
 

PROTOCOL –                                                                            
VEILIG WONEN IN CORONA-TIJD 

 

Wat is het doel van het protocol? 

SNF vindt het belangrijk dat bewoners in Nederland veilig kunnen blijven wonen. 

Dit protocol biedt daarvoor handvatten. 

 

Hoe is het protocol tot stand gekomen? 

De basis van dit protocol zijn de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM. De 

inhoud van protocol is op essentiële veiligheidsaspecten getoetst door het RIVM.  

 

Is dit protocol onderdeel van de SNF-norm? 

Het SNF doet een dringend appél op alle werkgevers en huisvesters van 

arbeidsmigranten om de woonomstandigheden van arbeidsmigranten aan de 

richtlijnen te laten voldoen en bij ziekte van medewerkers/bewoners passende 

maatregelen te nemen. 

Het protocol is dan ook een zeer dringend advies en géén onderdeel van de norm. 

 

 

PROTOCOL - Veilig wonen 

 

Veel arbeidsmigranten worden door de werkgever gehuisvest, vaak samen met 

andere arbeidsmigranten. Als een arbeidsmigrant in Nederland werkt en buiten 

Nederland (bv net over de grens in Duitsland of België) woont, zijn de richtlijnen in 

het woonland leidend.  

 

Richtlijn Verantwoordelijk 

Beperk het aantal bewoners per huis en zorg er zoveel als 

mogelijk voor dat de samenstelling van bewoners per huis 

niet wijzigt. 

Verhuurder, 

werkgever 

De verhuurder en bewoners zorgen gezamenlijk voor een 

optimale hygiëne. In veel gevallen is de verhuurder hierbij 

verantwoordelijk voor de schoonmaak en de bewoners 

dragen daar zo goed mogelijk aan bij door de RIVM-

richtlijnen in acht te nemen.  

In gezamenlijke woonruimtes worden de deurklinken, 

trapleuning en andere grepen regelmatig schoongemaakt. 

Hierbij wordt met name aandacht gegeven aan de gedeelde 

ruimtes zoals douche, toilet, keuken en woonkamer. 

Verhuurder, 

werkgever, 

bewoner 
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Richtlijn Verantwoordelijk 

Werkgevers zetten zieke arbeidsmigranten niet uit de 

huisvesting. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

van verhuurders en werkgevers om te voorkomen dat 

bewoners die ziek worden of van wie het werk stopt in de 

huidige situatie op straat komen te staan.  

Personen zonder woonruimte kunnen, in het uiterste geval, 

in aanmerking komen voor noodopvang bij de 

centrumgemeente. Zij dienen zich te melden bij het 

toegangsloket voor maatschappelijke opvang van de 

centrumgemeente. Het toegangsloket van de 

centrumgemeente onderzoekt of men voldoet aan de 

voorwaarden om in aanmerking te komen voor een plek in 

de opvang. 

Verhuurder, 

werkgever 

 

 

 

Bewoner, overheid 

Bewoners delen met maximaal één ander persoon een 

slaapkamer. Waar mogelijk en gewenst heeft elke bewoner 

een eigen slaapkamer.  

Verhuurder, 

werkgever 

Als de werkgever huisvesting faciliteert, dan informeert de 

werkgever de bewoner over de geldende RIVM-richtlijnen en 

maatregelen van de Rijksoverheid in de eigen landstaal. De 

van toepassing zijnde maatregelen zijn beschikbaar in de 

huisvesting.1 

Verhuurder, 

werkgever 

Er is extra aandacht voor groepen arbeidsmigranten die 

(op)nieuw het land binnenkomen. Hierbij wordt goed gelet op 

hun gezondheid en eventuele quarantainemaatregelen die 

betrekking hebben op het land van herkomst. 

Verhuurders, werkgevers en bewoners dienen naar hun 

beste vermogen de geldende adviezen over 

thuisquarantaine2 op te volgen. Verhuurders en werkgevers 

zorgen samen voor quarantainelocaties. 

Verhuurder, 

werkgever, 

bewoner 

 

  

 
1 Zie het voorlichtingsmateriaal van de Rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/14/coronavirus-
communicatiemiddelen-preventie-en-publieksvragen-anderstalig  
2 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-

thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/14/coronavirus-communicatiemiddelen-preventie-en-publieksvragen-anderstalig
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/14/coronavirus-communicatiemiddelen-preventie-en-publieksvragen-anderstalig
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland
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Richtlijn Verantwoord

elijk 

Bewoners nemen in de huisvesting de RIVM-richtlijnen in acht. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/openbaar-en-dagelijks-leven/gezondheid  

Informatie in andere talen o.a. Pools, Roemeens, Bulgaars: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/0

3/14/coronavirus-communicatiemiddelen-preventie-en-

publieksvragen-anderstalig  

 

Bewoner 

De werkgever en verhuurder houden in een dag- en 

nachtregistratie naam, telefoonnummer, e-mailadres, verblijfadres 

en inlener van de bewoner bij. In geval van een bron- en 

contactonderzoek door de GGD kunnen zij, in overeenstemming 

met de AVG, deze gegevens delen met de GGD.  

Werkgever, 

verhuurder 

Bij besmetting in huishoudens wordt de GGD geïnformeerd voor 

advies of testen. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat communicatie 

tussen de bewoners en GGD-medewerkers mogelijk is, 

bijvoorbeeld via het corona-aanspreekpunt. 

Verhuurder, 

werkgever 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/gezondheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/gezondheid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/14/coronavirus-communicatiemiddelen-preventie-en-publieksvragen-anderstalig
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/14/coronavirus-communicatiemiddelen-preventie-en-publieksvragen-anderstalig
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/14/coronavirus-communicatiemiddelen-preventie-en-publieksvragen-anderstalig

