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Beste medewerker, 

 

Om door het bos de bomen te blijven zien hier nog een update. 

Veel hiervan is nog voorwaardelijk en zal afhangen van enerzijds de druk op de 

ziekenhuizen en anderzijds de voortschrijdende vaccinatiegraad in ons land.  

Ook niet alle maatregelen worden hieronder opgesomd…enkel diegene die een 

impact kunnen hebben op onze werking.  

 

Er worden een aantal kanteldata opgenomen in deze maatregelen: 

- 19 april => heropening scholen 

- 26 april => heropening winkels zonder afspraak en met meerderen buiten 

samenkomen 

- 8 mei => lancering van meer mogelijkheden in de buitenlucht/ avondklok 

wordt vervangen door samenscholingsverbod.  

 

 Vaccinatie 1.1

Nog zin in de beschermende prik? Naam nog niet opgegeven? 

Kan nog steeds!!! We plaatsen je dan graag op de reservelijst! 

Vaccinatie is de enige structurele manier om van COVID19 af te raken en als 

medewerker onze jongeren op afdoende wijze te beschermen.  

 

 Heropening scholen  1.2

 

Na het einde van de Paasvakantie op 19 april worden de lessen hervat, volgens het 

regime van voor de Paaspauze. Dit wil zeggen: 

 Kleuteronderwijs, lager onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, de 

eerste graad van het middelbaar en het stelsel voor ‘leren en werken’: voltijdse 

aanwezigheid in de klas; 

 Tweede en derde graad middelbaar: 50 procent aanwezigheid in de klas; 

 Hoger onderwijs: één dag per week fysieke aanwezigheid op de campus. 

 

Indien de besmettingscijfers in gunstige zin evolueren, en na een evaluatie door de 

ministers van Onderwijs die aan het Overlegcomité zal worden voorgelegd, kan het 

volledige middelbaar onderwijs vanaf 3 mei opnieuw voltijds in de klas doorgaan.  
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 Einde paaspauze voor winkels en niet-medische 1.3

contactberoepen 

Op 26 april eindigt de Paaspauze. Dit wil zeggen dat mensen vanaf dan samen 

mogen buiten komen in groepen van maximaal 10. 

Ook winkeliers mogen vanaf deze datum opnieuw klanten ontvangen zonder 

afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld 

worden door één ander lid van het huishouden. 

Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – 

mogen heropenen onder de verstrengde protocollen. 

 

 Op 8 mei: breed buitenpakket 1.4

ENKEL wanneer zo goed als alle 65-plussers gevaccineerd én beschermd zijn. 

 

Activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) kunnen met 

maximaal 25 personen buiten en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en 

zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook met maximaal 10 

binnen 

 

Verder worden ook volgende zaken buiten mogelijk: 

- Restaurants en cafés: terrassen buiten 

- Evenementen (incl. recepties en banketten), culturele voorstellingen en 

erediensten tot maximaal 50 personen. 

- Pretparken 

- Professionele rommel- en brocantemarkten 

 

De avondklok wordt afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod 

waarbij men tussen middernacht en 5.00 uur enkel in de openbare ruimte mag met 

maximaal drie personen of met leden van het eigen huishouden (personen die onder 

hetzelfde dak wonen) 

 Twee nauwe contacten thuis 1.5

Vanaf 8 mei mag een huishouden twee personen tegelijk ontvangen, op voorwaarde 

dat ook deze personen tot hetzelfde huishouden behoren Kinderen tot en met 12 jaar 

worden niet meegerekend. 

 

 VRAGEN? 1.6

Heb je vragen over deze update, of vragen in het algemeen? Shoot…indien wenselijk 

wordt de taskforce samengeroepen om zich te buigen over uw vragen.  

 

Ik zorg voor jou...zorg jij ook voor mij? 
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 UPDATE CORONA 12/04/2021 2

 

 Vaccinaties 2.1

 

Naar aanleiding van de vorige update in verband met de oproep om u alsnog te laten 

vaccineren, om een hogere vaccinatiegraad te bekomen binnen de VOT en ook de 

jongeren/bezoekers/collega’s te beschermen, kreeg ik heel wat vragen rond vrijwilligers en 

stagiairs. 

 

2.1.1 Vrijwilligers 

In een eerste oproep door het Agentschap Opgroeien moesten wij de namen van de 

vrijwilligers opnemen als mogelijk in te enten doelgroep. In een tweede bericht werd duidelijk 

dat, door de schaarste aan vaccins, vrijwilligers GEEN prioritair te vaccineren doelgroep zijn. 

Vrijwilligers worden dus met de brede bevolking gevaccineerd. 

 

2.1.2 Stagiairs 

Enkel stagiairs die nog minstens 2 weken stage lopen tussen maart en het einde van het 

academiejaar in aanmerking voor prioritaire vaccinatie. 

De onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de namenlijsten. Stagiairs 

kunnen vanaf 1 april opgeroepen worden om zich te laten vaccineren in het 

vaccinatiecentrum.  

Met andere woorden: is de huidig stagelopende medewerker nog niet ingeënt moet hij/zij 

zich richten tot de eigen school met de vraag om hem/haar op de prioritaire vaccinatielijst 

te laten plaatsen. Al onze stagiairs (huishoudelijk, leefgroep) komen in aanmerking.  

 

 

In zorg voor jou…zorg jij voor mij? 
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 UPDATE CORONA 25/03/2021 3

 

Het zijn ook moeilijke tijden voor de taskforce om alle info op een goeie manier te verwerken 

en te stroomlijnen.  We doen een poging.  

 

Vroeger dan voorzien kwam het Federaal overlegcomité op dinsdag 23/3 samen. Gelieve 

hieronder een samenvatting te vinden van de beslissingen: 

 

 Samenkomsten buiten maximaal 4 personen 3.1

De groep van mensen (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld) die elkaar buiten 

mogen ontmoeten, wordt weer beperkt tot maximaal vier. Gezinnen groter dan vier 

mogen zich uiteraard wel met meer verplaatsen. Aangezien de leefgroep als gezin 

wordt gezien kunnen uitstappen met de leefgroep doorgaan.  

 

 Niet- essentiële winkels op afspraak 3.2

Niet- essentiële winkels mogen enkel klanten op afspraak ontvangen. Twee personen 

uit hetzelfde gezin mogen samen de winkel binnen.  

 

 Sluiting niet-medische contactberoepen 3.3

Van belang voor de VOT is dat de kappers opnieuw moeten sluiten.  

 

 Jeugd en onderwijs 3.4

De lessen van alle onderwijsniveau (o.a. lagere en secundair onderwijs) worden 

opgeschort van 29 maart tem 2 april. Er mogen WEL examens plaatsvinden in de 

scholen, ter plaatse, in de week voor de Paasvakantie.  

Men spreekt dus van een extra week vakantie – geen afstandsonderwijs – wel 

examens.  

De kleuterscholen blijven in principe open. Na overleg in de taskforce en met Het 

Vijverhuis werd beslist om de kleuters, die aanwezig zijn in de leefgroep, naar school te 

laten gaan. (Bij het ter perse gaan van deze update vernemen we dat bij bepaalde 

kleuters de verlofregeling werd aangepast en dat ze iets langer in de context zullen 

verblijven.) 

Jeugdkampen zouden mogen doorgaan in groepen van 10, zonder overnachting. 

Kiwanis ziet het NIET zitten om op een dergelijke manier het kamp in De Panne te 

organiseren. DIT KAMP WORDT GEANNULEERD.  
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 Striktere controles op telewerk 3.5

De controles op telewerk worden opgedreven en verscherpt. 

Werkgevers moeten een planning opmaken van wie er wanneer aanwezig zal zijn op 

de werkvloer. Voor de leefgroepen is die planning er via de dienstroosters. Zorg ervoor 

dat de planning minstens een week op voorhand correct en up-to-date is. Moet u 

toch onverwacht op dienst zijn? Verwittig collega op dienst om de planning aan te 

passen voor u effectief op dienst komt.  

Medewerkers met een outlook-agenda dienen heel nauwgezet hun planning 

(=minstens week op voorhand) op te nemen in hun agenda in outlook hierbij gebruik 

makend van de verschillende kleurcodes (kaki-groen is thuiswerk) 

 

 Niet-essentiële reizen blijven verboden 3.6

Ook tijdens de Paasvakantie blijft reizen verboden.  

 

 Vragen? 3.7

Blijf niet zitten met jullie vragen of bekommernissen. Stel ze gerust aan de taskforce.  

 

 

Ik zorg voor jou – zorg jij ook voor mij? 

 UPDATE CORONA 22/03/2021 4

 

 Inleidend 4.1

De cijfers zijn snel aan het stijgen. Normaal komt het Federaal overlegcomité vrijdag 

aanstaande weer samen, maar nu al wordt de roep gehoord om dit comité vroeger 

bijeen te roepen. Hier en daar wordt het woord “lockdown” al weer in het woord 

genomen.  

Niettemin is de VOT momenteel coronavrij. Geen besmettingen, geen isolaties en 

geen quarantaines. Best iets om met zijn allen trots op te zijn. Hou vol! 

 

 Nieuws uit het federaal overlegcomité, agentschap 4.2

opgroeien, pers,… 

Buitenplan werd uitgesteld: 

- Geen opening van pretparken in de Paasvakantie 

- Georganiseerde jeugdkampen kunnen doorgaan weliswaar in kleinere groepen 

van 10 (ipv 25) en ZONDER overnachtingen. De taskforce overwoog even om 

vanuit de VOT alle kampen te schrappen omdat die doorgaan buiten de bubbel 

van de leefgroep. Twee argumenten hebben ons anders doen beslissen: 

o We moeten in de Paasvakantie rekening houden met het psycho-sociaal 

welbevinden van onze jongeren 

o Het is volgens de taskforce risicovoller om met +/25 jongeren in een 

klaslokaal te zitten dan met 10 jongeren een buitenactiviteit te doen.  
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De taskforce vindt dus dat alle kampen waarvoor onze jongeren ingeschreven zijn 

moeten kunnen doorgaan.  

- De leerlingen van de 2e graad secundair onderwijs worden pas na de 

Paasvakantie weer op school verwacht, in plaats van de weel vóór de 

Paasvakantie 

- Opgepast als je een uitstap met de trein plant in vakanties en weekend naar een 

toeristische plaats: plaatsgebrek kan voorkomen omdat enkel de zitplaatsen aan 

het raam mogen gebruikt worden. (kinderen van -12j vallen buiten deze 

maatregel) 

- Leerlingen worden opgeroepen “bij voorkeur” te voet of met de fiets naar school 

te gaan en niet met collectief vervoer. Dit werd overlopen op de taskforce en  is 

voor de VOT niet haalbaar. We houden alles zoals tot op heden geregeld.  

 

 

 Vaccinatie 4.3

- Vaccinatie en arbeidstijd 

Ben je ingeroosterd op het moment van je vaccinatie, dan is de tijd, om je te 

verplaatsen en je vaccin te krijgen arbeidstijd. 

Valt de vaccinatie buiten je arbeidsuren dan is dit geen arbeidstijd. (de analogie 

met een medisch toezicht door de arbeidsgeneesheer gaat niet op, gezien het 

toezicht een wettelijke verplichting is en vaccinatie niet.) 

- Indien je omwille van ziekte je vaccinatie misloopt, indien je u alsnog wenst te 

laten vaccineren (omwille van eerdere onduidelijkheid of je u kan laten 

vaccineren als je zwanger ben kan het personeelslid zichzelf steeds weer op de 

reservelijst plaatsen via deze link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7gcAGUuRaUqvbYnFN6s

Na0db3cZ4ju9DgBP5KlRG5khUMkVFTlJIT0taUFFGN0lHMUNJOE9FUVYxSS4u (enkel 

voor personeel uit de zorg – niet verder verspreiden buiten de organisatie!) 

 

 Verplicht thuiswerk 4.4

Het Federaal overlegcomité benadrukte nogmaals het belang van het telewerken en 

de daarbij horende controles. Niettemin stellen we de nood aan (ver-)binding tussen 

collega’s ook wel vast. Hier en daar komen vragen, ook van het dagelijks bestuur,  om 

het thuiswerk wat terug te mogen/kunnen schroeven. De taskforce heeft begrip voor 

die nood, maar blijft toch het wettelijke standpunt volgen. Leidinggevenden die het 

nodig vinden om aanwezig te zijn om nieuw personeel te coachen of om een vinger 

aan de pols te houden kunnen dit doen. Daarnaast kunnen ook (context)begeleiders 

aanwezig zijn om een begeleiding te doen op het domein, als het digitaal werken 

met het gezin niet lukt. Voor en na het gesprek kunnen zij ook op het werk zijn.  

 

 Vergaderingen: digitaal of in real life? 4.5

Met de regelmaat van de klok wordt de vraag gesteld of themavergaderingen 

opnieuw mogen opgestart worden. Tot op heden is het zo dat ENKEL de 

teamvergaderingen van de residentie in real life mogen doorgaan, gezien de 

aanwezigen tot de bubbel van de leefgroep behoren. Niettemin kunnen hierop 

uitzonderingen aangevraagd worden als er een inhoudelijk- relationele – 

methodieken- component is die een real life vergadering verrechtvaardigd. De 

procedure blijft hiervoor dezelfde als voorheen. De motivatie en de eventuele extra 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7gcAGUuRaUqvbYnFN6sNa0db3cZ4ju9DgBP5KlRG5khUMkVFTlJIT0taUFFGN0lHMUNJOE9FUVYxSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7gcAGUuRaUqvbYnFN6sNa0db3cZ4ju9DgBP5KlRG5khUMkVFTlJIT0taUFFGN0lHMUNJOE9FUVYxSS4u
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veiligheidsmaatregelen worden voorgelegd aan de voorzitter van de taskforce die 

de vergadering al dan niet goedkeurt. (desgewenst raadpleegt de voorzitter van de 

taskforce de volledige taskforce indien hijzelf geen eenduidig antwoord kan geven). 

De taskforce haalt aan dat er nog heel wat creatieve oplossingen mogelijk zijn: zo 

kan je bijvoorbeeld als externe via teams een real life teamvergadering bijwonen.  

 

 Vragen van personeel 4.6

- Kan er al weer drank (vb koffie of water) gegeven worden tijdens 

bezoekmomenten in de leefgroep? 

Nee. De bedoeling van deze maatregel is dat tijdens begeleide bezoeken het 

mondmasker ten allen tijde aangehouden blijft. We stellen vast dat sommige 

contexten nu zelf hun drank meebrengen. Ook dit kan niet als het gaat om een 

begeleid bezoek. Indien het enkel de context is die samen zit zonder (context-

)begeleider kunnen ze eventueel zelf hun drank nuttigen.  

- Broodjes op vergaderingen 

Om dezelfde reden als hierboven kunnen er geen broodjes meer geserveerd 

worden tijdens vergaderingen. 

- Kan het personeel de fitnesszaal weer opnieuw gebruiken 

De jongeren kunnen de fitnesszaal gebruiken. Zolang de fitnesszalen niet weer 

open mogen, stellen wij ook onze fitnesszaal niet open voor personeel.  

- Kan het springkasteel geplaatst worden in de zomervakantie? 

Herwig reserveert een springkasteel, maar voorziet de mogelijkheid om dit te 

annuleren mochten de cijfers tegen dan nog niet in orde zijn.  

- Kunnen MAT-leden informeel langsgaan in de leefgroepen om vinger aan de pols 

te houden met (nieuwe) jongeren, personeel 

Ook Mat-leden kunnen niet IN de leefgroepsbubbel komen. Langsgaan in de 

tuin/buiten kan wel.  

- De vrijwilligster van de Hagekant wil graag terug aan de slag gaan, eenmaal ze 

gevaccineerd is. 

Vrijwilligers worden nu al ingezet voor vervoer, herstellingen te doen of te koken. 

Op heden komen er al vrijwilligers in de groep. Dus dit kan zeker.  

 

Ik zorg voor jou...zorg jij ook voor mij?  

 UPDATE CORONA 19/3/2021 5

 

 Overlegcomité 5.1

Omwille van de snel stijgende coronacijfers in ons land is beslist om het overlegcomité 

een week vroeger te houden, vandaag dus ipv volgende week vrijdag.  

Wij zullen jullie in ieder geval berichten van de repercussies op de VOT. Maandag 

gaat er sowieso een taskforce door, omdat we ook heel wat vragen kregen van jullie, 

als medewerker.  

 

 Verplichting mondmasker 5.2

Er werd gisteren al beslist op een overleg met het onderwijs dat er mondmaskerplicht 

komt op scholen voor kinderen ouder dan 10 jaar. Vanaf maandag 22/3/2021 

moeten leerlingen in het 5e en 6e leerjaar nu ook een mondmaskertje dragen. 
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Gelieve hierin te voorzien voor jullie jongeren.  

Deze korte update komt er net omwille van bovenstaande verplichting.  

 

Ik zorg voor jou…zorg jij ook voor mij? 

 UPDATE CORONA 8/3/2021 6

 

 Stavaza besmettingen/quarantaines in de VOT 6.1

- Stavaza JEZ11 

Momenteel nog 1 jongere in isolatie. Normaal gezien dinsdag 9/3 afgelopen 

- Stavaza Vijverhuis 

Twee kinderen blijven in de groep wegens quarantaine  

- Evy, verantwoordelijke personeel, dient op dagelijkse basis het Agentschap 

opgroeien op de hoogte te houden van de actuele situatie in de voorziening.  

Vandaar dat het van belang is dat zij, dagelijks, op de hoogte gehouden wordt 

van onderstaande zaken: 

o Aantal personeelsleden in quarantaine/isolatie(en dus besmet) 

o Aantal jongeren in quarantaine/isolatie (en dus besmet) 

o Eventuele ziekenhuisopnames door corona 

 

 Repercussies beslissingen overlegcomité op VOT 6.2

 

ONDER VOORBEHOUD VAN GOED EVOLUERENDE CIJFERS 

 

- Vanaf 8 maart: 

o Buiten samenzijn met 10 personen (mits afstand 1,5m, indien niet haalbaar 

mondmasker) 

o Kinderen tot 13 jaar mogen met  

 10 deelnemen aan georganiseerde binnenactiviteiten  

 25 deelnemen aan georganiseerde buitenactiviteiten 

o Jongeren tot en met 18 jaar mogen met max 10 deelnemen aan 

georganiseerde buitenactiviteiten 

o De taskforce besliste verdere instructies af te wachten van het 

Agentschap vooraleer wij zouden opteren om dit leefgroepsoverstijgend 

toe te passen. M.a.w. activiteiten georganiseerd door bv de 

sportcoördinator gebeuren nog steeds per leefgroep.  

 

- Vanaf 15 maart: 

o Eendaagse schooluitstappen weer toegelaten (lager + middelbaar 

onderwijs) 

o Leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs OV3 en OV4 en het 

deetlijds beroepsonderwijs mogen weer voltijds naar school 

 

- Vanaf 1 april: 

o Amateursporters mogen opnieuw samen sporten met maximaal 10 

personen 

o Opening pretparken 
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- Tijdens paasvakantie (5 april tem 18 april) 

o Organisatie van sport- en jeugdkampen 

 Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar 

 Groepen van maximaal 25 personen (we wachten nog de 

instructies af van bijvoorbeeld Kiwanis sportkamp of zij hun kamp 

op die manier kunnen organiseren) 

 Aan begin en einde van het kamp testing 

 

- Na de paasvakantie 

o Alle leerlingen uit lager en secundair onderwijs weer voltijds naar school 

 

 

 Vaccinaties 6.3

- Er werd zeer goed gereageerd door de medewerkers van de VOT op de vraag tot 

het nemen van een vaccin. Maar liefst 83% besloot een vaccin te laten plaatsen.  

 

- Een tweetal weken geleden werd de VOT gevraagd of wij als reservelijst konden 

fungeren voor mensen die niet kwamen opdagen voor hun vaccin. Ondertussen zijn 

al l diverse mensen opgeroepen geweest. Dit vindt veelal plaats op vrijdag en 

gebeurt met Astra Zenica. Er wordt melding gemaakt van mogelijke bijwerkingen: 

rillingen, grieperig gevoel, hoofdpijn, hoge vermoeidheid,…Indien met bijwerkingen 

heeft mag men rekenen op een dag om hiervan te recupereren. Een tip die door 

verpleegkundigen en media wordt gegeven: neem een half uur voor uw voorziene 

vaccinatie preventief een Dafalgan in van 1 gram.  

 

- Over het algemeen wordt door het vacciantiecentrum geen attest afgeleverd voor 

de werkgever, die uw afwezigheid op het werk (tijdens de diensturen) wettigt. Dit kan 

opgevangen worden door een kopie van uw vaccinatiekaartje door te sturen aan 

Berdien.  

 

 Varia en rondvraag 6.4

- Naar aanleiding van de effectieve besmettingen in JEZ11 werden een hoeveelheid 

FFP2- mondmaskers aangekocht. Gezien de hogere aankoopprijs van dit soort 

maskers kunnen die enkel gebruikt worden in gevallen van effectief vastgestelde 

besmetting. Die maskers zijn te verkrijgen in het hoofdgebouw bij Christa B. Er is tevens 

nog een voorraad wegwerpschorten beschikbaar, naast de gebruikelijke 

ontsmettingsmiddelen.  

 

 Vragen 6.5

Zit je met vragen rond het hele coronagebeuren? Stel je vraag rechtstreeks aan de 

taskforce, zo kunnen wij die asap bespreken.  

 

 UPDATE 22/02/2021 7
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 Vaccinatie 7.1

 

De lijst met medewerkers die zich wensen te laten vaccineren is deze morgen 

vertrokken naar het Agentschap Jongerenwelzijn.  

Zoals in een eerdere update gesteld dient iedereen zich te laten vaccineren (op 

uitnodiging) in het vaccinatiecentrum waar u gedomicilieerd bent.  

 

De lijst is definitief. Dat wil zeggen dat medewerkers die nu nog nieuw in dienst zouden 

komen zich zullen moeten laten inenten samen met de bredere bevolking.  

 

De tijd die nodig is om u te laten vaccineren valt onder betaald vaccinatieverlof. Zie 

hieronder de wettelijke regeling: 

 

Hoeveel tijd de werknemers krijgen om zich te laten vaccineren, hangt af van 

de tijd die nodig is om zich te verplaatsen naar het vaccinatiecentrum, zich 

effectief te laten vaccineren, en terug te keren. Normaliter zal dit slechts een 

gedeelte van de werkdag in beslag nemen. De werknemer krijgt voor die 

nodige tijd het normale loon doorbetaald.  

 

Welke documenten moet de werknemer voorleggen? 

De werknemer moet het recht op de betaalde afwezigheid staven met de 

afspraakbevestiging door het vaccinatiecentrum. Dit kan je doen door de 

afspraakbevestiging onder gesloten omslag in het postvak van Berdien 

(personeelsdienst) te deponeren.  

 

Op het ogenblik dat de werknemer het tijdslot ontvangt waarop hij zich kan 

laten vaccineren, moet hij zijn werkgever (Berdien – via mail) onmiddellijk 

verwittigen van zijn afwezigheid.  

Als de voorgestelde datum niet past, dan is het mogelijk zijn een alternatieve 

datum te kiezen. Hiervoor maak je zelf een afspraak het vaccinatiecentrum. 

 

 Update outbreak corona in leefgroep JEZ11 7.2

 

Uit de bijkomende testen die zondag 21/2/2021 gebeurden blijkt dat 2 bijkomende 

personeelsleden positief testten. In samenspraak met dokter Geeraert werd beslist om 

de situatie van heel nabij op te volgen en deze week nog 3 testmomenten in te 

bouwen, met name test op dinsdag 23/02, test op donderdag 25/02 en test op 27/02.  

Zo kunnen we heel kort op de bal spelen en deze outbreak in de kiem smoren.  
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 Federaal overlegcomité 7.3

 

Op vrijdag 26/02 komt het overlegcomité opnieuw samen. Alle maatregelen 

(avondklok, verbod op niet-essentiële reizen,…) lopen tot 1 maart 2021. Naar wat we 

vernemen in de media is er nog weinig zicht op versoepelingen. In ieder geval houdt 

de taskforce vinger aan de pols en houdt jullie op de hoogte. 

 

Hebben jullie in tussentijd vragen en/of opmerkingen? Stel ze gerust! We behandelen 

ze dan op een volgende taskforce.  

 

Ik zorg voor jou…zorg jij ook voor mij? 
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 Nieuws uit het overlegcomité 8.1

- Kappers gaan opnieuw open op 13/2/2021 

- Buitenactiviteiten in dierenparken mogen vanaf 13/2/2021 

- Vakantieparken en campings weer open vanaf 8/2/2021 (gemeenschappelijke 

faciliteiten blijven gesloten) 

 

 Vaccinatiestrategie 8.2

Zoals u vanuit vorige updates weet, vond er een eerste bevraging plaats door het 

Agentschap Opgroeien. Op basis van die bevraging heeft men hun 

vaccinatiestrategie bijgestuurd.  

Waar het aanvankelijk de bedoeling was om ter plaatse te komen in de instelling 

verlaat men dit nu en zal men dit laten doorgaan in het vaccinatiecentrum dat aan 

het  domicilieadres van u, als medewerker, gekoppeld is.  

Dit vanuit een tweeledige motivatie: 

- Weinig instellingen beschikken over een eigen vaccinatieteam (=dokter + 2 

verpleegkundigen) 

- De instellingen BJB zijn eerder kleinschalig en liggen geografisch sterk verspreid 

wat een complexe logistieke operatie met zich zou meebrengen.  

 

De meerderjarige residenten worden in deze beweging nog niet meegenomen. 

Zodra er hier meer duidelijkheid over is, zal men hierover berichten.  

In een eerder bericht liet men al weten dat ook vrijwilligers verbonden met een 

vrijwilligerscontract niet in die eerste beweging zullen meegenomen worden omwille 

van schaarste in vaccinaties.  

 

Alhoewel over de vaccinatiestrategie de puntjes nog niet op de i staan, hou ik er toch 

aan jullie vroegtijdig op de hoogte te houden van de gangbare evoluties. Wordt 

ongetwijfeld vervolgd.  
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 UPDATE CORONA 05/02/2021 9

 

Beste medewerker, 

 

Via diverse kanalen vernemen wij dat er wat onduidelijkheid tot ongerustheid leeft bij de jullie 

omtrent de vertrouwelijkheid van vaccinatiegegevens.  

De werknemersdelegatie signaleerde mij dat als eerste (waarvoor dank) en later op de dag 

kreeg ik ook een mail binnen van het Agentschap Opgroeien. 

 

Als voorzitter van de Taskforce Corona, maar evengoed als eindverantwoordelijke voor alles 

wat betreft GDPR, licht ik graag de zaken hieronder wat nader toe. 

 

 De taskforce stimuleert de vaccinatie. 9.1

 

Allereest blijft het standpunt van de Taskforce dat we er naar streven om zoveel mogelijk 

medewerkers van de VOT gevaccineerd te krijgen en terug te komen tot een 

normalisatie van ons aller leefsituatie. Het feit dat wij leven en werken in een 

gemeenschap versterkt deze oproep. Het is een oproep tot solidariteit, maar wij willen 

niet voorbij gaan aan het principe “baas over eigen lijf”. We kunnen enkel oproepen tot 

reflectie en diepgaande interne bezinning om te komen tot een weloverwogen 

beslissing. Het is een vorm van appreciatie,  maar tevens een signaal van belang vanuit 

de overheid dat wij als een instelling vóór de brede bevolking worden gevaccineerd.  

 

 Verwerking van gegevens door het Agentschap zorg 9.2

en gezondheid.  

 

Ik citeer hieronder ons Agentschap Opgroeien: 

“Omdat we vragen kregen omtrent de toepassing van de privacyregelgeving 

bij het opvragen van de personeelsgegevens van medewerkers die tot een 

prioritaire groep van de vaccinatiestrategie behoren, geven we je bij dezen 

ter zake ons standpunt. 

Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt indien dit 

noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere 

natuurlijke persoon te beschermen.(art. 6, 1, d, AVG). Het  verstrekken aan 

Zorg en Gezondheid van de contactgegevens van personen die behoren tot 

een prioritaire groep opdat zij hen zouden kunnen uitnodigen om 

gevaccineerd te worden in een vaccinatiecentrum in hun buurt, is een 

verwerking van persoonsgegevens onder dit art. 6, 1, d, AVG. 

Om een transparante verwerking te garanderen moeten betrokkenen wel 

worden ingelicht dat hun gegevens zullen worden doorgegeven aan Zorg en 

Gezondheid met dit doel. Wij willen u dan ook vragen dit voor uw 

medewerkers te doen. 

Uiteraard zullen de opgemaakte lijsten enkel voor het opgegeven doel 

worden gebruikt.” 
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 De interne verwerking 9.3

 

Medische info en de behandeling ervan zijn gegevens die vanuit GDPR één van de 

hoogste prioriteit krijgen naar privacy. We vernemen, onder andere via de 

vakbondsdelegatie, dat er bij jullie ongerustheid leeft van hoe die gegevens zullen 

behandeld worden. 

 

 Toegang tot de gegevens 9.4

 

Slechts 2 personen binnen de VOT hebben toegang tot de gegevens: 

- Een administratief medewerker (Olivia) die de verwerking doet van de 

binnengekomen antwoordstrookjes 

- De voorzitter van de Taskforce en tevens eindverantwoordelijke GDPR binnen de 

VOT 

 

 Verwerking van de gegevens 9.5

 

- De gegevens worden enkel doorgegeven aan het Agentschap Zorg en 

Gezondheid wanneer zij hierom vragen. 

- Die gegevens worden door het Agentschap Zorg en Gezondheid enkel 

doorgegeven aan het vaccinatieteam. 

- Enkel de namen van mensen die intekenen op het vaccin worden doorgegeven.  

- Na de volledige vaccinatieronde (dus 2x vaccin) worden alle gegevens 

hieromtrent vernietigd, de dag na de 2e vaccinatie. Dit betekent zowel de 

antwoordstrookjes als de digitale lijst. 

- De digitale lijst is beveiligd met een paswoord op documentniveau en is dus enkel 

toegankelijk/leesbaar voor personen onder 3.1 

 

 Verlening van de periode tot het indienen van de 9.6

vaccinatiestrook 

 

Hogerop in deze mail verwees ik al naar reflectie en interne bezinning. 

Sommigen vinden de periode om te antwoorden te kort omdat ze medisch 

advies van hun huisarts willen. Een geïnformeerde medewerker is er in deze 

twee waard. We willen graag tegemoet komen aan die vraag en stellen 

hierbij de deadline één week uit. De antwoorden mogen binnenkomen tot en 

met vrijdag 12/02/2021. 
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 Besluit 9.7

Wij hopen met deze mail enige duidelijkheid te hebben verschaft over de wijze 

waarop zowel het Agentschap Zorg en Gezondheid als de VOT met deze 

vertrouwelijke materie zullen omgaan.  

Zit je nog met vragen hieromtrent…de Taskforce is er voor jou…aarzel niet om 

bijkomende vragen te stellen.  

 

 

 

Ik zorg voor jou…zorg jij ook voor mij? 
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 UPDATE CORONA 1/2/2021 10

 

 Huisbezoeken Houthulst- Merken 10.1

 

Advies opgevraagd bij de  Eerstelijnszone Westhoek vzw via de coördinator van het 

Covidteam Westhoek. Geven aan dat de cijfers in de regio serieus gezakt zijn en zij groen 

licht geven om opnieuw op te starten met huisbezoeken in de regio.  

 

Vanaf 1/2/2021 kunnen huisbezoeken opnieuw in de regio rekening houdend met onze 

eerdere adviezen:  

- In eerste instantie digitaal 

- Moet er fysiek contact zijn: 

o Dan bij voorkeur in de buitenlucht 

o Kan dit niet dan op de dienst hier of in een lokaal nabij de woonst van de 

cliënt 

o Kan dit niet kan er in allerlaatste instantie aan huis gegaan worden met 

volgende maatregelen; 

 Geventileerde ruimte 

 Handen ontsmetten 

 Alle deelnemers mondmaskers op 

 Social distancing van 1,5 meter.  

 

 Verstrenging hobbyclub -12 jarigen/versoepeling 10.2

hobbyclub + 12-jarigen 

 

Tot nog toe mochten kinderen jonger dan 12 jaar al hun hobby's blijven uitoefenen. 

De jeugd- en sportactiviteiten voor kinderen vanaf 12 jaar waren al enkele maanden 

geschrapt in de strijd tegen het coronavirus. (Kinderen van 12 tot 18 jaar mochten wel 

nog altijd naar het deeltijds kunstonderwijs gaan, waar heel strikte protocollen van 

kracht zijn.) 

 

Het komt er nu op neer dat een kind één georganiseerde hobby per week mag 

uitoefenen, bijvoorbeeld voetbal of scouts, in een beperkte groep van 10 kinderen. 

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen zowel binnen als buiten activiteiten beoefenen. 

Voor kinderen vanaf 12 jaar mogen enkel activiteiten buiten georganiseerd worden.  

 

Dus bij meerdere hobbyclubs moet de jongere per week kiezen. GEEN 2 hobbyclubs 

in één week, maar kan wel bijvoorbeeld ene week gaan turnen andere week naar 

de atletiek.  
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 Doet-je-het-of-doet-je-het-niet? 10.3

 

Laat weten tegen 5/02 aan de mensen dan de administratie of je u wenst te laten 

vaccineren of niet!  

Dé slogan van de Vlaamse Gemeenschap: “Je laten vaccineren, is het beste plan, zodat 

het leven straks weer starten kan.” 

 

Met de VOT kunnen we waarschijnlijk wel een nog betere slogan vinden…alle voorstellen 

welkom…die slogan gebruiken we dan in al onze communicatie rond de vaccinatie. Es 

zien of corona ook de creativiteit heeft gedood?  

 

Nog twijfels? Bekijk volgend filmpje: 

 

https://drive.google.com/file/d/1HuOS2lC-6QcYGIRIehYUHrJrbHRI81tI/view 

 

“No one is safe, untill everyone is safe” – Peter Piot 

 

 

             

 

Ik zorg voor jou…zorg jij voor mij? 

  

https://drive.google.com/file/d/1HuOS2lC-6QcYGIRIehYUHrJrbHRI81tI/view
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 UPDATE CORONA 25/01/2021 11

 

 Nieuws uit het overlegcomité 11.1

 

- Beperking op niet essentiële reizen: opgepast met de nabijheid van de Franse 

grens.  

- Isolatie en quarantaine: 

Mensen die positief testen op COVID-19 zullen zich voortaan gedurende tien 

dagen(ipv 7) moeten isoleren. Na een hoogrisicocontact of reis naar ons land blijft 

de duur van quarantaine tien dagen. Die duur kan worden ingekort tot minimum 

zeven dagen op voorwaarde van een negatief test die ten vroegste werd 

afgenomen zeven dagen na de blootstelling. 

- Bij contact met een coronapatiënt dient een test afgenomen te worden op dag 1 

en dag 7. Dag1 is de dag na het contact met de patiënt.  

- Alle huidige maatregelen blijven geldig tot 1 maart 2021.  

 

 Onderwijs 11.2

 

- Positief geteste leerkrachten en leerlingen moeten 10 (ipv 7) dagen in isolatie 

(zoals iedere burger – zie ook hierboven) 

- 8 tot en met 12 februari (=week voor de krokusvakantie) wordt een 

“afkoelingsweek” ingebouwd nu ook voor de eerste graad (van het GEWONE) 

middelbaar onderwijs. (niet voor OV1 en 2). Dit betekent dat ze die week niet 

naar school moeten, maar afstandsonderwijs krijgen.  

- Vanaf maandag 25/1 dragen alle leerkrachten en leerlingen van het 5e en 6e 

leerjaar uit voorzorg een mondmasker van zodra een leerling of leraar besmet is 

en in isolatie OF quarantaine moet 

- Wil je hier meer over weten? https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/update-corona-

duidelijkheid-over-voorstel-krokusvakantie-en-over-mondmaskers-in-basisonderwijs 

 

 Vaccinatie 11.3

- We kregen een vragenlijst door van het Agentschap Jongerenwelzijn om nu al 

een ruwe schatting door te geven van het aantal vaccins dat de VOT nodig zou 

hebben. als er overgegaan wordt tot vaccinatie zijn het enkel de +18-jaringen 

(jongeren, personeel, vrijwilligers en stagiairs).  

- Binnenkort zul je vanwege de taskforce een schrijven krijgen waarin je kunt 

kenbaar maken of je al dan niet een vaccinatie wenst. Zo kunnen de aantallen 

vlug worden doorgegeven als er eenmaal een vaccin beschikbaar is. 

- Sowieso komen we vòòr de grote massa aan de beurt, gezien wij een voorziening 

zijn “waar men in gemeenschap leeft”.  

- Waarom zou je je laten vaccineren? 

https://www.youtube.com/watch?v=_aR_g9ojSro&feature=emb_logo 

- Vanuit de Taskforce adviseren wij heel sterk een vaccinatie te nemen, net omdat 

we in gemeenschap leven en werken. Het risico op outbreaks is er en zal er nog 

een tijd zijn. Weet je nog? Ik zorg voor jou…zorg jij ook voor mij?  

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/update-corona-duidelijkheid-over-voorstel-krokusvakantie-en-over-mondmaskers-in-basisonderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/update-corona-duidelijkheid-over-voorstel-krokusvakantie-en-over-mondmaskers-in-basisonderwijs
https://www.youtube.com/watch?v=_aR_g9ojSro&feature=emb_logo
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 Leveranciers 11.4

 

Het was een duidelijke richtlijn…leveranciers komen niet binnen in de leefgroep. Als je 

even doordenkt…de leverancier heeft net drank geleverd in het rusthuis en komt nu 

onze leefgroepen binnengewandeld??? Wil duidelijk maken dat de leverancier zijn 

goederen afzet aan de deur en dat eigen begeleiders/huishoudsters de levering 

binnennemen!  

 

 Feesten 11.5

 

- mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa… we willen het zo graag…maar ’t 

mag nog niet.  

o De officiële opening van JEZ11 wilden we zo graag met een beperkt 

aantal aanwezigen én met alle coronapreventiemaatregelen organiseren.  

o Kjell was 20 jaar in dienst…als dat es geen reden is om samen een glas te 

drinken en een hapje te eten…ela…coronaproof é 

o Pensioenviering in beperkte kring…als dat al es niet meer zou 

mogen…enkel mondmaskertjes af om es in de rapte te nippen van mn 

glas… 

- Oogluikend zouden we dit willen toestaan…maar vanuit een nota van de 

Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten zijn de richtlijnen duidelijk…ook 

dit zijn NIET TOEGESTANE SAMENSCHOLINGEN… 

 

 Dank u wel 11.6

 

De Taskforce verneemt dat de jongste jongeren hun best doen om op de bus hun 

mondmasker op te zetten…DIKKE DUIM! 

 

 De Taskforce 11.7

Laat de taskforce uw luisterend oor zijn…vragen? Onduidelijkheden? Blijf er niet mee 

zitten…stel ze.  

 

 

Ik zorg voor jou…zorg jij ook voor mij? 

 

 UPDATE 11/01/2021 12
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 Beste wensen 12.1

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 12.2

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 12.3

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 12.4

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 12.5

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 12.6

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? 12.7

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 12.8

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? 12.9

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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 UPDATE 24/11/2020 13

 Algemene mondmaskerplicht 13.1

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 13.2

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 13.3

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 13.4

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 13.5

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 13.6

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  13.7

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? 

 


