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Inleiding 
 

Het nieuwe corona-virus heeft de maatschappij in korte tijd ingrijpend veranderd. We 

moeten op een andere manier met elkaar omgaan en onze omgeving anders inrichten om 

ons zo goed mogelijk te beschermen tegen dit virus. De overheid neemt daartoe 

maatregelen op landelijke schaal. Een organisatie draagt de verantwoordelijkheid om op 

een goede manier vorm te geven aan deze maatregelen binnen de eigen muren.  

 

Bij Nannies willen we mensen blij maken. Ons beleid en onze omgangs- en werkafspraken zijn 

hierop gericht. Praktisch is dat zichtbaar in de manier waarop wij kinderopvang bieden. De 

omstandigheden waarin we dat doen, zijn nu anders dan we gewend zijn. We passen onze 

afspraken en ons handelen aan op wat de situatie nu van ons vraagt. Daarbij houden wij 

allereerst de belangen voor ogen van de mensen die direct bij Nannies betrokken zijn: de 

kinderen, hun ouders en onze collega’s. Er spelen verschillende zaken die allemaal van 

belang zijn: gezondheid, praktische veiligheid, sociaal-emotionele veiligheid, pedagogische 

idealen, persoonlijke behoeften, klantgerichtheid, stabiliteit en continuïteit van de 

organisatie, etc. Al deze belangen moeten op een verantwoorde manier worden 

meegewogen bij beslissingen die gemaakt worden. We hebben overlegd met onze 

medewerkers en met de centrale oudercommissie over de keuzes die we uiteindelijk hebben 

gemaakt. Daarbij hebben we de adviezen die vanuit de overheid en betrokken 

kinderopvangbranche-organisaties zijn gegeven, in concrete afspraken en beleid omgezet.  

 

We hebben er vertrouwen in dat we met de keuzes die in dit beleid zijn beschreven, 

verantwoorde kinderopvang kunnen bieden op een veilige manier, waarbij we onze 

basisprincipes beschermen. De situatie is anders, afspraken zijn aangepast, maar het 

uitgangspunt blijft hetzelfde: aandacht, zorg en liefde. 

 

Anneke Groos 

29 april 2020 

 

  



Veiligheids- en gezondheidsbeleid van Nannies Kinderdagverblijven  

Aanvullende en gewijzigde afspraken in verband met het Covid-19 virus, versie 21.09.01 AG 
4 

Achtergrondinformatie  
In de paragrafen hieronder leggen we uit op welke informatie en uitgangspunten we onze 

beslissingen hebben gebaseerd. In de volgende hoofdstukken wordt dit vertaald in concrete 

afspraken voor ouders en voor medewerkers. 

 

Fysiek en nabij contact 
Het coronavirus wordt overgedragen van de ene mens op de andere. Het heeft een drager 

nodig om in leven te blijven en om overgedragen te kunnen worden naar een volgende 

drager. De belangrijkste maatregelen die door de overheid genomen zijn om het virus te 

beteugelen zijn de afstandsmaatregel (je houdt tenminste 1,5 meter afstand van alle mensen 

die niet tot je huishouden behoren) en de blijf-thuismaatregel (je beperkt je contacten 

buitenshuis tot het absoluut noodzakelijke, je zoekt geen mensen op en werkt bij voorkeur 

thuis). De daling in het aantal ziekenhuisopnames geeft aan dat deze maatregelen effectief 

zijn om verspreiding van het virus tegen te gaan. 

Uit verschillende onderzoeken en de beschikbare cijfers blijkt dat kinderen een bijzondere 

groep vormen. Zij worden minder ziek van het virus en zij spelen nauwelijks tot geen rol bij de 

verspreiding ervan. De deskundigen geven aan dat het niet onveilig is voor kinderen en hun 

families om kinderen (zonder gezondheidsklachten) onderling contact te laten hebben. Op 

dit gegeven is het besluit gebaseerd om de kinderopvang, de buitenschoolse opvang en het 

basisonderwijs weer te laten starten. Wat tevens meegespeeld heeft, is de vitale rol die de 

kinderopvang speelt in het werkende leven van ouders. De belasting die ouders ervaren 

door werk en zorg te moeten combineren is niet te onderschatten. 

Bij de kinderopvang komen mensen elkaar weer tegen. Er is verkeer van en naar de 

kinderopvang en mensen maken gebruik van dezelfde ruimtes. De blijf-thuisregel is niet meer 

in stand te houden, want de fysieke afstand tussen huis en kinderopvang moet overbrugd 

worden. Wat wel kan, is dat maar één volwassene deze verantwoordelijkheid op zich neemt. 

De rest van het gezin kan thuisblijven. Deze overweging hebben we meegenomen bij de 

concrete afspraken. Kinderen worden gebracht en gehaald door één volwassene.  

Dan hebben we nog de afstandsregel. Het is onmogelijk en onwenselijk om 1,5 meter afstand 

te houden van jonge kinderen. Fysiek contact is een basisvoorwaarde voor een veilige 

hechting en een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling. Gelukkig is dit onderkend en 

hoeven kinderen geen afstand te houden van elkaar. Daarnaast hoeven de medewerkers 

geen afstand te houden van de kinderen. Blijft over de afstand tussen de volwassenen 

onderling: medewerkers en ouders. Het is voor alle volwassenen prima mogelijk om onderling 

geen fysiek contact te hebben en om op afstand van elkaar te blijven. Hierop richten we 

onze ruimtes in en we maken er duidelijke afspraken over. Het enige wat lastig is, is het 

moment waarop een kind fysiek overgedragen moet worden van de ouder naar de 

medewerker, andersom of van medewerker naar medewerker. We vinden het voor de 

sociaal-emotionele veiligheid belangrijk dat een kind zonder tussendoor ‘geparkeerd’ te 

worden de overgang kan maken van de ene naar de andere verzorger. Een kind is geen 

pakketje. Dit betekent dat we accepteren dat we de afstandsregel tijdens het overdragen 

van kinderen niet altijd kunnen waarborgen. We kiezen voor het veiligheidsgevoel van het 

kind. Daarbij geldt wel: het moment is zo kort mogelijk. De twee volwassenen raken weliswaar 

allebei het kind aan, maar zij raken elkaar niet aan. Er is dus geen rechtstreeks fysiek contact. 

Tenslotte is het evident dat we het handen schudden als begroeting of bij kennismaking 

achterwege laten. We lachen elkaar vriendelijk toe of steken onze hand op om te zwaaien. 

We blijven daarbij op afstand van elkaar. 

 

Hygiënemaatregelen 
Het corona-virus kan kort overleven buiten het menselijk lichaam. Wanneer het ergens op 

terecht komt en iemand raakt dat aan, dan heeft het een nieuwe gastheer gevonden. 

Daarom is het van groot belang om goede hygiënemaatregelen in acht te nemen. Hierbij 

gaat het om de persoonlijke hygiëne, zoals het volgen van het handen-was-protocol, en om 

de omgevingshygiëne, zoals het schoonmaken van de ruimtes. Op beide gebieden hebben 
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we extra maatregelen genomen bovenop de standaard maatregelen uit ons veiligheids- en 

gezondheidsbeleid.  

 

Ziektebeleid ofwel thuisblijfregels 
Zolang de overheid dat aangeeft, volgen wij het landelijk voorgeschreven ziektebeleid. Dit 

beleid is beduidend strikter dan ons normale ziektebeleid. Er zijn meer specifieke situaties 

waarin een kind de kinderopvang niet mag bezoeken. Er is geen ruimte om een situatie op 

zichzelf te bekijken. We volgen de algemene richtlijnen. Dit geeft ons allemaal duidelijkheid 

en is in het belang van onze gezondheid en veiligheid. Wij conformeren ons hier graag aan. 

We verwachten dat ouders de richtlijnen even serieus nemen als wij en dat ze eerlijk zijn over 

de gezondheid van hun kinderen en van hun gezinsleden. We zijn allemaal van elkaar 

afhankelijk en moeten onze verantwoordelijkheid samen dragen. 

Ook voor onze medewerkers is er een aangescherpt ziektebeleid. Wanneer zij corona-

gerelateerde klachten hebben, mogen zij niet werken. Onze medewerkers kunnen getest 

worden op COVID-19. Als ze 24 uur klachtenvrij zijn of als ze negatief getest zijn, dan mogen 

ze weer aan het werk. Voor medewerkers die in een risicogroep vallen, geldt dat zij niet 

verplicht worden om te werken. We overleggen met de bedrijfsarts over wat de 

mogelijkheden zijn. 

Het is voor Nannies verplicht om melding bij de GGD te doen wanneer er een besmetting bij 

medewerkers of kinderen is. We vragen ouders en medewerkers dringend om een 

besmetting met of verdenking van corona direct bij ons te melden. Met bron- en 

contactonderzoek kan de GGD verdere verspreiding van het virus proberen te voorkomen. 

Als blijkt dat er drie of meer besmettingen zijn, dan kan de GGD de regie in te nemen 

maatregelen en de communicatie naar ouders en medewerkers overpakken.  
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Corona-afspraken voor ouders 
 

Geef elkaar ruimte 
- Er gelden geen afstandsregels meer, maar we vragen je om een ander zoveel 

mogelijk ruimte te geven.  

 

Hygiëne 
- Was gedurende de dag met regelmaat je handen conform de richtlijnen (met water 

en zeep, gedurende tenminste 20 seconden). Doe dit ook samen met je kind. 

- Bij de voordeur van Nannies staat handgel. Maak hiermee alsjeblieft je handen 

schoon voordat je de vestiging betreedt. Wees terughoudend met het gebruik van 

handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging door 

inname van deze middelen. Handenwassen voldoet bij de preventie van besmetting. 

- Hoest of nies in je elleboog. (Als je luchtwegklachten en/of koorts hebt, kun je Nannies 

niet bezoeken.) 

- Raak je gezicht niet aan. 

 

Brengen en halen 
- Eén volwassene brengt het kind. Dat hoeft niet elke keer dezelfde volwassene te zijn. 

- Eén volwassene haalt het kind. Dat hoeft niet elke keer dezelfde volwassene te zijn. 

- We vragen je nadrukkelijk om bij het brengen en halen geen andere kinderen mee te 

nemen die geen gebruik maken van opvang bij Nannies. Wanneer je door 

omstandigheden je zuigeling of schoolgaande kind toch mee moet nemen, dan blijft 

je kind dicht bij jou. 

- Jasjes hang je op en schoentjes zet je neer bij de kapstok, zoals je dat gewend bent. 

- Ouders komen niet op de groepen. 

- De spulletjes die je normaal gesproken in het bakje of de koelkast zou zetten, zet je in 

een tasje bij het toegangshekje van de groep neer. De leidsters ruimen dit voor je op. 

Zorg dat er een naam op de tas staat! 

- ’s Avonds staan de spulletjes weer voor je klaar (of de leidster pakt de spullen voor je 

bij elkaar als dat nog niet het geval was). 

- Kinderen worden overgedragen bij het hekje. 

- Wanneer je kind niet zelf naar binnen kan of wil lopen, dan draag je je kind vanuit 

jouw armen over naar de armen van een leidster. Je raakt de leidster niet aan. 

- Bij het ophalen geldt hetzelfde andersom.  

- Na de overdracht van de leidster naar de ouder, kun je je kind(eren) de schoentjes 

en jas aantrekken en verlaat je de locatie. 

- Brengen na 9.00 uur en ophalen voor 17.00 uur mag. Dit draagt bij aan een grotere 

spreiding van ouders gedurende de dag, waardoor het makkelijker is om afstand te 

houden. 

- Ouders die terugkeren uit het buitenland, worden geacht de maatregelen in acht te 

nemen die op dat moment voor dat land geldend zijn.  

- Quarantainemaatregelen gelden niet voor personen die als immuun beschouwd 

mogen worden. Dit zijn mensen die 1) minder dan 6 maanden geleden corona 

hebben doorgemaakt, 2) mensen die tenminste 14 dagen geleden volledig 

gevaccineerd zijn of 3) mensen die tenminste 14 dagen geleden 1 vaccinatie 

hebben ontvangen na een doorgemaakte corona-infectie. 

 

Ziekte 
- Leidsters vragen bij binnenkomst of een kind klachten heeft en of de ouder zelf of 

huisgenoten klachten hebben. 

- Wanneer je in afwachting bent van de testuitslag van een coronatest mag je je kind 

niet zelf brengen of halen. 
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- Om te bepalen of een kind naar Nannies kan komen, maken we gebruik van de 

‘Beslisboom 0 jaar t/m groep 8’. 

- De beslisboom is door BOinK en Jeugdartsen Nederland (AJN) ontwikkeld op basis 

van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders en medewerkers in de 

kinderopvang en voor scholen. 

- De beslisboom wordt regelmatig aangepast naar aanleiding van (ver)nieuw(d)e 

regelgeving. De meest actuele versie kun je vinden op www.boink.info/coronavirus-

kinderopvang 

- Omdat het van belang is om te kunnen zien of een kind koorts heeft (koorts is een 

belangrijke indicator voor een besmetting met COVID-19), dienen we geen 

koortsverlagende medicijnen zoals paracetamol toe. Mocht er een zwaarwegende 

reden zijn om dit wel te doen, dan kan de ouder dit met het Focusteam overleggen. 

Het Focusteam kan leidsters toestemming geven om een uitzondering te maken. 

- Bij twijfel of onduidelijkheid blijft een kind thuis of wordt opgehaald. 

 

Testen 
- Ouders van kinderen wordt verzocht om kinderen met klachten passend bij COVID-19 

te laten testen. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.  

- Testen wordt dringend geadviseerd als de klachten niet (alleen) bestaan uit 

verkoudheidsklachten (=loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn), maar ook 

als er sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als je kind anderszins erg 

ziek is.  

- Testen wordt dringend geadviseerd als het kind corona-gerelateerde klachten heeft 

na contact met iemand met corona. 

- Testen wordt dringend geadviseerd als er een indicatie is in het kader van een bron- 

en contactonderzoek. 

- Testen wordt dringend geadviseerd als het kind deel uitmaakt van een 

uitbraakonderzoek.  

 

Informatieoverdracht 
- De overdracht vindt plaats bij de ingang van de groep. 

- Je kunt de leidsters bellen (liefst na 9 uur ‘s ochtends) om datgene te bespreken 

waarvoor bij de fysieke overdracht geen ruimte was.  

 

Overig 
- Het dragen van een mondneusmasker is voor ouders en bezoekers van Nannies 

optioneel. 

- Helaas kunnen ouders niet aanwezig zijn bij verjaardagen en afscheidsfeestjes.  

- We proberen geen andere volwassenen op de groep te laten dan de medewerkers. 

Uitzonderingen daarop zijn mogelijk, bijvoorbeeld bij nieuwe ouders tijdens de 

wenafspraak. 

 

Contact 
- Met al je corona-gerelateerde vragen kun je als ouder contact met ons opnemen via 

het algemene telefoonnummer (024-3555882) of via de mail (info@nannies.nl). 

Afhankelijk van je vraag kunnen onze collega’s je doorverwijzen binnen de 

organisatie. 

http://www.boink.info/coronavirus-kinderopvang
http://www.boink.info/coronavirus-kinderopvang
mailto:info@nannies.nl
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Corona-afspraken voor medewerkers 
 

Zie de corona-afspraken voor ouders 
- Je kent de afspraken voor de ouders. Je past jouw handelen hierop aan. Je helpt 

ouders om de richtlijnen te volgen. Indien nodig spreek je ouders aan. 

- Je vraagt bij binnenkomst specifiek of de kinderen of gezinsleden klachten hebben. 

Zo ja, dan check je via de beslisboom of we opvang mogen verlenen.  

- Je mag een mondneusmasker dragen tijdens de overdracht met ouders.  

 

Afstand houden 
- Je houdt waar mogelijk afstand van je collega’s.  

 

Persoonlijke hygiëne 
- Je wast gedurende de dag met regelmaat je handen conform de richtlijnen (zie 

protocol handhygiëne).  

- Je houdt de handen van de kinderen schoon en begeleidt de kinderen bij het 

aanleren van een goede handhygiëne. 

- Hoest of nies in je elleboog. 

- Raak je gezicht niet aan. 

- Het dragen van een mondneusmasker tijdens het werk wordt door de instanties 

afgeraden. Tijdens overdrachten is het zeker toegestaan om een mondneusmasker te 

dragen. 

 

Omgevingshygiëne  
- Je houdt de ruimtes goed schoon volgens de standaardafspraken, met warm water 

en allesreiniger. 

- Je houdt de materialen goed schoon volgens de standaardafspraken, met warm 

water en afwasmiddel. 

- Je reinigt specifieke contactpunten extra vaak: deurklinken, toegangshekjes, 

deurposten, kranen, lichtknopjes, etc. Hiervoor gebruiken we desinfecterend 

schoonmaakmiddel. 

- Je reinigt toiletbrillen na elk gebruik met desinfecterend schoonmaakmiddel. 

- Je reinigt speelgoed dat in de mond genomen wordt door een kind direct na gebruik 

met water en afwasmiddel.  

- Je let extra op de ventilatie van de ruimtes. Zet waar mogelijk ramen en deuren extra 

open. 

- Je maakt per vestiging elke dag één collega verantwoordelijk voor het toezien op 

naleving van de hygiëne-afspraken en voor coördinatie van het schoonmaken van 

de algemene ruimtes. Deze persoon controleert elke dag of er bij elke kraan in het 

gebouw zeep staat, en vult deze bij of vervangt deze. 

 

Toegang tot het pand  
- Mensen die niet om evidente reden in het pand moeten zijn, hebben geen toegang.  

- GGD en Brandweer hebben (na identificatie) altijd toegang tot het pand. 

 

Toegang tot de groep  
- Ouders komen niet op de groep. Je mag daarop een uitzondering maken wanneer je 

dat nodig vindt, bijvoorbeeld voor nieuwe ouders tijdens een wenafspraak. 

- De pedagogisch coach kan de groepen bezoeken. 

- De GGD-inspecteur kan de groepen bezoeken. 
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Buiten spelen 
- Er worden geen uitstapjes naar andere binnenlocaties of plekken met veel mensen 

gemaakt. Je blijft bij voorkeur op eigen terrein. Een wandelingetje in de buurt kan wel 

gemaakt worden. 

 

Ziekte 
- Wanneer je luchtwegklachten en/of koorts hebt (boven 38°C), blijf je thuis. 

- Je meldt via de ziekmeldtelefoon dat je deze klachten hebt. Je kunt jezelf laten 

testen op COVID 19. 

- Als je 24 uur klachtenvrij bent, of negatief getest, dan mag je weer aan het werk. 

- Als je positief getest bent, dan blijf je tenminste 7 dagen thuis om uit te zieken. Als de 

klachten daarna tenminste 24 uur volledig weg zijn, mag je weer aan het werk. 

- Als iemand in je huishouden positief getest is op COVID 19 dan zijn de adviezen van 

de GGD leidend. Je moet dan in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het 

laatste risicocontact met de besmette persoon, als er sprake is van strikte zelfisolatie 

(dat wil zeggen dat er geen risicocontact is tussen de besmette persoon en de 

andere huisgenoten). Wanneer er sprake is van strikte zelfisolatie dan kunnen de 

huisgenoten zich, wanneer zij geen klachten hebben ontwikkeld, vanaf de 5e dag na 

het laatste risicovolle contact met de besmette persoon laten testen. Als de 

testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet 

afgemaakt te worden. Het is belangrijk om wel alert te blijven op klachten en om 

opnieuw te laten testen zich toch klachten ontwikkelen. 

- De quarantainemaatregelen gelden niet voor personen die als immuun beschouwd 

mogen worden. Dit zijn mensen die 1) minder dan 6 maanden geleden corona 

hebben doorgemaakt, 2) mensen die tenminste 14 dagen geleden volledig 

gevaccineerd zijn of 3) mensen die tenminste 14 dagen geleden 1 vaccinatie 

hebben ontvangen na een doorgemaakte corona-infectie.  

- Wanneer je in een risicogroep valt of een gezinslid hebt dat in een risicogroep valt, 

verplichten we je niet om te werken. Een en ander wordt overlegd met de bedrijfsarts. 

- Zwangere medewerkers voeren in het laatste trimester (vanaf week 28) alleen 

werkzaamheden uit waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen te houden. 

Een en ander wordt overlegd met de bedrijfsarts. 

- Medewerkers die terugkeren uit het buitenland, worden geacht de maatregelen in 

acht te nemen die op dat moment voor dat land geldend zijn. 

 

Contact 
- Met al je corona-gerelateerde vragen kun je contact opnemen met het Focusteam: 

Kimberly en Evelien. 


