 
heeft die passen bij COVID-19 of deel uitmaakt van een lopend contactonderzoek. Ook geldt 
dat niemand binnen het gezin/de thuissituatie koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Beide 
partijen dragen hierin een grote eigen verantwoordelijkheid.  

• Vragen voor de gezondheidscheck: wanneer één van onder-staande vragen met JA wordt be-
antwoord, mag de danser, medewerker of docent niet naar de accommodatie komen. Het werk 
of de les moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden:  

• Had u de afgelopen 24 uur last van 1 van de volgende klachten? 
A. U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn).  
B. U hoest.  
C. U bent benauwd of kortademig.  
D. U heeft verhoging of koorts.  
E. U ruikt en/of proeft plotseling niets meer, maar uw neus is niet verstopt. 

• Heeft u corona? 
• Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én koorts? 
• Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én benauwdheidsklachten? 5. Heeft u een huisge-

noot met corona? 
• Bent u in quarantaine?  

Deze vragen kunt u ook nalezen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid-19/gezondheid-en- zorg/gezondheidscheck  
Overkoepelend geldt heb je klachten, blijf dan thuis en laat je testen. Zie hier een overzicht van 
de vragen.  

3. Medewerkers en docenten 
Voor medewerkers en docenten geldt, aanvullend op wat bij gezondheidscheck staat, het vol-
gende (steeds indien nodig/ gewenst in overleg met een bedrijfsarts en/of arbeidshygiënist:  
• Medewerkers en docenten die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk in 

de accommodatie (keuze medewerker of docent in overleg met ID Dance); 
• Medewerkers en docenten met gezinsleden die in een risicogroep vallen kunnen worden vrijge-

steld van werk in de accommodatie (keuze medewerker of docent in overleg met ID Dance);  
• Medewerkers of docenten die (mantel)zorg dragen voor een persoon in een risicogroep kunnen 

eveneens worden vrij-gesteld van werk in de accommodatie (keuze medewerker of docent in 
overleg met ID Dance);  

• Een medewerker of docent die niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen 
maakt, gaat hierover in gesprek met ID Dance. In dat gesprek wordt beoordeeld of tot afspraken 
gekomen kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden.  

ID Dance zorgt dat medewerkers en docenten zoveel mogelijk in vaste teams werken.  

4. Thuiswerk beleid medewerkers en docenten 
ID Dance zorgt ervoor dat werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, vanuit huis 
worden gedaan. Bijvoorbeeld:  
• Het voorbereiden van lessen 
• Administratie 
• Het maken/geven van een video-dansles voor dansers die (nog) niet naar de locatie kunnen of 

mogen komen. 

5. Aanvullend beleid 
Algemeen uitgangspunt: persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet aangewezen. Door goede 
triage (dansers, medewerkers én docenten) en het nemen van de verder beschreven maatrege-
len is geen extra persoonlijke bescherming nodig binnen de accommodatie, zoals een niet-me-
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disch mondneusmasker of handschoenen. De keuze voor gebruik van niet-medische mondneus-
maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen ligt bij medewerkers, docenten en dansers 
zelf. 

Conform de richtlijn van het RIVM: wanneer een medewerker, docent of danser gedurende aan-
wezigheid 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 gelegen-
heid 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; 

C. In en rond de accommodatie 
1. Ruimte gebruik buiten accommodatie 
De beschikbare ruimte op de buitenaccommodatie wordt zodanig ingezet dat zoveel mogelijk 
afstand tussen dansers en tussen dansers en docenten/medewerkers conform de RIVM-richtlijnen 
vormgegeven kan worden. 

2. Ruimte gebruik binnen accommodatie  
De beschikbare ruimte in de accommodatie is zodanig ingezet dat zoveel mogelijk afstand tussen 
dansers en tussen dansers en docenten/medewerkers conform de RIVM-richtlijnen vormgegeven 
kan worden. 

Vanaf 5 juni 2021 mogen er maximaal 50 personen per ruimte aanwezig zijn, dat is exclusief perso-
neel. Voorwaarde is wel dat zij 1,5 meter afstand houden, behalve als dit niet kan voor het uitoefe-
nen van de activiteit. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij dansen. Groepslessen zijn weer toege-
staan. 

3. Ventilatie 
ID Dance zorgt er voor dat er continu goed wordt geventileerd (geen recirculatie) om de lucht te 
kunnen verversen (zie link voor meer informatie). We volgen hierbij de geldende richtlijnen en on-
derhoudsinstructies voor het ventilatiesysteem, waaronder het Bouwbesluit (zie ook de toelichting 
daarop).  

4. Aanwezigheid accommodatie 
In aanvulling op wat staat bij gezondheidscheck/triage, met betrekking tot de afweging of een 
danser, medewerker of docent naar de accommodatie komt, geldt het volgende met betrekking 
tot aanwezigheid van dansers in een accommodatie.  

• De danser maakt een afspraak voor een vast aangewezen lestijd (lessenserie, op een vast tijd-
stip) of voor een specifieke lestijd (losse lessen zonder vaste regelmaat).  

• ID Dance zorgt ervoor dat hij te allen tijde weet wie er aanwezig is in een accommodatie. ID 
Dance legt dit vast, ten behoeve van eventueel Bron- en contact-onderzoek COVID-19.  

• Dansers wachten buiten de accommodatie, met ‘social distancing’, tot de aangewezen / afge-
sproken lestijd voor zij naar binnen gaan.  

• De danser blijft niet langer aanwezig in de accommodatie dan gedurende de afgesproken les-
tijd.  

Specifiek gelden de volgende maatregelen voor dansers die niet op eigen gelegenheid kunnen 
reizen (bijvoorbeeld kinderen of dansers met een beperking):  
• Een danser uit deze categorie wordt door maximaal één ouder, verzorger of wettelijk vertegen-

woordiger gebracht en opgehaald;  
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• De persoon, die de danser brengt en haalt, doet dit op een vaste door de ondernemer aange-
wezen plek en betreedt de accommodatie niet;  

• Indien een specifieke beperking van een danser hiertoe noodzaakt is afwijken van bovenstaan-
de benoemde maatregel, tot betreden van de accommodatie door een begeleider in afstem-
ming met ID Dance mogelijk;  

• Het is voor deze persoon niet toegestaan gedurende de les/ training op het terrein van de ac-
commodatie te wachten.  

5. Logistiek beleid accommodatie 
• ID Dance heeft voor de dansers duidelijk zichtbaar gemaakt welke in- en/of uitgang gebruikt 

moet worden;  
• De deuren staan zoveel mogelijk open; 
• ID Dance hanteert looproutes binnen de accommodatie, waar mogelijk eenrichtingsroutes. 
• Bij wisseling van groepen zorgt ID Dance ervoor dat door alle aanwezigen, van 13 jaar en ouder, 

1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.  

6. Handenwasgelegenheid en toilet 
Handenwasgelegenheden binnen de accommodatie blijven open en toegankelijk voor de aan-
wezige personen. ID Dance beperkt het aantal personen in de toilet-ruimtes, zodat dansers altijd 
1,5 meter afstand kunnen houden. Laat dansers met in achtneming van ‘social distancing’ wach-
ten.  Daarbij gelden de volgende maatregelen:  
• Om toiletgebruik door dansers te minimaliseren, worden de dansers opgeroepen thuis gebruik te 

maken van het toilet.  
• ID Dance zorgt voor voldoende (hand)zeep voor de dansers en papieren handdoekjes in de toi-

letruimte;  
• ID Dance zorgt er voor dat handenwasgelegenheden en de toiletten regelmatig en optimaal 

gereinigd worden, meerdere keren per dag. 

7. Overige ruimtes 
• Dansers komen in danskleding naar de accommodatie en hangen/ leggen buitenschoenen en –

kleding op een daartoe, door ID Dance, aangewezen individuele plek.  
• Het is op de accommodatie van ID Dance mogelijk om gebruik te maken van kleedkamers. 

8. Reizen 
Alle medewerkers, docenten en dansers worden opgeroepen zoveel mogelijk lopend of met de 
fiets naar de accommodatie te komen en waar mogelijk het gebruik van het OV te vermijden.  

9. Algemene bepalingen voor leveranciers 
• Houd 1,5 meter afstand 
• Meld een kwartier voor tijd wanneer je arriveert 
• Draag handschoenen 
• Spreek vooraf af waar de spullen geplaatst worden 
• Overweeg bezorging tot aan de deur
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