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PROTOCOL COVID-19  VOOR PODIUMKUNSTPRODUCENTEN 

Versie 28 november 2021 
Versie 19 december 2021 

 
 
Dit protocol vervangt het eerdere protocol voor de podiumkunstproducenten (V13), met het oog op 
bescherming en veiligheid van medewerkers en betrokkenen aangesloten bij de NAPK. 
Zonder wijzigingen zal dit protocol steeds met twee maanden stilzwijgend worden verlengd. 

Het protocol vervalt zodra de basismaatregelen van de overheid ter verspreiding van het Covid-19 

virus zijn ingetrokken 
 
Protocol per 28 november 2021 
Om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere 
overbelasting van de zorg te voorkomen heeft het demissionaire kabinet strengere maatregelen 
genomen. Een aantal belangrijke aanpassingen zijn: 

 
o het opnieuw verplicht stellen van 1,5 meter afstand voor iedereen vanaf 18 jaar;  
o een sluitingstijd voor alle niet essentiële dienstverlening, doorstroomlocaties en 

evenementen tussen 17.00 en 05.00 uur; 
o professionele kunst en cultuur beoefening mag wel na 17.00 uur. Zonder publiek. 

Protocol per 19 december 2021 
Vanaf 19 december 05.00 uur tot en met 14 januari 2022 geldt er een tijdelijke lockdown.  

Locaties voor vertoning van kunst en cultuur zijn binnen en buiten voor publiek gesloten. 
Dagelijkse werkzaamheden mogen doorgaan zonder beperkingen. 

   
Wat betekent dit voor de professionele beoefening van podiumkunsten en het coronaprotocol? 

 Kunst en cultuur als werk wel toegestaan 
De professionele beoefening van kunst en cultuur is toegestaan (zonder toeschouwers), als 
dit plaatsvindt in het kader van werk. Hieronder vallen bijvoorbeeld televisieopnames of 
repetities. De regels voor lessen en repetities zijn hier te raadplegen. 

 
 Kunst- en cultuurbeoefening toegestaan in de openbare ruimte 

Met maximaal 2 personen, exclusief instructeur, is beoefening van kunst en cultuur in de 
openbare ruimte toegestaan.  
 

 Houdt 1,5 meter afstand  
Tijdens de kunst- en cultuurbeoefening hoeven deelnemers onderling geen 1,5 meter 

afstand te houden als dit nodig is voor het uitoefenen van de activiteit. Voor het 
organisatorische werk achter de schermen geldt dat zo veel mogelijk 1,5 meter afstand 
gehouden moet worden. Dit geldt ook voor bezoek op afspraak (niet zijnde publiek, 
leveranciers). 
 

 Preventief (zelf)testen  

Het preventief zelftesten wordt gezien als een adequaat middel om een veilige 
werkomgeving te scheppen. Ook als je volledig gevaccineerd bent of hersteld bent van 
corona. Na een positieve zelftest doet men altijd een extra test bij de GGD. 
Bron Rijksoverheid: Situaties waarin u wel of geen corona zelftest gebruikt   
 

 Volg de basisregels 
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen is het van belang de basisregels te 

blijven volgen. Bron Rijksoverheid:  Blijf de basisregels. 
 

 
Vooruitblik: 

 In januari 2022 kijkt het kabinet opnieuw hoe het gaat met het coronavirus en welke regels 
dan nog nodig zijn.  

 Als er updates komen op deze afspraken worden deze zo snel mogelijk gecommuniceerd 

via de website van de NAPK en/SPOTS. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/zingen-toneelspelen-dansen-muziek-maken-en-acteren
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/situaties-wel-of-geen-gebruik-zelftest
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
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I. INLEIDENDE OVERWEGINGEN 
De verantwoordelijkheden en maatregelen beschreven in dit protocol gelden voor de gehele 
podiumkunstensector, verenigd in branchevereniging NAPK en betreft alle medewerkers                
(podiumkunstenaars, productie- ondersteunende staffunctionarissen in vaste en tijdelijke 
loondienst en ingehuurde medewerkers, stagiairs en vrijwilligers, maar ook voor ieder ander die 

zich op de werkvloer bevindt). 
 
 
 

I.1 Verantwoordelijkheden van werkgever en werkenden 
De werkgever heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor veilige en gezonde 
werkomstandigheden, niet alleen voor werknemers, zzp’ers, stagiairs en vrijwilligers, maar 

ook voor ieder ander die zich op de werkvloer bevindt. Van werknemers en andere 
betrokkenen mag verlangd worden dat zij ook zelf verantwoordelijkheid nemen voor een 
goede uitvoering en naleving van dit Protocol en eventuele aanvullende regels per 
organisatie.  

 
 
 

A. ALGEMEEN 
 
A.1.a Algemene bepalingen t.a.v. hygiëne- en afstandsregels: 

o Houdt 1,5 meter afstand 

o Op het podium: voor uitvoerenden geldt de 1,5 meter afstand tijdens het  
toneelspelen, dansen (als culturele uiting) en acteren alleen voor zover dat 

mogelijk is. 
o Achter de schermen/overig: houdt iedereen van 18 jaar en ouder verplicht 1,5 

meter afstand tot elkaar. 
o Schud geen handen. 
o Was vaak je handen volgens instructie of gebruik desinfecterende handgel. 
o Raak het gezicht niet aan. Hoest/nies in de elleboog. Zorg voor papieren zakdoekjes die na 

eenmalig gebruik worden weggegooid en was direct daarna de handen.  
o Zorg voor regelmatige en grondige schoonmaak van de werkruimte.  
o Deel werkmateriaal en telefoon niet met anderen. 
o Zorg voor voldoende frisse lucht. 

 
 

 

 
A.2.a Voor de werkgever/organisatie:    

o Laat medewerkers waar mogelijk zoveel mogelijk thuiswerken, kan dat niet: houd op het 
werk altijd 1,5 meter afstand.  

o Organiseer meetings en trainingen waar mogelijk digitaal/online. 
o Zorg voor veilige werkplekken en naleving van de hygiënevoorschriften (zie A.1.a).  

Plaats de volgende hygiënemiddelen binnen het bereik van medewerkers en bezoekers: 

o desinfecterende handgel; 
o papieren handdoekjes; 
o zeeppompjes; 
o oppervlakte reinigingssprays. 

o Zorg voor maximale hygiëne in alle ruimtes; met bijzondere aandacht voor contact-
oppervlakken zoals balies, kuchschermen, bureaus, kopieermachines, leuningen, 

lichtknopjes, deurknoppen, sanitair, keuken, kleedkamers, podia en oefenruimtes. 
o Stel een coronateam of -medewerker aan die toeziet op naleving van dit Protocol en met 

de bevoegdheid medewerkers aan te spreken en corrigeren. 
o Ventileer ruimtes zo veel mogelijk, zie Bijlage III ,en plan werkzaamheden zo mogelijk in 

de buitenlucht. 
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A.2.b Communicatie door werkgever/organisatie: 
o Geef medewerkers uitgebreide mondelinge en schriftelijke voorlichting en instructies voor 

wat betreft: gebruik gebouw, vervoer, hygiëneregels en waar nodig: gebruik van 

beschermingsmiddelen en specifieke regels bij training, repetities en presentaties;  
o Communiceer de instructies helder en hang de regels op strategische plaatsen op via 

borden, posters, website, nieuwsbrief en/of een apps en reminders bij bijv. sanitair, 
keuken en dergelijke. 

o Wijs medewerkers erop dat zij ook een eigen verantwoordelijkheid hebben voor veilig 
werken en dat daarom van hen verwacht wordt dat zij elkaar zo nodig aanspreken op 
naleving van de regels en bij de leiding of de coronamedewerker melding maken van 

verbeterpunten of tekortkomingen, bijvoorbeeld bij onvoldoende hygiënemiddelen;  

 
 
A.3. Voor alle medewerkers:  

o Blijf thuis ingeval van één of meer van de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tussen 37,5 en 38°C). 

o Bij klachten zoals hiervoor genoemd: laat jezelf testen (via GGD of huisarts), ook als je 

volledig gevaccineerd bent. 
o Gebruik preventief een zelftest 

Bron Rijksoverheid: Uitleg zelftest 
o Bij een positieve testuitslag gaat men altijd in thuis isolatie conform de regels van de 

Rijksoverheid. 
Bron Rijksoverheid: Uitslag-coronatest  

o Indien een huisgenoot corona heeft ga je in quarantaine, ook als je volledig gevaccineerd 
of hersteld (beschermd) bent van corona. 

Bron Rijksoverheid: In deze situaties gaat u quarantaine. 
 

 
A.4. Voor bezoekers op afspraak1 en leveranciers geldt dat zij: 

o De aanwijzingen van de betreffende organisatie dienen op te volgen. 

o Alleen welkom zijn op afspraak en niet langer aanwezig zijn dan strikt noodzakelijk. 
o Zo mogelijk met maximaal twee personen komen. 
o Hun bezoek annuleren bij een Covid-19-infectie van henzelf of van een gezinslid. 
o Hun bezoek annuleren bij één of meer Covid-19 gerelateerde gezondheidsklachten. 
o Hun bezoek annuleren wanneer binnen het huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of 
o benauwdheidsklachten voorkomen, totdat iedereen weer minimaal 24 uur klachtenvrij is. 

 

 

B. SAMENWERKING PODIA EN PRODUCENTEN 
 
 
B.1. Afstemming podia en producenten (presentaties) 

o Podia en producenten stemmen ruim voor de presentatiedatum hun protocollen met elkaar 
af en maken zo nodig aanvullende afspraken voor specifieke aandachtspunten.  

o Voor het creëren van een veilige werkomgeving maken podia en producenten zo nodig 
gebruik van het gezamenlijk advies “Veilige werkomgeving achter de Schermen” van de 
Podiumkunsten Alliantie VSCD, VVTP en NAPK. 

o Podia en producenten vragen de eigen medewerkers die bij een voorstelling betrokken zijn 

kenbaar te maken of zij gevaccineerd, recent hersteld zijn, dan wel bereid zijn een 
coronatest te ondergaan. 

o Podia en producenten gaan in gesprek over mogelijke maatregelen om het risico op infectie 
te beperken indien; 

o de medewerkers dit niet kenbaar wensen te maken,  

o kenbaar maken niet gevaccineerd te zijn,  
o over een herstelbewijs te beschikken en bereid zijn een test te ondergaan.  

 
 
 
 

                                                        
1 Niet zijnde publiek in het kader van presentaties. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/situaties-wel-of-geen-gebruik-zelftest
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/situaties-wel-of-geen-gebruik-zelftest
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/van-afspraak-tot-uitslag-coronatest/uitslag-coronatest
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona
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B.2. Afstemming podia en producenten (regels voor publiek) 
o Zalen zijn verantwoordelijk voor het publiek en de publieksruimten in het theater. 
o Er wordt nagegaan wat eventueel aanvullend tussen bespeler en zaal moet worden 

afgestemd t.a.v. het publiek. 
o Culturele voorstellingen zonder vaste zitplaats met publiek zijn niet toegestaan. 
o Culturele voorstellingen zijn toegestaan met 100% van de 1,5 metercapaciteit, tot een 

maximum van 1250 personen per zaal.  
o Mondkapjes zijn verplicht voor bezoekers in alle culturele locaties als zij zich door de 

locatie bewegen.  
o De zaal voert triage uit, zowel bij reservering als bij de entree door de bezoekers te 

bevragen op gezondheidsklachten. 

 
 

 

 

C. INTERNATIONALE PRESENTATIES/UITWISSELING 
 
C.1. In- en uitreizen 

o Neem bij elke reis de regels uit het Protocol en de regels van het desbetreffende land in 
acht.  

o Reisadviezen worden geclassificeerd in kleurcodes op basis van de zwaarte van de 
maatregelen en risico’s in het betreffende land. Zie het reisadvies van Buitenlandse Zaken 

voor regels over in- en uitreizen van  
Bron Rijksoverheid: Reisadviezen 

o Quarantaineregels na terug- of aankomst buitenland. 

Er gelden quarantaineregels na terug- of aankomst uit een code oranje of code rood gebied 
en het kan zijn dat een recent negatief testresultaat moet worden getoond.  
Bron Rijksoverheid: Coronaregels/thuisquarantaine.  
Bron Rijksoverheid: Uitzonderingen verplichte thuisquarantaine 

 
 

 

  

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/in-quarantaine-na-aankomst-in-nederland/uitzonderingen-quarantaineplicht
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/in-quarantaine-na-aankomst-in-nederland/uitzonderingen-quarantaineplicht
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D. BIJLAGEN 
 

 
 
BIJLAGEN I  I. Begrippen 
 
 
 
 

Afstand houden tussen 
personen  

De algemene richtlijn is dat tussen volwassenen 1,5 meter 
afstand dient te worden gehouden. Deze afstand wordt bepaald 

op twee armlengtes. 

Beschermingsmiddelen 
 

 

Mondkapjes, (wegwerp-)handschoenen, oogbescherming, 
gezichtsmaskers, beschermende kleding, spatmaskers, 

afscheidingsschermen. 
 

Hygiënemiddelen Desinfecterende handgel; zeeppompjes; papieren handdoekjes; 
zeeppompjes; oppervlakte reinigingssprays; reinigingsdoekjes, 
desgewenst schoonmaak-alcohol 70% isopropanol oftwel 

isopropylalcohol (IPA). 
Voor schoonmaak van locaties en gebruiksvoorwerpen gelden de 
algemene richtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en 
Veiligheid zie:https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/algemeen. 
 

Gezondheidsklachten De volgende corona gerelateerde klachten: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tussen 37,5 
en 38°C), koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheid. 
 

Risicogroepen Personen van 70 jaar of ouder, personen van 18 jaar of ouder 
met ernstige luchtwegklachten en personen met een kwetsbare 

gezondheid. Zie verder https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-
19#index_Risicogroepen 
 

Testen Testen op covid-19 besmetting kan gratis via GGD of huisarts. 
Landelijk telefoonnummer 0800-1202. Uitslag na 24 tot 48 uur. 
GGD-teststraten zijn bedoeld voor personen met (lichte) corona 

gerelateerde gezondheidsklachten. Vanaf 1 december 2020 
kunnen ook mensen zonder klachten zich laten testen als ze naar 
voren komen uit bron- en contactonderzoek. Of als ze een 

melding hebben gehad in de CoronaMelder app. 
Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/testen/testbeleid/soorten-testen. 

Zelf (commercieel) testen inkopen is ook een optie. 
 

Testen, preventief 
(diagnostisch)  
 

Preventief (diagnostisch) testen houdt in dat iemand getest wordt 
zonder dat de betreffende persoon symptomen van corona 
vertoont. Dit kan via een PCR-test (polymerase chain reaction). 
De uitslag is doorgaans binnen 48 uur beschikbaar.  

. 

Triage / gezondheidscheck Check op covid-19 gerelateerde klachten, zie bij Gezondheids-
klachten hierboven, door middel van een vragenlijst en eventuele 
meting van de lichaamstemperatuur (op niet-invasieve wijze).  
Zie Bijlage II. 

Ventilatie Ventilatie is het voortdurend verversen van lucht. De buitenlucht 
vervangt telkens (een deel van) de ‘vervuilde’ binnenlucht.  
Zie Bijlage III. 

 
 

 
 
 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testbeleid/soorten-testen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testbeleid/soorten-testen
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BIJLAGE II  Voorbeeld vragen bij gezondheidscheck (triage)  

 
 
Hieronder volgt een aantal vragen die u mogelijk in het kader van een triage aan bezoekers of 
medewerkers kunt stellen. Welke vragen relevant zijn en welke consequenties de antwoorden 
moeten hebben, zal afhangen van de betreffende situatie. 

Het advies is om bij het uitvoeren van een triage een situatie te creëren waarin zo goed mogelijk 
rekening wordt gehouden met de privacy van de ondervraagden.        
 

1. Bij binnenkomst kunnen wij vragen dat u zich legitimeert, zodat 

wij kunnen zien dat u de aangemelde bezoeker/gast bent. 

 

 

2. Heeft u of (een van) uw huisgenoten koorts of koorts gehad in 
de afgelopen twee weken? 
Indien het antwoord ‘ja’ is, bent u (of de betreffende huisgenoot, -
genoten) op dit moment minimaal 48 uur koortsvrij? 
 

 

3. Wij  vragen uw medewerking aan het opnemen van uw 
lichaamstemperatuur met een voorhoofdthermometer/ 
polsthermometer of camerathermometer. Als uw temperatuur 
hoger is dan 38°C, mag u niet naar binnen. 
 

 

4. Heeft u op dit moment last van neusverkoudheid, loopneus, 
keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts (boven 38°C) en/of 

benauwdheid? 
De toegang wordt u geweigerd als u corona-gerelateerde klachten 
vertoont. Het is aan onze corona-verantwoordelijke om dit te 
beoordelen. 

 

 

5. Bent u recentelijk in een regio of land geweest dat zwaar is 
getroffen door het coronavirus? 
 

 

6. Bent u in de afgelopen twee weken in aanraking geweest met 

iemand die positief is getest op het covid-19 virus, hetzij privé 
hetzij in een arbeidssituatie? 
 

 

7. Bent u op de hoogte van de richtlijnen voor basishygiëne van 

het RIVM en volgt u deze op? 

 

 

8. Heeft u uw handen en eventueel meegebrachte materialen 
gedesinfecteerd bij binnenkomst? 
 

 

9. Wanneer u na uw bezoek klachten krijgt gerelateerd aan corona, 

wilt u dit dan zo spoedig melden bij XXX. 
 

 

10. Gaat u ermee akkoord dat wij registreren dat u bezoek bent 
geweest en dat wij de gegevens van deze triage op een veilige plek 
gedurende twee weken bewaren? 

Dit om eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD te 
vergemakkelijken. 
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BIJLAGE III   Wat is goede ventilatie? 
 

 
Ventilatie is het voortdurend verversen van lucht. De buitenlucht vervangt telkens (een deel van) 
de ‘vervuilde’ binnenlucht. Ventilatie is mogelijk via natuurlijke ventilatie  - bijvoorbeeld via 
roosters, kieren - of via een mechanisch ventilatiesysteem. 
 

Ventilatie is essentieel voor het beperken van de concentratie van aerosolen – kleine zwevende 
deeltjes ,waarvan nog niet is vastgesteld of deze het virus kunnen overdragen – in een ruimte.  
De benodigde ventilatie is afhankelijk van de grootte van de ruimte, het aantal aanwezige 
personen en hun activiteiten in de ruimte.  

 
Het meest efficiënt is verplaatsingsventilatie, ook verdringingsventilatie genoemd. Hierbij wordt 
verse lucht ingeblazen via het plafond en afgezogen nabij de vloer, of andersom. Zo verdringt de 

verse lucht de verontreinigde lucht, naar beneden of naar boven.  
Mengventilatie, waarbij de toevoer van verse lucht zich mengt met de aanwezige verontreinigde 
lucht, is minder efficiënt.  
Ook kan de lucht worden ververst door regelmatig ramen, luiken of deuren circa 10 minuten tegen 
elkaar open te zetten zodat er een flinke luchtstroming ontstaat. Zorg ervoor dat tijdens het 
luchten mensen niet in de ruimte aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk is, voorkom dat mensen in 
de luchtstroom achter elkaar zitten tijdens het luchten.  

 
Het advies is om regelmatig te pauzeren en de lengte van de pauzes af te stemmen op de tijd die 
het naar schatting kost om de lucht in de gehele ruimte te verversen. 
Als het niet mogelijk is een ruimte goed te ventileren, is het belangrijk niet te lang in deze ruimte 

te verblijven. Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden 
professioneel advies in te winnen. 

 
Voor meer informatie zie:  

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-

leven/cultuur  

 https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/generiek-kader-coronamaatregelen 

https://lci.rivm.nl/aerogene-verspreiding-sars-cov-2-en-ventilatiesystemen-onderbouwing 

 
Dit protocol voor podiumkunstproducenten (hierna ‘Protocol’) dient als richtlijn voor de professionele 

podiumkunstensector. Het is opgesteld op basis van de maatregelen en adviezen van de 
Rijksoverheid  en waar nodig in overleg met het Ministerie van OCW en de Kunstenbond. Het Protocol 
vormt een basis voor de uitvoering van podiumkunstactiviteiten in de periode waarin het 

coronavirus/covid-19 in Nederland actief is.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur
https://lci.rivm.nl/aerogene-verspreiding-sars-cov-2-en-ventilatiesystemen-onderbouwing

