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Updates COVID-19 

1 UPDATE 11/01/2021 

 

 Beste wensen 1.1

De Taskforce wenst aan iedereen een virusvrij jaar en dat het lichtje aan het eind van 

de tunnel alsmaar wat groter mag worden.  

Doorzetten is de boodschap! “Remember, today is the tomorrow you worried about 

yesterday. ” (Dale Carnegie).  

 

 Opvolging Fedraal overlegcomité 8/1/2021 1.2

Weinig nieuws onder de zon. Geen versoepelingen, met uitzondering van het feit dat 

autorijscholen weer les mogen geven en dat het examencentrum weer open gaat.  

 

 Gebruik dienstwagens 1.3

In het eerste kwartaal van 2020 werd gesteld dat er geen dienstwagens meer 

gebruikt mochten worden en er de voorkeur werd gegeven om verplaatsingen met 

de eigen wagen te doen. Met het ter beschikking stellen van 

ontsmettingsmogelijkheden in de dienstwagens hernemen we de oude hiërarchie 

van gebruik van vervoersmiddelen. Eerst nagaan of er een dienstwagen ter 

beschikking is vooraleer de eigen wagen te nemen.  

 

 Mondmasker in de bus 1.4

Vanaf maandag 18/01/2021 worden jongeren vanaf het eerste leerjaar verplicht om 

op de bus een mondmasker op te zetten. Jongere kinderen zullen eveneens 

gestimuleerd worden door de aankoop van leuke kindvriendelijke maskertjes. Zorg 

ervoor dat de kinderen een mondmasker aanhebben voor ze de bus opstappen. De 

technische dienst zal als noodoplossing ook wel een aantal mondmaskers in de bus 

liggen hebben voor het geval dit “vergeten” wordt. We zien een gelijkaardige 

beweging bij de scholen die geregeld busvervoer verzorgen.  
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 Themavergaderingen 1.5

Er werd gevraagd of er perspectieven zijn wanneer er opnieuw themavergaderingen 

mogen georganiseerd kunnen worden. Er is tevens wat onbegrip…waarom kunnen 

teamvergaderingen wel en themavergaderingen niet? Het blijft nog altijd de 

bedoeling om zo weinig mogelijk met meerdere mensen samen te zitten. Vanuit de 

evaluatie van de eerste coronagolf besliste de taskforce om teamvergaderingen, 

eventueel in ingekorte versie, toch toe te staan omwille van de nood aan 

ondersteuning door elkaar.  Het objectief blijft om zo weinig mogelijk samen te zitten, 

vandaar dat er op vandaag nog geen perspectief gegeven kan worden voor een 

heropstart van themavergaderingen in real life.  

 Opvang van jongeren (die bv niet naar school 1.6

moeten) tijdens een teamvergadering 

CB en ZC kunnen hiervoor niet ingeschakeld worden. Dit moet door de eigen 

leefgroep gebeuren. Maak eerst en vooral de afweging of de jongere niet alleen in 

de leefgroep kan verblijven. Kan dit: dan wordt een begeleider aangesteld die af en 

toe es de teamvergadering verlaat om poolshoogte te nemen bij de jongere. Kan de 

jongere niet alleen in de leefgroep verblijven dan blijft een begeleider weg uit de 

teamvergadering en wordt nadien gebrieft door de hoofdbegeleider.  

 

 Testen bij een nieuwe opname? 1.7

Het Agentschap Opgroeien legt dit niet op als verplichting. Enkel wanneer een 

vermoeden is van hoogrisicocontact kan een jongere getrest worden en bij opname 

in quarantaine geplaatst worden. De afweging gebeurt door de CB in samenspraak 

met de ZC.  

 

 Digitale hulpverlening 1.8

In bepaalde dossiers botst men op de eindigheid van de digitale hulpverlening en 

dringt zich een face-to-face contact op om verder te kunnen. Als ZC en CB 

inschatten dat het nodig is om de contextfiguren te zien en face-to-face contact te 

organiseren, dan kan dit in kader van de doelstellingen binnen het 

begeleidingstraject. We houden dan uiteraard rekening met de hiërarchie van 

beschermingsmaatregelen zoals gesteld in het coronahandboek: contact wordt 

buiten georganiseerd, wordt op de eigen dienst georganiseerd, wordt in een zaal in 

de nabijheid van de cliënt georganiseerd, wordt bij de cliënt thuis georganiseerd 

waarbij iedereen een mondmasker draagt en de ruimte voldoende wordt 

geventileerd,… 

 

 Vragen? 1.9

Blijf niet zitten met je vragen! De taskforce probeert zo kort mogelijk op de bal te 

spelen. Betreft het een zeer individuele vraag zult u een individueel antwoord krijgen. 

Heeft uw vraag betrekking op de ruimere organisatie komt het antwoord hier terecht 

in deze update.  
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2 UPDATE 24/11/2020 

 Algemene mondmaskerplicht 2.1

In de update van 19/10/2020 voerden we de algemene mondmaskerplicht in in de 

VOT van vanaf dinsdag 20/10 tem maandag 23/11/2020. De cijfers ivm de 

coronabesmettingen blijven wel dalen maar zijn nog onvoldoende gunstig om de 

algemene mondmaskerplicht af te voeren. We verlengen de mondmaskerplicht tot 

nader order.  

 

 Themavergaderingen 2.2

de vraag leeft in de organisatie om naast de teamvergaderingen ook 

themavergaderingen face-to-face te laten doorgaan. De taskforce beslist om niet-

dringende themavergaderingen uit te stellen. Moeten themavergaderingen 

doorgaan gebeurt dit  via beeldbellen. Alleen indien de themavergadering dringend 

is én het face-to- face contact noodzakelijk is in functie van bijvoorbeeld een 

brainstorm.  

 

 Kerstfeestjes 2.3

De taskforce heeft diverse vragen binnen gekregen rond het organiseren van 

Kerstfeestjes. De taskforce neemt hier geen standpunt in. Kerst en Nieuwjaar vieren zijn 

een topic van discussie in de ruimere maatschappij en  de taskforce verwacht dat er 

hieromtrent nog verdere richtlijnen zullen komen van het Overlegcomité en/of het 

Agentschap Opgroeien. We hopen jullie na komende vrijdag (=Overlegcomité) 

hierover duidelijker richtlijnen te geven.  

 Kerstshoot 2.4

We kregen wederom het aanbod om een Kerstshoot te organiseren. We zouden voor 

2020 dit aanbod afslaan gezien we van mening zijn dat dit onvoldoende coronaproof 

kunnen organiseren.  
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 Gemeenschappelijk IB-moment bij overstap van 2.5

leefgroep 

Normaal is het de gewoonte dat er bij overstap van de ene naar de andere 

leefgroep een gemeenschappelijke IB doorgaat met volgende partijen: “oude” IB – 

“nieuwe IB” en jongere. Pedagogisch vinden we dit een te belangrijk 

scharniermoment om dit te laten wegvallen. Dit kan dus doorgaan mits naleving van 

de strikte veiligheidsmaatregelen: afstand, mondmasker en geventileerde ruimte.  

 

 Kapper in de leefgroep 2.6

Er kwam een vraag of een bevriend kapper/kennis het haar van de jongeren kan 

komen knippen. De taskforce neemt hierin nu nog geen standpunt  tot na het 

overlegcomité vrijdag. Als er versoepelingen zullen zijn, vermoeden we  dat dit vooral 

op dergelijke zaken zal zijn: winkelen op afspraak in niet-essentiële winkels, 

kappersbezoek e.d. 

 

 gewijzigde teststrategie  2.7

Het gaat om volgende 2 doelgroepen die vanaf maandag 23/11/2020 weer getest 

kunnen worden: 

o Mensen die terugkomen van reis uit een rode zone 

o Mensen die een hoogrisico-contact hebben gehad, maar geen symptomen 

vertonen 

Personen gaan 7 dagen in quarantaine en laten zich op de 7e dag testen. Men blijft in 

quarantaine in afwachting van de uitslag van de test. tijdens quarantaineperiode 

mag men zich niet naar de werkplek begeven:  indien mogelijk dient men te 

telewerken en enkel bij personeelstekort kan de medewerker per hoge uitzondering 

gevraagd worden om te komen werken op de werkplek zelf 

 

o Test is negatief: school/werk kunnen weer hernomen worden 

o Test is positief: persoon blijft nog eens 7 dagen in isolatie. (kan langer, want in 

ieder geval mag je slechts uit isolatie als je 3 opeenvolgende dagen geen 

symptomen meer vertoond) 

 

 

 

Ik bescherm jou…bescherm jij mij ook? 

 


