
Resultaten enquête onder kinderboerderij medewerkers m.b.t. maatregelen Corona 2020 
Kinderboerderijen Actief – vSKBN 22 mei 2020 

Resultaten enquête Concept protocol + maatregelen   

Eindstand reacties t/m 21 mei 2020 

Aantal reacties: 67x / dit is 16,7% van Nederlandse kinderboerderijen 

Vraag 1 

 

Vraag 2 
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Vraag 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting bij antwoorden omdat: bulk reacties heeft met bestaande subsidie en/of onderdeel zijn van 

gemeente of zorginstelling uitmaken te maken, Sommige geven aan voldoende reserve te hebben of 

bijdrage cliënten wordt doorbetaald 

Vraag 4 
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Vraag 5 

Percentage klopt niet helemaal (omdat sommige mensen met antwoord ja hebben bij toelichting ook 

iets ingevuld hebben) 

 

Omdat toelichting 

ivm werkzaamheden clienten  
 
Niet genoeg begeleiding  
 
Twijfel enorm, zijn bang dat er teveel mensen bij het hek gaan staan.  
 

Betreft oppervlakte zou het kunnen maar geen mensen/tijd om bezoekers te begeleiden/aanspreken/beperken 
etc. Open zijn onder voorwaarden betekend extra werk, door de kleine groep mensen waar we nu mee werken is 
die tijd er niet  

er wel heel veel vrijwilligers nodig zijn om alles in goede banen te leiden en ik nogal wat gedoe bij de poort 
verwacht met mensen die het terrein op willen terwijl dat niet mag  
 
hygiënisch voldoen wij nog niet aan de voorschriften als handen kunnen wassen evenals voldoende toezicht  
 
wij een zeer beperkte ruimte hebben en wij draaien op vrijwilligers. Die willen wij niet belasten met controle op 
naleving van de regels. zijn ook bijna niet te hanteren bij ons op de boerderij i.v.m. de beperkte ruimte.  
 

Heeft te maken met kosten- opbrengsten  

Brengt dagbesteding in gevaar en onder druk  
Vind het niet veilig genoeg en als je in je eentje staat als beheerder heb je te weinig overzicht. Zo lopen 
bezoekers, cliënten, vrijwilligers en jezelf te veel gevaar  
 
Antwoorden zijn te eenzijdig. niet op korte termijn en er is nog heel veel voor nodig.  
 

Daar ben ik nog niet helemaal uit. Ik denk dat vooral handhaven een probleem zou kunnen geven.  
 
Er wordt op het moment nog aangeraden om zo veel mogelijk thuis te blijven. De kinderboerderijen in Nederland 
zijn plekken die gezond leven stimuleren. Waarom zouden we dan de grens op moeten gaan zoeken.  
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Mensen vergeten in hun enthousiasme tussen de dieren de 1,5 meter afstand aan te houden. Deze ervaring 
hebben we al opgedaan bij de start van de corona tijdens de periode dat we nog open mochten.  

We krap in het personeel zitten en dagen met 1 persoon staan en geen looproute kunnen garanderen  

Onze ruimte is zéér beperkt. We zouden wel open kunnen (op afspraak) voor individuele kinderen of personen 

die er erg veel behoefte aan hebben. Dus eigenlijk gesloten met af en toe de deur open om iemand in of uit te 

laten. Deze toelichting kon ik niet geven bij antwoord "ja". We hebben ook nogal wat vrijwilligers in de risicogroep, 

dus hebben niet veel mankracht om mensen te ontvangen en goed te handhaven. Vooralsnog weinig vooruitzicht 

om te kunnen zeggen dat we weer echt open zouden kunnen. Helaas.  

 

Vraag 6 

 

Vraag 7 
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Omdat, toelichting 

nog geen tijd voor gehad maar ga ik nog wel doen  
 
veel te lijvig document  

Helpt deels, Valt mij op dat het protocol gemaakt is wanneer je meer dan 2 personen personeel heb op de 

boerderij  

Wij open zijn gebleven, alleen alle binnenruimte zijn afgesloten  

 

Vraag 8  

Percentage klopt niet helemaal (omdat sommige mensen bij antwoord nee hebben bij de toelichting 

ook iets ingevuld hebben) 

 

 

‘Missen reacties’ 

gebruik maken van omkleedruimte (oppervlakte)/ lockers voor persoonlijke spullen (cliënten en medewerkers), 
gebruikmaken materialen en keuken tijdens lunch, ontsmetten werkmaterialen (gereedschap/kruiwagens), 
bedrijfsauto reinigen, hekwerken reinigen denk aan kinderhoogte, voldoende prullenbakken (ook buiten)  
 
speeltoestellen blijven wat onderbelicht we hebben een waterspeeltuin met gras waar mensen langdurig 
verblijven. hier zal ook een andere norm moeten gelden, omdat bezoekers languit in het gras gaan liggen  
 
Speel en educatieve element hoeft geen begeleider ons inzien s  
 

wie is er aansprakelijk voor overtredingen en eventuele boetes ook als je van je gemeente open moet  

Wat is het advies rondom vrijwilligers/ medewerkers / clienten die in de risicogroep vallen. Kunnen zij werkzaam 
zijn op de boerderij?  
 
Aan welke eisen dient verder te worden voldaan te denken aan hygiene als handwas gelegenheid, zoönosen en 
dergelijke ?  
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Erg mooi concept, mijn complimenten! Ik mis tot nu niet veel. vraag me alleen af hoe we het gaan doen met 1 wc 
op onze locatie...  
 
link naar adviezen betreft speeltoestellen. Bijv. of er adviezen zijn om RVS-onderdelen regelmatig te reinigen. - 
adviezen voor boerderijen met een klein winkeltje met souvenirs, streekproducten e.d. - hoe om te gaan met 
medewerkers met een verstandelijke beperking en/of wonen in een woonvorm met andere kwetsbare bewoners. - 
Misschien een beslisboom maken, waardoor met het beantwoorden van een aantal ja/nee vragen te checken of 
je aan de voorwaarde- voor opstelling kunt voldoen - standaard informatiebord maken met QR waarop de 
specifieke regels voor boerderijen staan. Ook handig om bezoekers die zich niet houden aan de voorschriften 
naar te verwijzen. Voorkomt discussie.  
 
Ik moet mij er nog goed in gaan verdiepen, indien ik aanvullingen heb laat ik dit zeker weten.  
 
Het MECgedeelte. Wij hebben ook een Milieu Educatief Centrumgedeelte. Deze staat op de bovenverdieping van 
de boerderij. De ruimte is beperkt en met een expo is de 1.5 meterlijn niet te handhaven.  
 

Hoewel onduidelijk is of dieren besmet kunnen raken. Zijn er wel verschillende van mening dat aaien ook voor 
overdracht van het virus kunnen zorgen. Moet publiek ook niet wegblijven bij dieren en kom je nietop een soort 
dierentuin manier van open zijn. (Kijken niet aanraken)  

Hoe om te gaan met bezoek die zich er niet aan houden, - Hoe om te gaan met toiletten voor bezoekers op 

boerderij, is niet haalbaar deze na elk bezoek schoon te maken, - Hoe omgaan met materialen die bezoekers 

aanraken en speeltoestellen waar kinderen op gaan - Hoe veilig is het wanneer ze dieren aaien, een vacht kan 

net als kleding het virus meedragen.  

het ontvangen van kwetsbare kinderen, oudere, cliënten  

Vraag 9 
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Vraag 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB. Dit zijn de resultaten en kinderboerderijen hebben deze informatie gedeeld in vertrouwen 

dat specifieke informatie over hun kinderboerderij niet naar buiten gebracht wordt. Om die 

reden zijn geen verwijzingen naar individuele kinderboerderijen in dit overzicht opgenomen. 

Hans de Rijk / 22 mei 2020 

 


