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AFSPRAKEN EN ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN  

1. Algemene preventieve richtlijnen 

 GEBRUIK UW GEZOND VERSTAND, NIET ALLES IS TE VATTEN IN STRIKTE REGELTJES 

 

 ONTSMET UW HANDEN MET HANDGEL BIJ AANKOMST EN VERTREK. 

Aan elke medewerker, vrijwilliger en stagiair(e) werd een kleine flacon ontsmettende 

handgel ter beschikking gesteld worden. Wanneer er nieuwe handgel nodig is, kan 

dit aan het onthaal gevraagd worden.  

 

 WAS REGELMATIG JE HANDEN 

Hoe? Mét zeep en voldoende lang! Volg de instructies die je op de affiches kan 

terugvinden. Hoe je best je handen wast, zie je in dit filmpje of affiche handhygiëne. 

Wanneer? Een paar keer per dag en zeker na gebruik van bv. openbaar vervoer, het 

toilet, na het snuiten van de neus, na gebruik van gedeelde materialen, enzovoort.  

 GEBRUIK ELKE KEER EEN NIEUW PAPIEREN ZAKDOEKJE EN GOOI DIT WEG IN EEN 

AFSLUITBARE VUILNISBAK 

 

 HOEST OF NIES IN DE BINNENKANT VAN JE ELLEBOOG 

Hoest enkel in een papieren zakdoek of in de binnenkant van uw elleboog. Zie affiche 

nies- en hoesthygiëne  

 HOU MINSTENS 1,5 METER AFSTAND VAN ANDEREN 

 

Kan dit niet, draag dan beiden een mondmasker. Vermijd handen geven en een kus 

als begroeting.  

 

Is niet van toepassing tussen leden van dezelfde leefgroep. ZC en CB maken geen 

deel uit van deze bubbel.  

 

 DRAAG WAAR NODIG EEN MONDMASKER EN PROBEER JE GEZICHT ZO WEINIG 

MOGELIJK AAN TE RAKEN MET JE HANDEN 

 

Laat geen gebruikte mondmaskers rondslingeren. 

 

 BEPERK JE FYSIEKE CONTACTEN. ELK FYSIEK CONTACT MET EEN EXTERN PERSOON MOET 

GEREGISTREERD WORDEN. 

 

 BLIJF THUIS ALS JE ZIEK BENT.  

 

 LEVERANCIERS KUNNEN NIET BINNENKOMEN IN DE LEEFGROEP 

2. Hygiëne  

2.1 Algemeen 

Voor alle benodigdheden omtrent hygiëne en bescherming kun je u wenden tot het onthaal. 

Gelieve eerst een e-mail met jullie vraag naar administratie@votjeugdhulp.be te sturen. Op 

die manier kan alles klaargelegd worden.  

https://www.idewe.be/-/covid-19
https://www.idewe.be/documents/317449/336816/IDEWE_Affiche+Handhygiene+NL+50030-022020+LR.pdf/13de508f-0782-a791-a633-a55983e78b25?t=1581932136084
https://www.idewe.be/documents/317449/336816/IDEWE_Affiche+Nies-+en+hoesthygie%CC%88ne+NL+50034-022020+LR.pdf/c2834c26-56c7-4747-fcd9-15e484ecd309?t=1581932136643
https://www.idewe.be/documents/317449/336816/IDEWE_Affiche+Nies-+en+hoesthygie%CC%88ne+NL+50034-022020+LR.pdf/c2834c26-56c7-4747-fcd9-15e484ecd309?t=1581932136643
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3. Dienstwagens 

3.1 Gebruik dienstwagen 

Bij verplaatsingen gaat de medewerker eerst na of er een dienstwagen ter beschikking is. 

Indien niet dan kan een eigen wagen gebruikt worden. Het reserveren van de dienstwagens 

gebeurt via de gebruikelijke weg.  

Indien je met meerdere personen in de auto zit, dan dragen alle inzittenden vanaf 6 jaar een 

mondmasker en de personeelsleden een FFP2-masker. Zorg ervoor dat de kinderen een 

mondmasker aanhebben voor ze de bus instappen. Er zullen ook een aantal 

reservemondmaskers aanwezig zijn in de dienstwagens en bussen. Probeer, indien mogelijk 

om schuin, achter elkaar te zitten. 

De chauffeurs van de minibussen rijden met minstens 1 raam op een kier om de lucht in de 

minibus meer te ventileren.  
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GEBRUIK MONDMASKERS 

1. Gebruik mondmaskers algemeen 

Vanaf 03/12/2021 is het mondmasker vanaf 6 jaar in volgende omstandigheden verplicht: 

 Op het openbaar vervoer 

 Bij medische en niet-medische contactberoepen 

 Winkels 

 Zorginstellingen 

 Publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsgebouwen,… 

 Inrichtingen voor culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve activiteiten, waaronder 

schouwburgen, concertzalen, cinema’s, musea, indoor pret- en themaparken, indoor 

fitnesscentra en sportcentra 

 Bibliotheken, spelotheken en mediatheken 

 Erediensten  

Voor de VOT betekent dit: 

 De leefgroep wordt gezien als een gezin, waardoor er geen mondmaskerplicht is. 

Enkel externen (zowel context, collega’s van andere afdelingen, CB’s als ZC’s, 

consulenten,…) dragen mondmasker in de leefgroep. 

o Bij quarantaine van de leefgroep zetten jongeren hun mondmasker op.  

 In alle binnenruimtes van de VOT wanneer men zich voortbeweegt, wordt een 

mondmasker gedragen. Eenmaal men neerzit, men 1,5 meter afstand kan houden en 

de ruimte goed geventileerd is kan het mondmasker af.  

Indien je u toch veiliger voelt, door het dragen van een mondmasker, dan kan dat gerust.  

2. Gebruik van FFP2-maskers 

Omdat de omikronvariant zo besmettelijk is, beveelt de overheid nu FFP2-maskers aan in 

bepaalde gevallen.  

Binnen de VOT is het dragen van een FFP2 mondmasker verplicht in volgende gevallen: 

 Wanneer je met meer dan 1 persoon in een dienstwagen/bus zit dragen alle 

personeelsleden van de VOT een FFP2-masker.  

 Van zodra er 1 besmetting is in de leefgroep dragen alle begeleiders op dienst een 

FFP2- masker 

 De quarantaine maatregelen werden versoepeld vandaar dat we in de VOT er op 

aandringen dat: 

- een FFP2-masker gedragen wordt na een hoog risicocontact en dit tot 14 dagen 

na het contact.  

- Na een periode van (7d) isolatie na besmetting nog extra 7 dagen een FFP2-

masker gedragen wordt.  

 CB’s kunnen standaard gebruik maken van een FFP2-masker om huisbezoeken te 

doen.  

3. Gebruik van mondmasker in dienstwagens en 

bussen 

Kinderen vanaf 6 jaar worden verplicht om een mondmasker te dragen in de dienstwagens 

en bussen. Ook jongere kinderen worden gestimuleerd om dit te doen. Voor hen voorzien we 

leuke kindvriendelijke maskertjes.  
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Wanneer je met meer dan 1 persoon in een dienstwagen/bus zit dragen alle personeelsleden 

van de VOT een FFP2-masker. Enkel wanneer je alleen in een dienstwagen of bus zit, hoef je 

geen mondmasker te dragen. 

4. Verdeling mondmaskers  

Mondmaskers kunnen jullie via het onthaal verkrijgen.   
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CORONAMAATREGELEN HOOFDGEBOUW 

1. Toegang 

 Enkel toegang mits het dragen van een mondmasker.  

 Kom enkel naar het hoofdgebouw, indien echt noodzakelijk. 

 Jongeren krijgen toegang tot het hoofdgebouw als dit een functioneel doel heeft en 

men zich houdt aan de algemene veiligheidsmaatregelen.  

o Functioneel doel kan onder meer zijn: studeren in het hoofdgebouw, op 

gesprek komen bij de psycholoog, afhalen schoolmateriaal/post, …  

In alle andere gevallen worden jongeren niet toegelaten in het hoofdgebouw. 

 Bezoekers kunnen enkel ontvangen worden op het gelijkvloers.  

2. Indeling en gebruik ruimtes en aantal personen 

Als je in de VOT werkt, vragen we om zoveel mogelijk aan hetzelfde bureel te werken. 

Spreekruimte 6 wordt permanent voor het contextteam ter beschikking gesteld.  

Tijdens verlofperiode of afwezigheid van medewerkers mogen vrije bureaus ook gebruikt 

worden, zodat iedereen zich maximaal kan verspreiden over de aanwezige ruimte. Het is 

belangrijk om na het gebruik van een bureau alles te ontsmetten.   

De lift kan vrij gebruikt worden.   

We vragen nog even extra aandacht voor volgende afspraak. De persoon die 

verantwoordelijk is voor de vergadering MOET deze na gebruik volledig opruimen. 

De huishoudsters ondersteunende diensten zorgen voor het onderhoud en het ontsmetten 

van de burelen en de vergaderruimtes.   
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VERGADEREN EN GEBRUIK DE GARVE, DANSZAAL, FITNESS EN 

CONTEXTAPPARTEMENT  

1. Algemene afspraken omtrent vergaderen 

De teamvergaderingen voor leefgroepsteam, contextteam, DIVAM en OSiO mogen 

systematisch fysiek blijven doorgaan. Deze worden wel zoveel mogelijk beperkt in tijd en 

frequentie. De hygiënische maatregelen, zoals handen ontsmetten bij binnenkomen, 

mondmasker dragen tot je neerzit en de afstand van 1,5 meter bewaren ten opzichte van je 

buur, worden in alle omstandigheden gerespecteerd. Vergaderingen gaan dus enkel in 

voldoende ruime vergaderzalen door, zoals de Garve – deel scherm, de oude living van 

JEZ11 en bij noodzaak kan uitgeweken worden naar het Perron. 

 Aanvraag en reservatie voor het Perron gebeurt via Herwig.  

Alle andere overleggen, zoals supervisies, werkgroepen en dergelijke worden opgeschort of 

gaan online door. Dit wordt niet toegelaten, aangezien we het vermengen van verschillende 

functiegroepen op verschillende tijdstippen toch zoveel mogelijk willen beperken. De 

organisator van het overleg licht de genodigden in.  

Niettemin kunnen hierop uitzonderingen aangevraagd worden als er een inhoudelijk-

relationele-methodieken component is die een real life vergadering 

verrechtvaardigd. De organisator schat dit zelf in.  

Voor vergaderingen met externen houden we online vergaderen als standaard.  

Gebruik CO-2 meter 

In vergaderzaal 1, De Garve en vergaderzaal oud-JEZ11 werd een CO-2 meter geïnstalleerd.  

Luchtkwaliteit Ppm Kleur 

GOED 400-800 groen 

OK 800-1200 geel 

SLECHT 1200-5000 rood 

Tijdens de vergadering worden volgende afspraken gevolgd: 

 Wordt de 900ppm overschreden, dan moet er bijkomend geventileerd worden. 

 Wanneer de 1200 ppm wordt overschreden, dan moet iedereen de vergaderzaal 

tijdelijk verlaten.  

1. De Garve 

De Garve – deel scherm kan steeds als vergaderruimte gebruikt worden.  

De Garve kan als refter gebruikt worden, mits naleving van 1,5 meter afstand en het aantal 

toegelaten medewerkers die op eenzelfde moment in de refter mogen aanwezig zijn. Verder 

wordt ingezet op ventilatie, waardoor tijdens het nuttigen van de maaltijd voor- en 

achterdeur of kantelramen worden opengezet. Weet dat een maaltijd steeds een 

risicosituatie is.  

We vragen nog even extra aandacht om na gebruik van de Garve op te ruimen, de tafel af 

te vegen en daarna met de aanwezige producten te ontsmetten.  

2. Oude gebouw JEZ11 

In het oude gebouw van JEZ11 is er een vergaderruimte ingericht. Dit kan via de 

outlookagenda worden gereserveerd.  
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3. De danszaal  

De danszaal kan gebruikt worden door jongeren. 

4. De fitness 

Jongeren kunnen gebruik maken van de fitnessruimte. Reserveren kan dagelijks tussen 10 -

12u en tussen 14u-16u in het Excel-bestand onder de map algemeen – fitness_dansruimte. 

We vragen aan iedereen om de toestellen voor en na gebruik te ontsmetten met de 

aanwezige producten. 

Fitness is niet toegankelijk voor jongeren die wachten op hun testresultaten en dus in 

quarantaine zijn of besmet zijn met het coronavirus.  

Personeelsleden kunnen gebruik maken van de fitness. Hierbij is het belangrijk om goed te 

ventileren door de ramen en deuren te openen zodat de luchtcirculatie bevorderd wordt.  
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!! QUARANTAINE, ZELFISOLATIE EN TESTEN !! 

1. Doel 

 Duidelijkheid scheppen omtrent de betekenis van hoogrisico en laagrisico contacten, 

quarantaine, zelfisolatie en testen en de impact hiervan op onze cliënten.  

 Duidelijkheid scheppen wanneer een coronatest kan gevraagd worden en welke 

stappen hiervoor gezet moeten worden.  

2. Enkele definities 

 Onderscheid tussen laagrisico contacten en hoogrisico contacten (= nauwe 

contacten) personen die bevestigd COVID-19 besmet zijn (nota Agentschap 

Opgroeien d.d. 09/12/2021)+ procedures op website sciensano: 

- Volgende situaties vallen onder laag-risico contacten: 

 Een persoon die meer dan 15 minuten contact heeft gehad met 

iemand die besmet is met COVID-19 op een afstand van <1,5m (face 

to face), maar waarbij beiden adequaat een mondmasker hebben 

gebruikt (= neus + mond bedekt). 

 Een persoon die minder dan 15 minuten contact heeft gehad met 

iemand die besmet is met COVID-19 op een afstand van <1,5 m (face 

tot face), zonder correct gebruik van een mondmasker (= neus en 

mond volledig bedekt) door minstens één van beide personen. 

 Een persoon die zich meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/gesloten 

omgeving bevond met iemand die besmet is met COVID-19, maar 

waarbij de afstand van 1,5 meter werd gerespecteerd.  

- Volgende situaties vallen onder hoog risicocontacten:  

 Een persoon met een cumulatief contact met iemand die besmet is 

met COVID-19 van minstens 15 minuten binnen een afstand van 1,5 

meter, zonder correct gebruik van een mondmasker door minstens 

één van beide personen.  

o Dit omvat onder andere huisgenoten, kinderen van dezelfde 

leefgroep, vrienden met wie men maaltijd deelde en 

eventueel naaste buren op het werk.  

 Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een persoon 

die COVID-19 heeft. 

 Een persoon die in direct contact is geweest met excreties of 

lichaamsvloeistoffen van iemand die besmet is met COVID-19 vb. bij 

zoenen, contact met braaksel, stoelgang, slijmen, … 

 Een persoon die door de ‘coronalert’ app werd geïdentificeerd als 

een nauw contact, behalve als er een risico-evaluatie door een 

professional mogelijk is en deze het risico al laag inschat.  

 Een persoon die meer dan 15 minuten samen met een COVID-19 

patiënt heeft gereisd, in eender wel transportmiddel, zitten binnen 

twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt, ook als alle 

betrokkenen correct een mondmasker droegen.  

 

 Om als hoog-risicocontact zo snel mogelijk een testcode te ontvangen, kan de 

positief getest persoon zijn contacten ingeven op www.mijngezondheid.be via 

‘formulier voor mededeling van hoog-risicocontacten’. Een code verkrijgen via het 

contactcenter kan lang duren, vandaar raad de taskforce deze piste aan.  

o Andere mogelijke pistes zijn: 

 Je ontvangt testcode via contactcentrum 

 Je belt zelf naar 02/214 19 19 om te melden dat je hoog-risicocontact 

had 

 

http://www.mijngezondheid.be/
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- Om bovenstaande inschatting te maken begint men te rekenen vanaf 2 

dagen voor het begin van de symptomen tot het einde van de 

besmettelijkheidsperiode.  

Specifieke situaties: 

- Een persoon die iemand met COVID-19 verzorgt en daarbij de aanbevolen 

persoonlijke beschermingsmiddelen draagt, wordt niet beschouwd als een 

contact. Deze persoon wordt enkel gezien als hoog risicocontact als hij binnen 

een afstand van 1,5 meter was en  geen beschermingsmiddelen droeg. Het is 

een laag risicocontact als deze persoon zonder beschermingsmiddelen nooit 

binnen de 1,5 m van de patiënt is geweest.  

- Bij kinderen zijn contacten binnen een gezin (= personen die onder hetzelfde 

dag wonen of gelijkaardige situaties) steeds hoog risicocontacten. Bij kinderen 

onder de zes jaar in een leefgroep geldt dit pas vanaf het moment dat er een 

tweede besmetting wordt vastgesteld.  

 

 Onderscheid tussen quarantaine en zelfisolatie (nota Agentschap Opgroeien d.d. 

12/10/2020 en info-coronavirus.be op 26/01/2021): 

- Quarantaine 

Betekent dat je (nog) geen COVID-19 hebt, maar wel blootgesteld werd aan 

het virus. Uit voorzorg moet deze persoon gedurende de incubatieperiode (die 

tot 14 dagen kan duren) thuis blijven en contact volledig vermijden met 

andere mensen, waaronder de mensen in hetzelfde huis. Volgende personen 

moeten in quarantaine: 

 Asymptomatisch hoog risicocontacten tenzij deze volledig 

gevaccineerd zijn (als je volledig gevaccineerd bent, moet je 

enkel in quarantaine tot het resultaat van de eerste test gekend 

is) 

 Reizigers die vallen onder de voorwaarden die sciensano 

voorschrijft.  

 

Er zijn geen extra maatregelen nodig voor huisgenoten van personen in 

quarantaine.  

 

Tijdens de quarantaineperiode worden directe contacten met andere 

personen vermeden, moet er een afstand van 1,5m gerespecteerd worden 

en is het verlaten van de woning enkel toegestaan voor essentiële 

verplaatsingen (vb. doktersbezoek, noodzakelijk aankopen indien niemand 

anders hiervoor kan zorgen).  

Uitzondering op quarantaine  

 Voor het gevaccineerd zorgpersoneel: de RMG besliste dat 

gevaccineerd zorgpersoneel na een hoog-risicocontact 

uitzonderlijk kan blijven werken in afwachting van een negatief 

testresultaat op voorwaarde dat: 

o De zorgverlener asymptomatisch en volledig gevaccineerd 

is 

o De zorgverlener niet onder hetzelfde dak woont als het 

indexgeval 

o Er geen alternatieven zijn en de aanwezigheid van de 

zorgverlener noodzakelijk is voor een minimumnorm van 

zorg.  

Voor meer info zie https://covid-

19.sciensano.be/nl/procedures/uitzondering-op-quarantaine  

 

 

https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/uitzondering-op-quarantaine
https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/uitzondering-op-quarantaine
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- Isolatie 

Personen met een bevestigde COVID-19 infectie moeten in isolatie, zowel de 

asymptomatisch als de symptomatische gevallen.  

Het is in het algemeen NIET aanbevolen om een nieuwe test uit te voren 

alvorens de isolatie te beëindigen. Het is namelijk gekend dat PCR testen nog 

lange tijd na de besmettelijke periode positief kunnen blijven.  

 

Algemeen werden in de leefgroepen scenario’s uitgewerkt omtrent wat er moet gebeuren 

vanaf het moment dat een jongere positief test en effectief in zelfisolatie moet. Hierbij werd 

rekening gehouden met verschillende pijlers, namelijk voorzien van de nodige faciliteiten, 

zorg voor de jongere en zorg voor de medewerkers.  

3. Toepassingsgebied 

 Kinderen vanaf 6 jaar en jongeren die hoog-risico contacten hadden en in 

quarantaine moeten. 

- Bij nieuwe opnames bekijken de betrokken zorgcoördinator en consulent of er 

een vermoeden is van hoog-risico contact bij de kinderen/jongeren. Indien dit 

het geval is, wordt de jongere getest en gaat deze in afwachting van de 

resultaten in quarantaine. Indien niet, wordt er geen test afgenomen.  

 

 Het al dan niet testen van kinderen onder de 6 jaar gebeurt in overleg met de 

huisarts.  

 

 Kinderen en jongeren die COVID-19 hebben en in isolatie moeten.  

4. Procedure quarantaine en testen 

Bij meldingen in verband met COVID-19 wordt volgende taakverdeling gevolgd: 

 Personeelslid:  

o ben je besmet, had je hoog-risicocontact of wordt er een besmetting bij de 

kinderen en jongeren in de leefgroep vastgesteld, dan neem je contact op 

met de personeelsdienst. 

 Personeelsdienst: 

o Verwittigen de direct leidinggevende en de voorzitter van de taskforce 

o Doet aan interne contacttracing betreffende personeel en verwittigt de 

hoog-risicocontacten onder personeelsleden. 

 Direct leidinggevende 

o Doet een inschatting van wie nog allemaal verwittigd moet worden (ZC’s ifv 

wegvallen intervisie of andere collega’s,…) 

o Doet aan interne contacttracing betreffende contact met jongeren, 

context,… 

o Bij outbreaks, quarantaine, kennis krijgen van uitslagen van testen,… wordt 

DAGELIJKS een mail gestuurd naar de verantwoordelijke personeel en de 

voorzitter van de taskforce met een stand van zaken. Immers die gegevens 

moeten ook telkens gemeld worden aan het Agentschap.  

 Voorzitter taskforce 

o Ondersteunt leefgroepen in direct contact met hoofdbegeleider voor 

maatregelen op het terrein: 

 Quarantaine van de leefgroep 

 Initiëren testing 

 Personele beschermingsmiddelen 

 … 
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 Niet- of onvolledig 

gevaccineerd hoog 

risico contact (HRC) 

(incl. <12 jarigen met 

besmettingen 

binnen het gezin) 

Volledig 

gevaccineerd HRC 

HRC < 180 dagen na 

voorgaande infectie 

 

(dag 1 = datum 

initiële positieve test) 

Quarantaine 10 dagen 

quarantaine 

 

Mag vanaf dag 7 

beëindigd worden, 

indien dagelijkse 

negatieve zelftest tot 

en met dag 10. 

 

Bij huisgenoten die 

zich niet 

willen/kunnen 

afzonderen, start de 

quarantaine na het 

laatste hoog-

risicocontact op het 

einde van de 

besmettelijke 

periode.  

VOOR 

ASYMPTOMATISCHE 

PERSOON: 

 

Laatste prik minder 

dan 5 maanden 

geleden of booster: 

 

 quarantaine niet 

nodig 

 

Wel verhoogde 

waakzaamheid: 

 Waar mogelijk 

intensiever 

thuiswerken 

 FFP2 masker 

dragen 

 Geen contact 

met kwetsbare 

groepen 

 

Laatste prik meer dan 

5 maanden geleden 

en geen booster: 

 

 7 dagen 

quarantaine 

 

Mag vanaf dag 4 

beëindigd worden 

indien dagelijkse 

negatieve zelftest tot 

en met dag 7.  

 

 

Bij het optreden van 

symptomen: 

 

Ga je in quarantaine 

en laat je u testen.  

 

Als hulpmiddel kun je 

zelfevaluatietool 

invullen. 

 

 

Specifieke situaties: 

-Bij weigering test: 

volledige quarantaine 

Aangezien risico op 

her-infectie klein is, 

worden ze vrijgesteld 

van quarantaine en 

testen zolang ze 

asymptomatisch zijn.  
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van 10 dagen 

respecteren. 

-In geval van 

clusterbesmettingen 

blijft quarantaine van 

7 dagen behouden. 

-Regionale 

gezondheidsinspecties 

kunnen uitspraken 

door over 

quarantaineperiode.  

Testen Zo snel mogelijk na 

identificatie 

(ontvangst testcode) 

 

(indien de 

identificatie na >72u 

gebeurt  test op 

dag 7) 

 

+ op dag 7 na 

laatste risicocontact 

 

 

+ indien symptomen 

optreden 

1 PCR-test uitvoeren 

tussen dag 3 en dag 6 

na het risicocontact 

(bij voorkeur op dag 

5) 

 

Of indien symptomen 

optreden 

Indien symptomen 

optreden 

Isolatie Bij positieve zelftest: 

 

Ga je in isolatie en 

vraag je een 

activatiecode voor 

een PCR-test aan. 

 

 

PCR-test is positief: 

7 dagen in isolatie 

 

Na 7 dagen kun je 

uit isolatie als de 

klachten verdwenen 

zijn.  

 

PCR-test is negatief: 

Quarantaine eindigt. 

Bij positieve zelftest: 

 

Ga je in isolatie en 

vraag je een 

activatiecode voor 

een PCR-test aan. 

 

 

PCR-test is positief: 

7 dagen in isolatie 

 

Na 7 dagen kun je uit 

isolatie als de 

klachten verdwenen 

zijn.  

 

PCR-test is negatief: 

Quarantaine eindigt. 

Bij positieve zelftest: 

 

Ga je in isolatie en 

vraag je een 

activatiecode voor 

een PCR-test aan. 

 

 

PCR-test is positief: 

7 dagen in isolatie 

 

Na 7 dagen kun je 

uit isolatie als de 

klachten verdwenen 

zijn.  

 

PCR-test is negatief: 

Quarantaine eindigt. 

Sociale contacten Vermijden tijdens 

quarantaine + 

vermijden 

risicopersonen 

nadien (tot 14d na 

contact) 

Risicopersonen 

vermijden gedurende 

14 dagen 

Risicopersonen 

vermijden 

gedurende 14 

dagen 

Opvolging 

gezondheidstoestand 

14 dagen 14 dagen 14 dagen 

 

Zie ook stroomdiagrammen STROOMDIAGRAM AANGEPAST TEST- EN QUARANTAINEBELEID en 

kinderen jonger dan 6 jaar.  

Specifiek voor de leefgroepen: 
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 Als een jongere in quarantaine moet omwille van hoog-risicocontact op school of 

buiten de leefgroep, dan gelden de maatregelen enkel voor deze jongere. Voor 

de rest van de leefgroep verandert er niets.  

 De jongere blijft gedurende de quarantaineperiode bij voorkeur in de leefgroep. 

Indien voor de jongere zijn verlof naar huis tijdens de quarantainemaatregel valt, 

wordt aan de ouders/opvoedingsfiguren gevraagd of zij dit zien zitten (met 

eventueel gevaar voor besmetting). Zij houden de jongere dan de hele periode 

van het verlof thuis. Afhankelijk van de situatie kan (in samenspraak met de 

zorgcoördinator) bekeken worden of de volledige quarantaineperiode thuis kan 

worden uitgezeten.  

 Als een jongere van de leefgroep besmet is met COVID-19 (dan start voor deze 

jongere de procedure isolatie). Alle leefgroepsgenoten worden als hoog-

risicocontact beschouwd en gaan in quarantaine. Hierbij dienen de maatregelen 

zoals omschreven in bovenstaande definitie en vanuit het outbreakteam gevolgd 

te worden.  

 Hoe de afzondering precies vorm krijgt, is afhankelijk van de haalbaarheid in de 

leefgroep en de uitgewerkte scenario’s (zie bijlage).  

 Het aantal begeleiders die contact heeft met de vermoedelijke besmette 

jongeren wordt beperkt. Begeleiding neemt de nodige voorzorgsmaatregelen 

wanneer contact is met de jongere, zijnde het dragen van beschermingskledij, 

handschoenen en mondmasker. Indien mogelijk wordt gebruik van sanitair 

gescheiden van sanitair voor de andere jongeren. Indien dit niet mogelijk is, moet 

sanitair na gebruik telkens ontsmet worden.  

5. Procedure testen 

5.1 Gebruik zelftest 

Zelftesten worden slechts in 2 gevallen gebruikt: 

 Voor gevaccineerde jongere/personeelslid die een hoog-risicocontact had en die in 

quarantaine zit. Vanaf de 4e dag kan de quarantaine verlaten worden, in afwachting 

van het resultaat van de PCR-test. Dit kan enkel wanneer je tot de resultaten van de 

PCR-test vanaf dag 4 een negatieve zelftest kan voorleggen.   

 Bij lichte symptomen/vermoeden van een besmetting 

Voor jongeren: 

 Maximaal 2 per week 

 Aan te kopen via de medicatieverantwoordelijke van de leefgroep (kan aan 

voordelig tarief = 1 euro op naam van de kinderen/jongeren). 

 Kosten van zelftest worden ingediend bij de financiële dienst samen met het budget 

per maand. 

Voor personeelsleden: 

 Maximaal 2 per week te verkrijgen aan het onthaal 

 Zelf op te halen aan het onthaal en thuis te bewaren 

 Indien een test werd gebruikt kan een nieuwe verkregen worden aan het onthaal.  

5.2 PCR-test afnemen bij kinderen/jongeren 

Wat Wie Hoe 

Neem contact op met Dr. 

Geeraert of indien gewenst de 

eigen huisarts van de jongere met 

vraag naar doorverwijzing voor 

Begeleider op 

dienst 

Telefonisch: 057 20 97 50 
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coronatest. 
 

Dr. Geeraert dient een elektronische aanvraag in en bezorgt deze ook per mail aan de 

leefgroep. Hij laat weten wanneer de test kan doorgaan. 
 

Afdrukken aanvraagformulier en 

meenemen naar dienst 

staalname 

Begeleider op 

dienst 

 

 

Staalname 

 Staalname gaat door in de Briekestraat 10 (huis naast de hoofdingang van het Jan 

Yperman Ziekenhuis). 

 De staalname kan dagelijks tussen 9u en 19u. Ook in het weekend. 

 

! Neem ook bij vervoer naar de staalname de nodige voorzorgen. Hou afstand en draag    

een mondmasker. 

! Indien de verplaatsing voor staalname een groot risico inhoudt op fugue, neem contact 

op met de verantwoordelijke om samen een oplossing te zoeken.  

! Indien de jongere weigert om zich te laten testen, volgen we het advies van dr. Geeraert.   

 

 

Opvolgen doktersadvies na staalname. 

 

 

6. Procedure isolatie  

INDIEN ÉÉN JONGERE IN DE LEEFGROEP BESMET IS MET COVID-19 (= POSITIEVE PCR-
TEST): 
De 

Jongere gaat in isolatie op de kamer of de ruimte (in de leefgroep) voorzien voor de 

verzorging van besmette kinderen/jongeren (zie scenario’s in bijlage). Er wordt in overleg 

gegaan met de huisarts rond de verdere te zetten stappen.   

 Isolatieduur = 10 dagen na begin symptomen + minimum 3 dagen koortsvrij en de 

jongere moet klinisch beter zijn.  

 Voor asymptomatische personen eindigt de isolatie 10 dagen na de test.  

Specifiek voor kinderen onder de 6 jaar: 

 Testresultaat negatief of er werd beslist om niet te testen: kind blijft in isolatie tot 

zijn/haar gezondheid verbetert. 

 Testresultaat = positief: kind blijft 10 dagen in isolatie. 

 

 Tijdens de isolatieperiode is het belangrijk dat er GEEN contact is met andere 

jongeren en dat de ruimtes waar de besmette jongere kwam nadien steeds ontsmet 

worden.  

 

 Begeleiding maakt gebruik van beschermingsmiddelen bij de verzorging van 

besmette kinderen en jongeren, zoals het dragen van schort, schoenovertrekken, 

handschoenen, mondmasker (FFP2-masker) en face shield.  

Aantal begeleiders die besmet persoon verzorgen zijn beperkt.  
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Na de dienst kan de begeleider zich douchen om verdere verspreiding van het virus 

tegen te gaan. Na het douchen is de begeleider zelf verantwoordelijk voor het 

reinigen en ontsmetten van zijn douche. 

  

 Besmette jongere draagt ook mondmasker bij contact met begeleider die hem 

verzorgt. Hij wast steeds zijn handen met water en zeep voor en na het dragen van 

zijn mondmasker.  

 

 Indien mogelijk wordt gebruik van sanitair gescheiden van sanitair voor de andere 

jongeren. Indien dit niet mogelijk is, moet sanitair na gebruik telkens ontsmet worden. 

  

 De plaats waar de jongere uitziekt, wordt voldoende verlucht.  
  

BIJ OUTBREAK IN DE LEEFGROEP/TEAM  

/TEAM S 

We spreken van outbreak als er in de leefgroep/team sprake is van een tweede 

vastgestelde besmetting van COVID-19, dat gelinkt is aan het eerste geval, in een 

tijdspanne van twee weken. 

 Bij meldingen in verband met COVID-19 volg je de taakverdeling zoals eerder 

vermeld.  

 Het outbreakteam bestaande uit de directeur, interne preventieadviseur/voorzitter 

taskforce, verantwoordelijke van de deelorganisatie en de hoofdbegeleider komen 

samen. Indien er ook personeelsleden besmet zijn, dan wordt de IDEWE-arts en de 

verantwoordelijke personeel betrokken. Zijn het enkel jongeren, dan wordt de 

huisarts van de VOT ingeschakeld. 

Het outbreakteam volgt de situatie van nabij op, bepaalt de te zetten stappen en 

verzorgt de communicatie naar alle betrokkenen. 

 Het is aan de betrokken arts om alle leden van het outbreakteam te adviseren en 

uitspraak te doen of een collectieve testing noodzakelijk is.  

 Het team Infectieziektebestrijding en vaccinatie van het Agentschap Zorg en 

Gezondheid worden door de arts (huisarts of bedrijfsarts) op de hoogte gebracht. Dit 

wordt gemeld via het meldformulier. Zie website: www.eloket.zorg-en 

gezondheid.be/Covid19/Cluster/0?typeld=166  

 De personeelsdienst brengt het Agentschap Opgroeien op de hoogte 

(voorzieningenbeleid@opgroeien.be met de melding wanneer en hoeveel 

minderjarigen/personeel besmet zijn en of de continuïteit van de werking 

gegarandeerd kan blijven, of er voldoende beschermingsmateriaal aanwezig is en 

de impact op de bezoekregeling) 

 Zie ook procedure isolatie  

 

BIJKOMENDE EN UITZONDERLIJKE MAATREGELEN 

Het kan gebeuren dat een voorziening genoodzaakt is om bijkomende maatregelen te 

treffen omwille van de omvang van de clusteruitbraak en/of een groot tekort aan personeel 

door afwezigheden omwille van quarantaine en isolatie. 

Het kan dan gaan om: 

 Een tijdelijk terugschroeven of afbouwen van (delen) van de mobiele en ambulante 

werking; 

 Tijdelijk bezoekverbod 

 Tijdelijk schorsen van bepaalde activiteiten 

 Tijdelijke opnamestap – kan enkel wanneer dit op voorhand met Opgroeien werd 

overlegd en nadat de plaatsende instanties hierover werden geïnformeerd. 

http://www.eloket.zorg-en/
mailto:voorzieningenbeleid@opgroeien.be
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Die bijkomende, uitzonderlijke maatregelen kunnen enkel gericht ingezet worden in 

verhouding tot de concrete knelpunten waarmee de organisatie geconfronteerd en slechts 

zolang de situatie dit vraagt.  

 Beslissingen wordt genomen door directeur in samenspraak met het betrokken 

personeel (via overleg met de werknemersvertegenwoordiging).  

 De minderjarigen en context worden uiteraard geïnformeerd. 

 Ook Agentschap Opgroeien wordt op de hoogte gebracht 

(voorzieningenbeleid@opgroeien.be) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:voorzieningenbeleid@opgroeien.be
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DEEL 2 – CLIENTEN 
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VACCINATIE -12 JARIGEN 

De uitnodigingen voor de vaccinatie voor – 12 – jarigen beginnen binnen te lopen. 

Vanuit de VOT zijn we voorstander om ook onze -12-jarigen te laten vaccineren.  

De CB’s sensibiliseren en stimuleren de ouders om hun – 12- jarige te laten vaccineren. 

Uitleg en folders voor de ouders over de vaccinatie vind je hier 

https://www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen 

 

We hanteren volgende cascade: 

1) door de ouders zelf 

ouders die hiertoe bekwaam zijn, gaan zelf met hun kind naar het 

vaccinatiecentrum 

 

2) door ouders onder begeleiding van de CB 

indien de ouders ondersteuning nodig hebben kan het bezoek aan het 

vaccinatiecentrum begeleid worden door de CB 

 

3) door de IB 

indien de ouders niet kunnen aanwezig zijn op de vaccinatie van hun kind 

gebeurt de begeleiding van het kind door de IB. Opgelet in dit geval zal je een 

schriftelijke toestemming van de ouder nodig hebben.  

Zie eveneens https://www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen 

  

https://www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen
https://www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen
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ALGEMENE AFSPRAKEN BIJ CORONABESMETTING EN 

INVLOED HIERVAN OP VERLOVEN EN BEZOEKEN VAN 

JONGEREN 

Algemeen richtlijn: 

Binnen de verlofregeling wordt terug overgestapt op de normale werking van voor COVID-19 

mits er niemand in de context (vermoedelijk) besmet is.  

De hygiënische maatregelen en afspraken, zoals gesteld in de checklist verlofregeling 

corona, blijven wel van toepassing.  

Situering: 

Het Agentschap Opgroeien gaf de opdracht om scenario’s uit te werken voor het geval er 

een outbreak van corona is in de regio en/of in de instelling zelf en wat het effect daarop is 

van het al dan niet laten doorgaan van bezoeken en verloven.  

Algemene noot vooraf: 

 Bezoeken: contacten van personen uit de context in de voorziening 

 Verloven:  jongeren gaan op verlof naar de context 

 Algemeen worden de ouders of betrokken opvoedingsfiguren door de context- of 

woonbegeleider geïnformeerd over de geldende afspraken in de VOT en in de 

bredere maatschappij.  

 

Zie ook stroomdiagram bezoek en verlofregelingen 

Situatie 0: er is geen sprake van besmetting, er is 

een vaccin  

De bezoeken/verloven verlopen zoals gepland. 

 

Situatie 1: er zijn in de voorziening geen 

besmettingen vastgesteld en ook in arrondissement 

Ieper is er geen outbreak 

Alle bezoeken/verloven blijven doorgaan volgens afspraken coronaboek (cfr. afspraken en 

checklists rond bezoekregeling ouders en checklist verlofregeling) 

 Verhoogde waakzaamheid voor hygiënische maatregelen (afstandsregel, 

mondmasker waar aangewezen, handhygiëne, koorts- en symptoomvrij) tijdens 

bezoeken van de context in de organisatie en verloven van jongeren in de context 

 Bezoeken gaan zoveel als mogelijk door in de buitenlucht of bezoekersruimte van de 

leefgroep. 

 



25 

 

Situatie 2 en 3: er is een regionale of vele lokale 

outbreak(s)  

Bezoeken: alle bezoeken blijven doorgaan volgens afspraken coronaboek (cfr. afspraken en 

checklists rond bezoekregeling ouders en checklist verlofregeling) 

Verloven: de zorgcoördinator maakt, in overleg met de context- of woonbegeleider, een 

inschatting of het verlof al dan niet kan doorgaan. Bij twijfel kan contact opgenomen 

worden met de voorzitter van de taskforce om de situatie beter te kunnen inschatten.  

 Voorwaarden: er is niemand van de context besmet en de hygiënische maatregelen 

worden gevolgd.  

 Indien de jongere behoort tot de risicogroep maakt de zorgcoördinator een extra 

afweging of het verlof al dan niet kan doorgaan. 

 Indien er een contextfiguur behoort tot een risicogroep, geeft de contextbegeleider 

een negatief advies voor verlof maar de uiteindelijke beslissing tot het door laten 

gaan van het verlof ligt bij de context. 

Situatie 4:  

a) Er is een vastgestelde besmetting van 1 of meerdere 

jongere(n)/personeelslid in één leefgroep 

Er wordt nagegaan met wie de jongere/personeelslid contact heeft gehad sinds 2 dagen 

vóór de start van de eerste symptomen. Zie coronaboek: procedure interne 

contactopsporing. 

In samenspraak met IDEWE of de huisarts van de VOT wordt een inschatting gemaakt van 

het risico (hoog- of laag risicocontact) en worden er verdere stappen gezet.  

Vanaf het moment dat er twee of meer bevestigde besmettingen zijn, komt het 

outbreakteam samen en volgt deze de situatie nauwgezet op en verzorgt de communicatie. 

Het outbreakteam bestaat uit de directeur, interne preventieadviseur/voorzitter taskforce, 

verantwoordelijke van de deelorganisatie en de hoofdbegeleider. Indien het 

personeelsleden betreft dan wordt de IDEWE-arts en verantwoordelijke personeel betrokken. 

Bij een jongere wordt de huisarts ingeschakeld.  

 In afwachting van de resultaten van de test, gaat de leefgroep preventief in 

quarantaine omwille van hoog-risicocontacten. Bezoeken en verloven gaan 

gedurende die periode niet door. 

 

Alle maatregelen worden steeds in overleg met de voorzitter van de taskforce en/of 

het outbreakteam genomen.  

Indien meerdere jongeren/personeelsleden positief testen: zie situatie 5.  

Bezoeken: gedurende de hele quarantaineperiode gaan bezoeken aan die leefgroep niet 

door. 

Verloven: verloven van jongeren van die leefgroep worden opgeschort.  

b) Er is een vastgestelde besmetting in de context (ouders, 

broers, zussen, vriend, onthaalgezin) van 1 of meerdere 

jongere(n) 

BESMETTING GEKEND VOOR VERLOF 
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Bezoeken en verloven van een niet besmette jongere(n) naar een context waarin er één of 

meerdere gezinsleden besmet zijn met COVID-19 gaan NIET door tot er een medische 

goedkeuring is van de behandelende huisarts. 

BESMETTING GEKEND NA VERLOF 

Indien de jongere tijdens een verlofperiode in de context een hoogrisico contact had met 

één of meerdere besmette personen, dan gaat de jongere preventief in quarantaine.  

Indien voor de jongere het verlof naar dezelfde context valt tijdens de 

quarantainemaatregel, wordt aan de ouders op voorhand gevraagd of zij het zien zitten om 

de jongere op verlof te laten komen (met eventueel gevaar voor besmetting) en om de 

jongere het hele weekend thuis te houden. De quarantainemaatregel wordt dus thuis verder 

gezet.  

c) Er is een vastgestelde besmetting van een  medewerker 

werkzaam in het directiegebouw of in verschillende 

leefgroepen  

Er wordt een inschatting gemaakt van de contacten, ofwel laag-risicocontact ofwel hoog-

risicocontact. Dit gebeurt in samenspraak met de voorzitter van de taskforce en/of het 

outbreakteam (incl. IDEWE). Zie coronaboek: zie procedure quarantaine en  interne 

contactopsporing. 

 In afwachting van de resultaten van de test, gaan alle geteste personen in 

quarantaine. Gedurende die periode gaan er geen bezoeken of verloven door bij 

jongeren die getest zijn. 

Indien besmetting bij die ene persoon blijft, gaat medewerker thuis in isolatie. 

Indien meerdere jongeren/personeelsleden positief testen: zie situatie 5. 

Bezoeken: gaan prioritair door in de buitenlucht of indien nodig in de bezoekersruimte van de 

leefgroep. 

Verloven: gaan tijdens de quarantaineperiode niet door. 

Situatie 5: er zijn meerdere besmettingen van 

jongeren/personeelsleden over verschillende 

leefgroepen 

De leefgroepen waar de besmette jongeren en personeelsleden werken gaan in 

quarantaine en het outbreakteam volgt de situatie op en verzorgt de communicatie.  

De besmette jongeren en personeelsleden gaan in isolatie.  

Alle bezoeken en verloven worden opgeschort.  



27 

 

PRAKTISCHE AFSPRAKEN ROND BEZOEKEN VAN CONTEXT IN 

VOT 

In wat volgt worden de praktische afspraken rond de gewone bezoekregeling 

weergegeven. In overleg met de zorgcoördinator worden afspraken gemaakt rond wie op 

bezoek kan komen, duur en frequentie van het bezoek.  

1. Plaats 

Bezoek van de context aan de leefgroep gaat bij voorkeur in de buitenruimte of in de 

bezoekersruimte van de leefgroep door. De hygiënische maatregelen worden in acht 

genomen, zoals handen ontsmetten, indien mogelijk afstand houden en ruimte voldoende 

ventileren.  

Neem hierin zelf de verantwoordelijkheid aan de hand van jullie vooropgestelde 

doelstellingen van het bezoek.  

Jongeren van de Dreve mogen ook personen uitnodigen, maar dit wordt beperkt tot 

maximaal 3 contactpersonen per jongere. De IB bevraagt en er wordt een lijst bijgehouden 

in het bureau van de begeleiders.  

In Onder boane kunnen de bezoeken met de context ook terug in de woonruimte of op hun 

kamer doorgaan MITS in achtneming van de gekende hygiënische maatregelen, zoals 

handen ontsmetten, mondmasker aanhouden, …  

2. Wie 

De minderjarigen in een leefgroep worden beschouwd als gezinsleden die onder eenzelfde 

dag wonen (nota  Agentschap Opgroeien, d.d. 05/05/2021). We wensen zo weinig mogelijk 

aantallen op het aantal bezoekers kleven, maar rekening op jullie zelfverantwoordelijkheid.   

3. Voorwaarden 

 Bezoeker en jongere hebben gedurende 14 dagen geen symptomen 

 Bij onbegeleid bezoek dragen begeleiders en bezoeker dragen bij het binnenlaten 

van het bezoek een mondmasker. Tijdens het eigenlijke bezoek is dit niet nodig.  

 Bezoekers wassen de handen voor en na het bezoek. 

 

4. Begeleid bezoek 

Bezoek gaat steeds door onder begeleiding van een contextbegeleider. 

Contextbegeleider geeft bij aankomst de enveloppe met mondmasker aan de ouder(s), 

overloopt checklist en ziet toe of maatregelen worden gerespecteerd. Tijdens het bezoek 

wordt een mondmasker gedragen en kan er gedurende het bezoek door geen enkele partij 

eten of drank genuttigd worden.  

Indien het bezoek binnen doorgaat, is de contextbegeleider verantwoordelijk om het lokaal 

na het bezoek te ontsmetten volgens richtlijnen. Het is ook belangrijk om de bezoekersruimte 

voldoende te verluchten zowel voor, tijdens als na het bezoek.  
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CHECKLIST LEEFGROEPSBEGELEIDERS BIJ BEGELEIDE BEZOEKEN 

 De jongere heeft geen symptomen die in de richting gaan van een COVID-19 

besmetting. 

 

 Voor het bezoek wast de jongere de handen. 

 

 De +12-jarige doet zijn mondmasker aan. 

 

 Er wordt gekeken voor iets van speelgoed (bij slecht weer) (wordt ontsmet door de 

CB na het bezoek). 

 

 Na het bezoek wast de jongere de handen. 
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CHECKLIST LEEFGROEPSBEGELEIDERS BIJ ONBEGELEIDE 

BEZOEKEN 

 De jongere heeft geen symptomen die in de richting gaan van een COVID-19 

besmetting. 

 

 Voor het bezoek wast de jongere de handen. 

 

 Er wordt gekeken voor iets van speelgoed (bij slecht weer) (wordt ontsmet door de 

begeleider na het bezoek). 

 

 Bij aankomst draagt de ouder(s) een mondmasker aan. Dit mag worden afgedaan 

Tijdens het bezoek en wordt terug aangedaan bij het verlaten van de 

bezoekersruimte. 

 

 Ouder is reeds 14 dagen symptoomvrij (geen koorts, niet hoesten, geen keelpijn) 

 

 Voor het bezoek wast de ouder de handen. 

 

 Bij einde bezoek wast de ouder en de jongere de handen . 

 

 De begeleider ontsmet de bezoekersruimte. 

 

 De begeleider zorgt ervoor dat de bezoekersruimte voor, tijdens en na het bezoek 

wordt verlucht. 
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CHECKLIST CONTEXTBEGELEIDER BEGELEIDE BEZOEKEN 

 

 Bij aankomst geeft de CB de enveloppe met mondmasker aan de ouder(s). Ouder(s) 

doet mondmasker op correcte manier aan. 

 

 Ouder is reeds 14 dagen symptoomvrij (geen koorts, niet hoesten, geen keelpijn). 

 

 Voor het bezoek wast de ouder de handen. 

 

 De jongere boven de 12 jaar draagt een mondmasker.  

 

 Het mondmasker wordt afgedaan en in enveloppe gestopt. 

 

 De ouder en de jongere wassen de handen. 
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CHECKLIST VERLOFREGELING CORONA  

Voor Contextbegeleiders 

BIJ START EN TIJDENS VERLOF 

 De context en de jongeren mogen 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen 

symptomen hebben die in de richting van een COVID-19 besmetting gaan. 

 

 Contextfiguren gaan niet binnen in de leefgroep bij het ophalen en terugbrengen 

van hun kind en dragen een mondmasker. Ook begeleiders dragen hun mondmasker 

bij contact met contextfiguren. 

 

 Het huisbezoek wordt samen met de contextbegeleider voorbereid.  

 

 Tijdens het verblijf van de jongere in de thuiscontext mag men contact hebben met 

familie en vrienden. Hierbij worden de opgelegde maatregelen vanuit het 

overlegcomité omtrent de grootte van de bubbel gerespecteerd.  

 

 Er wordt gevraagd of de contextfiguren de ruimtes in huis goed willen poetsen en 

verluchten. Ook wordt gevraagd om in een goede handhygiëne te voorzien.  

 

 In huis gebruikt de jongere zoveel mogelijk zijn eigen gerief, zoals zijn eigen handdoek. 

Verder wordt ook geen gerief gedeeld, zoals uit dezelfde fles drinken of dezelfde vork 

gebruiken 

Indien jongere ziek valt tijdens verlof: 

 De ouders bellen de huisarts en volgen zijn advies op. Ze brengen ook de leefgroep 

op de hoogte. De leefgroep maakt in samenspraak met de ouders een afspraak voor 

testname. Afhankelijk van de situatie thuis, wordt bekeken waar het kind deze 

isolatieperiode kan doorbrengen, in de context of in de leefgroep.  
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AFSPRAKEN ROND BEGELEIDING VAN CLIËNTEN 

1. Algemeen 

Samen een maaltijd nemen is ALTIJD een risicosituatie (= zonder mondmasker en langer dan 

een kwartier). Hou met andere woorden ALTIJD minstens 1,5 meter afstand van de 

tafelgenoten. In de leefgroepen kan de bezoekersruimte als extra eetruimte ingericht 

worden. Voor de Dreve kan de vergaderzaal gebruikt worden. Desnoods eet men in shifts.  

Last-minute afspraken van kinderen en jongeren worden in het bezoekersregister 

bijgehouden. Dit om contacttracing mogelijk te maken bij eventuele besmetting.  

Indien het team of jongeren nood hebben aan bijkomende uitleg, dan vooral rond het 

waarom en hoe, kan de vraag gesteld worden dat een lid van de taskforce ter plaatse komt 

voor een extra woordje uitleg.  

2. Bijspringen in de leefgroep 

Indien de voorgeschreven richtlijnen gevolgd worden inzake het dragen van extra 

beschermingsmiddelen in een leefgroep die in quarantaine zit of waar er één of meerdere 

besmettingen werden vastgesteld is het voor het personeelslid dat inspringt voldoende veilig.  

 Enkel een beperkt aantal leefgroepseigen of vaste begeleiders mag/kan in contact 

komen met jongeren die effectief besmet zijn.  

 Als inspringend begeleider in een leefgroep waar quarantaine of besmettingen zijn 

dien je minstens volgende regels te volgen: 

o Regelmatig handen wassen en/of ontsmetten 

o Dragen van een wegwerpbare schort 

o Dragen van handschoenen 

o Dragen van mondmasker en faceshield 

3. Individuele begeleiding van cliënten 

3.1 Individuele begeleiding van jongeren in de 

leefgroep, Dreve en ‘onder boane’ 

IB–momenten kunnen blijven doorgaan, maar reflecteer zorgvuldig hoe je uw IB-moment 

invult. Kan de IB buiten doorgaan? Organiseer geen IB waarop de 1,5 meter afstand niet kan 

gegarandeerd worden. Voor het Vijverhuis kan dit meestal niet anders, dus daar kan het wel.  

Bij overstap van de ene leefgroep naar de andere leefgroepen kunnen gemeenschappelijk 

IB-momenten met volgende partijen “oude IB”, “nieuwe IB” en jongere doorgaan, mits 

naleving van de strikte veiligheidsmaatregelen: afstand, mondmasker en geventileerde 

ruimte.  

3.2 Ambulante, mobiele en CBAW-begeleidingen  

Zie ook stroomdiagram contextbegeleiding 

3.2.1 Algemene visie 

Binnen de mobiele en ambulante begeleidingen verlopen werd overgestapt op een meer 

normale werking. Zie ook stroomdiagram contextbegeleiding 

Dit betekent dat fysieke contacten met contextfiguren terug kunnen/mogen plaatsvinden. Dit 

kan desgewenst gecombineerd worden met digitale contacten. 
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Voor contextbegeleiders plaatsen we de efficiëntie van werken voorop. Ga in de je 

planning na waar je best werkt om ZO WEINIG MOGELIJK VERPLAATSINGSTIJD te 

verliezen. Vb. Als je vb. één gesprek in de voormiddag en één in de namiddag op de 

dienst hebt, werk je best de volledige dag in de VOT.  

Bij het binnenkomen bij de contact zetten we het mondmasker (CB’s maken gebruik van 

FFP2-masker) op. Indien tijdens het gesprek 1,5 meter afstand kan gehouden worden en de 

ruimte voldoende geventileerd is, kan het mondmasker afgezet worden.  

Iedere contextbegeleider beschikt over een pakketje mondmaskers. Zo kan deze 

desgewenst een mondmasker aan de contact overhandigen, indien het gesprek niet veilig 

kan verlopen.  

 Indien ouders, ondanks een onveilige situatie, weigeren het mondmasker op te zetten 

ronden we het gesprek binnen het kwartier af. Nadien wordt in overleg gegaan met 

de verantwoordelijke om na te gaan hoe het dossier verder kan opgevolgd worden 

vb. online of ontmoetingen in veilige ruimte ( in VOT of lokaal nabij het gezin) 

Ook hierbij is het belangrijk om de hygiënische maatregelen te blijven volgen op vlak van 

handhygiëne en social distancing.  

3.2.2 Huisbezoeken en quarantaine 

De continuïteit van de dienstverlening wordt door het Agentschap Opgroeien als primordiaal 

gezien. 

 Wat als één of meerdere gezinsleden uit een contextdossier in quarantaine moeten?  

 Geen huisbezoek in het huis (gezien je bij quarantaine geen bezoek mag 

ontvangen) 

 Voor de personen uit het gezin die niet in quarantaine zijn:  

 In eerste instantie pogen gesprek te plannen op de dienst of elders 

buiten het huis  

 Indien niet mogelijk: telefonische begeleiding of beeldbellen 

 Voor de personen die in quarantaine zijn: telefonische begeleiding of 

beeldbellen 

 

 Wat als het hele gezin in quarantaine is? 

 Telefonische begeleiding of beeldbellen 

 

 Wat als de vaste contextbegeleidster van het gezin in quarantaine moet vanuit 

contacttracing?  

 De begeleiding van het gezin blijft doorlopen door de vaste 

contextbegeleider onder de vorm van beeldbellen.  

 In hoogdringende situaties wordt het gezin opgevolgd door een collega.  
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SCHOOL 

1. School 

1.1 Algemeen 

Vanaf 10/01/2022 gaan de scholen terug open. Dit betekent opnieuw volledig 

contactonderwijs voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs en het deeltijds 

kunstonderwijs. Hierbij moeten de volgende preventieve maatregelen gerespecteerd 

worden: 

- permanent inzetten op ventilatie, 

- mondmaskerplicht vanaf 6 jaar, 

- respect voor de test- en quarantaineregels.  

o Voor lager- of kleuteronderwijs: 

 Zo zullen klassen gesloten worden gesloten vanaf 4 

besmettingen (kinderen met symptomen) 

 Duur quarantaine bedraagt nu 5 dagen 

o Secundair onderwijs: 

 Volgens de regels zoals vermeld in de procedure 

quarantaine, isolatie en testen.  

- het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke binnenruimtes 

(studie, refter, ...) wordt maximaal vermeden, 

- ééndaagse uitstappen zijn toegelaten conform de geldende regels in de 

samenleving, 

- extra-murosactiviteiten met overnachting blijven opgeschort. 

 

Er wordt een oproep gedaan op ouders om kinderen zoveel mogelijk te zelftesten. Voor de 

VOT betekent dit: 

 dat we een zelftest afnemen als kinderen/jongeren symptomen vertonen, een hoog 

risicocontact hebben gehad of iets dergelijks. We zien het niet haalbaar om alle 

kinderen wekelijks te testen.  

 

 Schoolvervoer 

 Leerlingen worden opgeroepen om bij voorkeur te voet of met de fiets naar school te 

gaan en niet met collectief vervoer. Dit werd bekeken op de taskforce en is voor de 

VOT niet haalbaar. We blijven bij de huidige regeling. 

 Alle kinderen vanaf het eerste leerjaar, jongeren, busbegeleider en chauffeur dragen 

gedurende de hele rit een mondmasker.  

 

1.2 School en quarantaine 

We worden geconfronteerd met de sluiting van klassen en het in quarantaine plaatsen van 

de leerlingen thuis. We volgen de richtlijnen die het CLB uitvaardigen en bekijken dit intern 

dossier gebonden.   

 De jongere volbrengt zijn quarantaine in de leefgroep:  

- Er wordt voor de jongeren een DUIDELIJKE ACTIVITEITENPLANNING opgesteld 

(wanneer moet hij online les volgen, wanneer zijn zijn vrije momenten,…) 

- Is de jongere voldoende matuur om in de leefgroep te verblijven onder 

toezicht van de huishoudsters. Kan dit niet => alternatieven bekijken (CB,ZC,… 

in de leefgroep?) 
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- De jongere kan zich verplaatsen in de leefgroep en de eigen tuin (sterk 

aangewezen dat de jongere afstand houdt van anderen en mondmasker 

draagt).  

- Jongere kan NIET mee op uitstap.  

1.3 School en mondmasker 

Alle ouders of opvoedingsfiguren die hun kinderen brengen of afhalen, zowel in het 

middelbaar als het lager onderwijs, moeten een mondmasker dragen als ze zich op het 

schooldomein bevinden. 

De leerlingen vanaf 6 jaar dragen tevens een mondmasker op school.  
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HOBBY’S, DAGBESTEDING, UITSTAPPEN EN KAMPEN 

1.Hobby’s 

Jeugdbewegingen mogen enkel nog activiteiten buiten organiseren.  

Trainingen van sportclubs kunnen blijven doorgaan.  

2. Dagbesteding en activiteiten 

Elke leefgroep kan vrij buiten spelen in zijn eigen tuin. De buitenactiviteiten van 

kinderen/jongeren van dezelfde leefgroep op of in de buurt van het domein gebeuren 

onder begeleiding. Alle leefgroepen ontvingen een attest om te verklaren waarom jullie zich 

als één bubbel buiten het domein kunnen begeven. Neem dit attest altijd mee op uitstap!  

Leefgroepsoverstijgende activiteiten kunnen niet langer doorgaan en dit zowel intra als extra 

muros.  

Kinderen en jongeren kunnen ook niet langer door een andere leefgroep opgevangen 

worden. Iedereen blijft dus zoveel mogelijk in zijn eigen leefgroep.  

Er is wel één uitzondering: broers en zussen uit verschillende leefgroepen kunnen elkaar wel 

blijven zien buiten of in de bezoekersruimte. 

3. Feestjes in de leefgroep 

Feestjes in de leefgroep, vieren van kerstmis/oudejaar, … kunnen doorgaan in de leefgroep 

met de aanwezige jongeren en begeleider(s). Dit kan dus doorgaan in beperkte kring. Het 

volledige team, eventuele vriendjes, vriendinnetjes worden niet mee uitgenodigd.  
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DEEL 3: Personeel 
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RICHTLIJNEN VOOR PERSONEEL I.V.M. HET CORONAVIRUS 

(COVID-19) 

1. Bereikbaarheid  

 Tijdens de weekdagen zullen er dagelijks pedagogische medewerkers aanwezig zijn 

in het directiegebouw. Bij vragen, ondersteuning, problemen en dergelijke kun je hen 

contacteren. Ook andere diensten spreken een beurtrolsysteem af, zodat deze 

bereikbaar blijven.    

2. Risicogroepen 

Voor de meest recente informatie over wie er al dan niet tot de risicogroep behoort, verwijs ik 

door naar de website van sciensano: 

 https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/risicogroepen  

3. Inzet medewerkers 

1. Algemeen 

Alle medewerkers kunnen andere taken dan wat in hun functieprofiel omschreven staat 

toebedeeld krijgen. Het gaat hier dan voornamelijk om het bieden van ondersteuning in de 

leefgroepen of in het onderhoud indien hier noodzaak toe zou zijn. Hierbij kan de vraag 

gesteld worden om tevens buiten de uren van jullie gebruikelijk uurrooster te werken, zoals in 

het weekend, ’s avonds of overnachten. 

Zie ook bijspringen in de leefgroep.  

Ook vrijwilligers kunnen ingeschakeld worden in de leefgroepen. Ook zij dragen een 

mondmasker en de geldende veiligheidsmaatregelen te respecteren. 

4. Telewerk 

4.1 Algemeen 

Vanuit het Agentschap Opgroeien is er begrip dat het voor de sector onmogelijk is om de 

opgelegde regels van het federaal overlegcomité betreffende het telewerk op te volgen.  

Concreet voor de VOT betekent dit: 

Iedereen die kan telewerken, werkt terug zoveel mogelijk van thuis uit. 

 Gelieve contact af te spreken met je direct leidinggevende. Zorg er tevens voor dat 

de diensten (vb. onthaal, personeelsdienst, financiële dienst,…) bereikbaar blijven 

door vb. beurtelings thuis te werken.  

 Hou steeds uw outlookagenda up to date, zodat iedereen goed weet wanneer je 

waar werkt.  

 Medewerkers die moeilijker van thuis uit kunnen werken, verspreiden zich over de 

vrijgekomen bureaus. Zorg er dus voor dat je bureaus steeds opgeruimd is.  

 Voor de leefgroepen is de planning er via de dienstroosters. Zorg ervoor dat deze ook 

minstens een week op voorhand correct en up-to-date is.  

 

 Voor meer informatie: zie policy telewerk.  

https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/risicogroepen
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4.2 Technische procedure telewerk 

Indien je reeds regelmatig van thuis uit werkt, is het belangrijk om voordien de technische 

procedure telewerk door te nemen.   

5. Festiviteiten 

Alle festiviteiten, teambuildings, … zijn verboden en kunnen dus niet langer doorgaan. 

De Garve kan ook niet langer verhuurd worden.  

6. Werkloosheid wegens overmacht 

Tijdelijk kon werkloosheid wegens overmacht ingeroepen worden indien een werkgever niet 

voldoende werk kon voorzien voor zijn werknemers.  

Contractuele personeelsleden die verplicht in quarantaine moeten o.w.v. een (mogelijke) 

coronabesmetting of een hoogrisicocontact   

Er kan een aanvraag voor een uitkering voor werkloosheid wegens overmacht 

gebeuren door de personeelsdienst. Daarvoor dien je de personeelsdienst 

onmiddellijk het quarantaineattest van de dokter te bezorgen. De uitkering bedraagt 

uitzonderlijk 70% van je loon. Indien je liever je volledig loon wenst en je hebt nog 

verlof of recup staan, mag dit verzet worden voor de dagen in quarantaine. Meldt dit 

dan ook uitdrukkelijk aan de personeelsdienst.  

Belangrijk: ovenstaande info geldt niet voor quarantaine ten gevolge van een reis 

naar een verboden zone. In dit geval wordt dit door de RVA niet aanvaardt als 

geldige reden voor overmacht. 

 

 Wanneer de school/crèche sluit ten gevolge van corona krijgen contractuele 

personeelsleden in bepaalde gevallen het recht om van het werk thuis te blijven en 

kunnen ze beroep doen op werkloosheid wegens overmacht en dit voor de periode 

waarin de school/crèche gesloten is. Dit is ook van toepassing voor wie aan telewerk 

doet en in deze situatie terecht komt. 

Deze maatregel gaat van kracht op 1 oktober 2020 en loopt tot tegenbericht. 

 

- Voorwaarden: 

o wanneer je minderjarig kind thuis moet blijven omdat het kinderverblijf, de 

klas of de school gesloten wordt om de verspreiding van het coronavirus te 

beperken 

o wanneer je gehandicapt kind, ongeacht de leeftijd, niet naar het centrum 

voor opvang van gehandicapte personen kan gaan omdat dit om 

voormelde reden gesloten wordt.   

 

Breng in dat geval meteen je direct leidinggevende en de personeelsdienst op de 

hoogte en bezorg hem het attest van kinderdagverblijf, school of het centrum voor 

opvang van gehandicapte personen.  Je vindt het attest sluiting corona op de 

website van de RVA.  Dit attest bevestigt dat de sluiting een gevolg is van een 

maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, en vermeldt de 

termijn van de sluiting. De personeelsdienst zal de aangifte van tijdelijke werkloosheid 

wegens overmacht in orde brengen. Voor de periode van sluiting heb je recht op 

tijdelijke werkloosheid. Voor de dagen dat je afwezig bent van het werk ontvang je in 

plaats van je loon een werkloosheidsuitkering (70% van je loon).  

https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren/attest-sluiting-corona
https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren/attest-sluiting-corona
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7. Onbetaald verlof om dwingende reden 

 Personeelsleden kunnen 10 dagen verlof om dwingende reden opnemen: elke niet te 

voorziene, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke 

tussenkomst van het personeelslid vereist en dit voor zover de uitvoering van de 

arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt. 

Het MAT heeft beslist om de gevolgen van  het coronavirus te beschouwen als een 

dwingende reden. 

 

 Je mag afwezig zijn gedurende de tijd die nodig is om het hoofd te bieden aan het 

probleem, op voorwaarde dat: 

- Je jouw leidinggevende en de personeelsdienst vooraf verwittigt, of indien dit 

niet mogelijk is, zo spoedig mogelijk. 

- Je moet het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan. 

- De duur van de afwezigheid met 10 arbeidsdagen per kalenderjaar mag niet 

overschreden worden. In geval van deeltijdse arbeid wordt deze duur herleid 

in verhouding tot de duur van de arbeidsprestaties. Dit verlof is onbezoldigd. 

8. Psychische ondersteuning medewerkers 

Medewerkers die nood hebben aan een luisterend oor, ondersteuning en/of begeleiding 

kunnen hier op verschillende manieren beroep op doen: 

 Bespreek de situatie met uw leidinggevende 

 Maak een afspraak met onze interne psychologen 

- Charlotte Vandermeulen: charlotte.vandermeulen@votjeugdhulp.be  

- Birgit Leman: birgit.leman@votjeugdhulp.be  

 Maak een afspraak met onze interne vertrouwenspersonen  

- Karin Martens: karin.martens@votjeugdhulp.be  

- Herman Dewispelaere: herman.dewispelaere@votjeugdhulp.be  

 Contacteer de interne preventieadviseur Herwig Vanroose 

(herwig.vanroose@votjeugdhulp.be)  

 Contacteer een medewerker van de externe dienst voor preventie op het werk 

IDEWE (051/27 29 29).  

9. Attesten 

De personeelsdienst voorziet volgende attesten: 

- Verklaring ouder werkzaam in de zorgsector (voor scholen) 

  

mailto:charlotte.vandermeulen@votjeugdhulp.be
mailto:birgit.leman@votjeugdhulp.be
mailto:karin.martens@votjeugdhulp.be
mailto:herman.dewispelaere@votjeugdhulp.be
mailto:herwig.vanroose@votjeugdhulp.be
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PROCEDURE ZIEKTE EN INTERNE CONTACTOPSPORING 

COVID-19 

9.1 Algemeen 

De afspraken bij ziekte zijn de volgende: 

 

 Indien je ziek bent, is het de bedoeling dat je de personeelsverantwoordelijke 

telefonisch verwittigt en uiterlijk een half uur voor je normaalgezien zou starten. Indien 

de personeelsverantwoordelijke niet aanwezig is, moet je je ziektemelding doorgeven 

aan het onthaal. Buiten de kantooruren dien je de leefgroep in te lichten. 

 

 Het doktersattest moet je vervolgens binnen de 48u aan de personeelsdienst 

bezorgen. Dit mag zeker ook per mail (eventueel kan je het attest fotograferen met je 

gsm). Ben je te laat met je ziektebriefje dan heb je in principe geen recht op 

gewaarborgd loon. 

 

 Laat de personeelsverantwoordelijke ook, ten laatste een dag voor het einde van je 

doktersattest, weten of je al dan niet zal herstarten. Bij voorkeur telefonisch of, indien 

dit niet mogelijk is, per mail. 

 

Zie ook stroomdiagram bij afwezigheid owv COVID-19 

9.2 Indien (vermoedelijke) besmetting met corona 

Bij vermoeden van besmetting, zet je volgende stappen:  

Wat moet de werknemer doen: 

 Meteen thuis blijven zodat er geen contact meer is met andere mensen: zichzelf 

isoleren. 

 

 Contacteer de huisarts. De huisarts geeft advies en zegt of en waar de werknemer 

getest kan worden. 

 

 Je contacteert de personeelsdienst telefonisch op 0491 71 34 14 en bezorgt het 

doktersattest binnen de 48u (een foto van het attest mag ook doorgemaild worden). 

Indien je effectief positief hebt getest, laat je dit ook uitdrukkelijk weten en volg je 

onderstaande stappen op.  
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VACCINATIE 

1. Algemeen 

Vanuit de Taskforce adviseren wij heel sterk om 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? 

 

Ondertussen worden de meesten onder jullie opgeroepen voor de boosterprik. 

2. Vaccinatie en arbeidstijd 

Ben je ingeroosterd op het moment of aan het werk 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.) 

Over het algemeen wordt door het vaccinatiecentrum 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 naar Berdien.  
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FAQ: CORONAVIRUS COVID-19: ARBEIDSRECHTERLIJKE GEVOLGEN 

JE BENT ZELF ZIEK  

Je hebt de ziektesymptomen van corona of 

er is een vermoeden van besmetting met 

het coronavirus COVID-19. 

 

 Je blijft thuis en contacteert onmiddellijk je huisarts voor verdere opvolging en 

behandeling. 

 

 Je contacteert de personeelsverantwoordelijke telefonisch op 0491 71 34 14 en 

bezorgt het doktersattest binnen de 48u (een foto van het attest mag ook 

doorgemaild worden). Indien je effectief positief hebt getest, laat je dit ook 

uitdrukkelijk weten! 

 

 Zie ook procedure quarantaine, testen en isolatie. Bij twijfel, contacteer je huisarts. 

Je verwittigt ook de personeelsverantwoordelijke dat je het werk terug zal 

hervatten. 

 

 Bij werkhervatting :  

- Verplicht dragen van een chirurgisch masker (dit zijn de blauwe, niet de 

zwarte of zelfgemaakte) gedurende minstens 14 dagen EN tot men 

volledig klachtenvrij is. Ook de hoest moet volledig verdwenen zijn.  

- Er moet extra aandacht besteed worden aan de basis 

hygiënemaatregelen en social distancing indien mogelijk. 

- Nauw contact met personen die tot de risicogroep voor een ernstige vorm 

van COVID-19 vermijden gedurende 14 dagen EN tot men volledig 

klachtenvrij is.  

 

JE BENT ZELF NIET ZIEK  
Je bent in contact geweest met een 

(vermoedelijk) besmet persoon. 

 Wordt je via contacttracing op de hoogte gebracht van een risicocontact of heb 

je zelf een vermoeden dat je een risicocontact gehad hebt, neem dan contact 

op met je dokter. Hij zal inschatten of het een laag- of hoogrisicocontact is. 

 

 Contactpersonen met een hoger risico – zie ook procedure quarantaine, testen en 

isolatie.  
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Je behoort tot de risicogroep of woont 

samen met iemand die tot de risicogroep 

behoort 
 

 

 

 Zie website voor meer informatie: https://covid-

19.sciensano.be/nl/procedures/risicogroepen  

Omwille van de coronamaatregelen is je 

werkproces dusdanig verstoord dat je 

zonder werk dreigt komen te zitten. 

 Ga onmiddellijk in overleg met je direct leidinggevende. Net zoals bij alle 

werknemers tijdens deze coronapandemie, kan je naast je normale takenpakket 

ook alternatieve taken krijgen: je kan ingezet worden bij andere taken eventueel 

ook van andere afdelingen. Bij bepaalde andere medewerkers ligt de werkdruk 

nu nl. extra hoog en misschien kan je dit mee helpen verlichten. Indien je zelf nog 

ideeën hebt, zijn deze zeker welkom!  

 

 Indien alternatief werk niet mogelijk blijkt,  kan in overleg met je direct 

leidinggevende: 

- Recupuren worden opgenomen 

- Verlof worden opgenomen/verzet  

- Onbetaald verlof om dwingende reden (10 dagen) worden opgenomen  
 

 Vergeet ook niet om elke wijziging door te geven aan de personeelsdienst. Dit 

kan via het standaard formulier of de mail met goedkeuring van je 

verantwoordelijke door te sturen naar de personeelsdienst. 

 

Omwille van de coronamaatregelen is het 

extra druk op je dienst. 

 Indien je dit wil en indien het je dienst ten goede komt, kan verlof geannuleerd of 

verzet worden in overleg met de leidinggevende. 

 

 Probeer je toekomstige vakantie dan wel voldoende te spreiden om te vermijden 

dat je te veel vakantie in één keer moet opnemen of in een te korte tijdspanne. 

Dan komt de werking van je dienst in de toekomst ook niet in gevaar. Dit doe je 

opnieuw in overleg met je direct leidinggevende. 

 

 Heb ook voldoende oog voor zelfzorg! Wanneer je extra werkdruk ervaart is het 

belangrijk om je work-life balans goed in het oog te houden. Misschien kan het 

goed zijn om toch enkele dagen verlof of recup te laten staan. Of heb je er nood 

https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/risicogroepen
https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/risicogroepen
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aan om enkele extra in te plannen. Ga hierover in overleg met je direct 

leidinggevende.   

 

 Vergeet ook niet om elke annulering/wijziging door te geven aan de 

personeelsdienst. Dit kan via het standaard formulier of de mail met goedkeuring 

van je verantwoordelijke door te sturen naar de personeelsdienst. 

 

De school of crèche van je kinderen sluit 

omwille van het coronavirus 

 Wanneer de school/crèche sluit ten gevolge van corona krijg je in bepaalde 

gevallen het recht om van het werk thuis te blijven en kan je beroep doen op 

werkloosheid wegens overmacht en dit voor de periode waarin de school/crèche 

gesloten is. Dit is ook van toepassing voor wie aan telewerk doet en in deze 

situatie terecht komt. 

 

 Voorwaarden: 

- wanneer je minderjarig kind thuis moet blijven omdat het kinderverblijf, de 

klas of de school gesloten wordt om de verspreiding van het coronavirus te 

beperken 

- wanneer je gehandicapt kind, ongeacht de leeftijd, niet naar het centrum 

voor opvang van gehandicapte personen kan gaan omdat dit om 

voormelde reden gesloten wordt.   

 

 Breng in dat geval meteen je direct leidinggevende en de personeelsdienst op de 

hoogte en bezorg hem het attest van kinderdagverblijf, school of het centrum 

voor opvang van gehandicapte personen.  Je vindt het attest sluiting corona op 

de website van de RVA.  Dit attest bevestigt dat de sluiting een gevolg is van een 

maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, en vermeldt 

de termijn van de sluiting. De personeelsdienst zal de aangifte van tijdelijke 

werkloosheid wegens overmacht in orde brengen. Voor de periode van sluiting 

heb je recht op tijdelijke werkloosheid. Voor de dagen dat je afwezig bent van 

het werk ontvang je in plaats van je loon een werkloosheidsuitkering (70% van je 

loon).  

 

  

https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren/attest-sluiting-corona
https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren/attest-sluiting-corona
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Meer info:  

 Verlof om dwingende redenen 

 

- Personeelsleden kunnen 10 dagen verlof om dwingende reden opnemen: elke niet te voorziene, los van het werk staande gebeurtenis 

die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van het personeelslid vereist en dit voor zover de uitvoering van de 

arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt. 

Het MAT heeft beslist om de gevolgen van  het coronavirus te beschouwen als een dwingende reden. 

 

- Je mag afwezig zijn gedurende de tijd die nodig is om het hoofd te bieden aan het probleem, op voorwaarde dat: 

 Je jouw leidinggevende en de personeelsdienst vooraf verwittigt, of indien dit niet mogelijk is, zo spoedig mogelijk. 

 Je moet het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan. 

 De duur van de afwezigheid met 10 arbeidsdagen per kalenderjaar mag niet overschreden worden. In geval van deeltijdse 

arbeid wordt deze duur herleid in verhouding tot de duur van de arbeidsprestaties. Dit verlof is onbezoldigd. 

 

 Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 

 

- Enkel bij quarantaine o.w.v. een hoogrisico contact waarbij je niet kan telewerken en bij sluiting van de school/crèche van je kind, heb 

je als contractueel personeelslid ook nog de mogelijkheid om overmacht in te roepen.  

 

- Onder overmacht wordt verstaan, een plotse, onvoorziene gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van partijen, die de uitvoering van de 

overeenkomst tijdelijk en volledig onmogelijk maakt 

 

- Ten einde te vermijden dat jouw afwezigheid als ongewettigd wordt beschouwd, ga je onmiddellijk in overleg met jouw 

leidinggevende. 

 

- Je bezorgt alle nodige bewijsstukken voor de ingeroepen overmacht aan de personeelsverantwoordelijke. Je doet dit onmiddellijk. 

 

- De afwezigheid van prestaties heeft evenwel de afwezigheid van salaris tot gevolg. Onder bepaalde voorwaarden kan je echter 

uitkeringen genieten die door RVA uitbetaald worden wegens tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht. Deze vorm van 

werkloosheid kan enkel in volledige dagen worden opgenomen 

https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte-nieuwe-update-09032020
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BIJLAGEN (BRON: HTTPS://COVID-19.SCIENSANO.BE/NL/PROCEDURES/BESLISBOMEN) 

STROOMDIAGRAM AANGEPAST TEST- EN QUARANTAINEBELEID 

20220105 aangepast testbeleid.docx 

 

Of indien link niet werkt:  

VOT  coronavirus  20220105 aangepast testbeleid 

 

file://///onstehuisfp/vot/Coronavirus/20220105%20aangepast%20testbeleid.docx
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STROOMDIAGRAM KINDEREN JONGER DAN 6 JAAR 
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STROOMDIAGRAM BIJ AFWEZIGHEID OWV COVID 

 

Je moet in quarantaine omwille van 
COVID 

Je hebt zelf symptomen 

1. Je gaat naar de dokter en volgt zijn 
instructies op                     

2. je verwittigt asap de 
personeelsdienst & bezorgt je 
doktersattest binnen de 48u 

Je hebt een hoogrisicocontact gehad 
maar geen symptomen 

 (volg de teststrategie en 
quarantainestrategie die op dat 

moment geldt) 

je bent in de mogelijkheid om te 
telewerken 

1. je blijft thuis om te telewerken  

2. je bezorgt asap je 
quarantaineattest aan de 

personeelsdienst 

je bent niet in de mogelijkheid om te 
telewerken 

je wil je beroepen op je recht op 
werkloosheid  

(70% van je maandloon + 5,63€/dag) 

meer info op: 
https://www.rva.be/nl/documentatie

/infoblad/t2#h2_4 

1. je bezorgt asap je 
quarantaineattest aan de 

personeelsdienst 

2. de personeelsdienst doet aangifte 
bij de RVA 

3. je neemt contact op met je 
vakbond/ hulpkas om je uitering te 

ontvangen  

je neemt liever geen werkloosheid op 

1. je bespreekt met je leidinggevende 
de mogelijkheid tot het opnemen van 

verlof/recup 

2. je verwittigt de personeelsdienst  
van d egemaakte afspraken 

3. je bezorgt asap je 
quaranatienattest aan de 

personeeldienst 



Coronaboek         0 

STROOMDIAGRAM BEZOEK- EN VERLOFREGELING 

Situatie 0 

 

Situatie 1 

  

SITUATIE 0 
- geen besmetting 
- er is een vaccin 

bezoeken gaan door verloven gaan door 

SITUATIE 1 
- geen besmetting in VOT 

- geen lokale outbreak 

bezoeken gaan door verloven gaan door 

- verhoogde waakzaamheid  
  hygiënische maatregelen 
- bezoeken ( 
  buitenlucht/bezoekersruimte) 
- sensibilisatie ouders 
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Situatie 2 en 3 

  

SITUATIE 2 & 3 
- regionale/ vele lokale 

outbreaks 

bezoeken gaan door 
verloven kunnen 

doorgaan 

VOORWAARDEN: 
- niemand van context besmet 
- jongeren = risicogroep ZC - extra  afwegingen 
- contextfiguur = risicogroep => negatief advies 
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Situatie 4 

  

SITUATIE 4 

besmetting van 1 of meerdere 
jongere(n)/personeelslid binnen 

één leefgroep 

geen bezoeken voor 
alle jongeren uit deze 

leefgroep 

geen verlof voor alle 
jongeren uit deze 

leefgroep 

Quarantaine/ 
zelfisolatie 

outbreakteam komt 
samen 

besmetting in context 

besmetting gekend 
voor verlof 

Jongere kan niet op 
bezoek gaan 

Jongere kan niet op 
verlof gaan 

besmetting gekend na 
verlof 

preventief quarantaine 
van de jongere 

VOT 

thuis in de besmette 
context 

besmetting 
medewerker in 

verschillende LG 
werkzaam 

zie proc. interne contacttracing 

Outbreakteam komt samen vanaf 2 
besmettingen 

hoog risico (steeds van 
toepassing indien vaste 

begeleider uit leefgroep) 

geen bezoeken voor 
jongeren uit leefgroep 

geen verlof voor 
jongeren uit leefgroep 

laag risico 

bezoek gaat door 

verlof na testing 
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Situatie 5 

  

SITUATIE 5 
- verschillende besmettingen 

over verschillende leefgroepen 

Outbreakteam komt 
samen en volgt de 

situatie op 
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STROOMDIAGRAM CONTEXTBEGELEIDING 

CONTEXTBEZOEKEN 

Face to face of 
beeldbellen 

FACE TO FACE  

mits mondmaskers, social distancing en hygiënische 
maatregelen  

hierarchische voorwaarden 
1. buitenlucht 

2. in VOT 
3. lokaal in de buurt 

4. huisbezoek 

1 of meer contextfiguren in 
quarantaine 

geen huisbezoek 

persoon in quartaine 

beeldbellen 

persoon niet in 
quarantaine 

- face to face 
- telefonie/beeldbellen 

hele gezin in quarantaine 

geen huisbezoek 

beeldbellen  

contextbegeleider in quarantaine 

geen hoogdringende situatie 

telefonisch / beeldbellen 

hoogdringende situatie 

vraag tot huisbezoek: 

Collega neemt over 
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SCENARIO’S LEEFGROEPEN 

9.3 HDO – Vijverhuis 

Opzet 

Baby’s en peuters 

Onze jongste kinderen kunnen we onmogelijk in volledige zelfisolatie plaatsen. Dit is 

pedagogisch niet OK. Alternatief: positief getest kind overnacht op de eigen kamer maar 

verblijft overigens in de rode hobby (als speel en ontspanningsruimte). De maaltijd wordt ook 

daar genuttigd, apart van de groep. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de aparte 

sanitaire ruimte boven (eigen douche/toilet). Als er meerdere jonge kinderen besmet zijn 

worden die samen geplaatst in de rode hobby. Vanaf 4 besmettingen of meer voorzien we 

twee ruimtes voor hen (rode en blauwe hobby). De bezoekersruimte wordt dan ingericht als 

speelruimte voor kinderen die nog niet besmet zijn. 

Lagere school kinderen 

Lagere school kinderen gaan in zelfisolatie in de bezoekersruimte. Dit wordt ingericht als 

slaap/eet/ontspanningsruimte. De kast in het midden van de ruimte kan het slaapdeel 

afscheiden van het onstspanningsdeel. 

Indien er meerdere kinderen besmet zouden zijn moeten we gaan voor plan B: 

bezoekersruimte inrichten als eet en ontspanningsruimte voor besmette kinderen en 

overnachten gebeurt op de eigen kamer. 

Sanitair: kunnen zich wassen aan de lavabo in de bezoekersruimte. Sowieso wordt er 1 

badkamer vrijgehouden boven voor kinderen die positief getest zijn. We opteren voor de 

badkamer met bad aangezien deze het meest afgezonderd is van de rest van de groep. We 

gebruiken 1 kast in de badkamer om het materiaal in op te bergen (handdoeken, 

douchegel, shampoo, …). 

Maaltijden worden genuttigd in de bezoekersruimte (bij 1 of meerdere besmettingen). 

Algemeen  

We opteren ervoor om zoveel mogelijk dezelfde begeleiders in te zetten voor de 

verzorging/begeleiding van besmette jongeren. We houden de contacten bij in een schriftje. 

We proberen begeleiders die tot de risicogroep behoren (of iemand in hun nabije omgeving 

hebben die tot de risicogroep behoort) zo weinig mogelijk in contact te laten komen met de 

besmette jongeren. 

We blijven inzetten op 2maal daags koorts opnemen bij iedereen. 

To do 

TO DO: onmiddellijk 

- Controleren of er een extra bed voorhanden is. Dit zou dan in de bezoekersruimte 

geplaatst worden in geval van een corona besmetting bij één van de kinderen. 

 

- Controleren of alle benodigdheden voorradig zijn: 

 Voldoende mondmaskers (aanvragen aan onthaal) 

 Voldoende ontsmettingsgel (aanvragen bij TD) 

 Voldoende handschoenen 

 Aparte wasmand 

 Aparte vuilbak 
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 Face shield 

 

- Nagaan of de tablet gebruiksklaar is. Daarnaast ook een aantal kindvriendelijke 

spelletjes installeren en kijken hoe we kunnen videobellen met de smartphone van de 

groep.  

 

- Nagaan bij Kjell of er nog een extra laptop voorhanden is om vb. Netflix films of DVD’s 

op te bekijken 

 

- Toelichting geven aan team rond draaiboek 

 

- Nagaan bij het team of iedereen reeds een schort heeft dat past 

 

TO DO: bij moment van uitbraak 

- Bed beneden in de bezoekersruimte installeren + opmaken 

- Aantal persoonlijke spullen verhuizen naar bezoekersruimte 

- Tafel voorzien in rode hobby om maaltijden aan te nuttigen 

- Aparte wasmand + vuilbak klaarzetten in de bezoekersruimte en/of rode hobby 

- Badkamer boven aanduiden als aparte badkamer + 1 kast voorzien om alle spullen te 

bewaren (shampoo, douchegel, washandjes, handdoeken) 

- Spelmateriaal voorzien in bezoekersruimte en/of rode hobby 

Pedagogisch 

 

Kinderen betrokken houden op het leefgroepsgebeuren 

- Dagelijks Whatsapp momentje houden met de groepsgenoten 

- IB momenten laten doorgaan in de buitenlucht 

 

We zorgen voor een gevarieerde invulling: 

- Aanbod vanuit spelotheek Ieper gebruiken 

- Aanbod vanuit bibliotheek Ieper gebruiken 

- Gebruik maken van de jongerentablet 

- Jongeren kunnen twee maal daags in aanwezigheid van begeleider buiten spelen (in 

de tuin of een wandeling/fietstocht maken). 

- Indien er meerdere kinderen besmet zijn: 

 Baby’s / peuters: mogen samen vertoeven in de rode hobby 

 Lagere school kinderen: mogen samen vertoeven in de bezoekersruimte 
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9.4 HDO – Sneppe  

Werd uit coronaboek gehaald, aangezien dit niet langer actueel was.  
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9.5 HDO – Hagekant 

Praktisch 

- Uitdokteren of alle materiaal aanwezig is en indien niet dit in orde brengen  (schorten, 

wasmanden, extra thermometer, schriftje om notities te nemen, mondmaskers, 

ontsmettingsmiddel en doekjes, vuilbakje, handschoenen, shield….) 

Gedurende isolatie van jongere 

- Jongeren blijven op eigen kamer, indien ze uit de kamer moeten komen (toilet 

bezoek en douchemoment) dan is dit met mondmasker en handschoenen aan. 

 

Pedagogisch 

- Jongeren krijgen 2 momenten per dag dat ze onder begeleiding naar buiten kunnen 

om wandeling te doen op het domein ( voorzorgsmaatregel: zorgen dat jongere zelf 

aan niets moet komen om buiten te geraken) 

- Maaltijden worden genuttigd op de kamer 

- We zorgen voor invulling adhv knutselgerief, leesboekjes, tablet, laptop, aanschaffing 

netflix 

- Wanneer jongeren op eigen kamer blijven bij besmetting dan kunnen zij in afspraak 

met begeleiding uit de kamer om te douchen/ bad te nemen. 

Toiletbezoek kan niet op vaste tijdstippen, wel met afspraken (zie hierboven) 

- Betrekken in leefgroepsgebeuren: videochatten bij op dienst komen van begeleiding, 

bij knabbel en babbel, bij de bewonersvergadering, op losse momentjes… 
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9.6 HDO – Dreve 

Praktisch 

Jongeren in zelfisolatie blijven op de eigen studio en verlaten deze niet uit eigen beweging. 

Er moet steeds met de begeleiders afgesproken worden rond roken, douches,…. 

We voorzien één corona badkamer (badkamer met één douche, bad en wc). De andere 

jongeren kunnen niet meer gebruik maken gedurende een lopende zelfisolatie van één van 

onze jongeren. Badkamer wordt steeds na gebruik ontsmet! We voorzien ontsmetting in de 

badkamer zodat er niet steeds over en weer gelopen dient te worden.  

Indien er een jongere beneden in zelfisolatie zit, voorzien we beneden een coronatoilet.  

Jongeren koken op de studio. Jongeren vragen aan de begeleiders om dingen uit hun 

vriesvak in gemeenschappelijke vriezer. Ze kunnen dit niet zelf nemen. Indien jongeren echt 

ziek worden, voorzien de begeleiders eten voor hen. Eventueel kunnen er zelf maaltijden 

besteld worden bij externe diensten.  

Roken kan in samenspraak met de begeleiders maar gebeurt in afzondering. De jongere in 

zelfisolatie raakt niets aan.  

Jongere heeft zelf op kamer ontsmetting, handschoenen en mondmaskers, als jongere van 

kamer komt is het de verwachting dat jongere mondmasker en handschoenen aan heeft om 

naar beneden te komen.  

 

Begeleiders doen een schort, mondmasker, handschoenen en face shield aan indien ze in 

contact komen met een jongere.  

Drie keer per dag nemen we de temp van de jongere op en noteren deze.  

Begeleider op dienst voorzien om gang te ontsmetten. 

Deuralarm aanleggen gezien sommige jongeren het niet zo nauw nemen met de 

maatregelen.  

 

Pedagogisch  

We opteren om zoveel als mogelijk onze telefoon bij ons te hebben om zo via whatsapp/ 

bellen… in contact te staan met de jongere…begeleider die op dienst kom 

 

Jongeren hebben heel wat materiaal zelf ter beschikking. Tv, laptops en smart phones. Extra 

is niet direct nodig. Er kan geen gebruik gemaakt worden van gemeenschappelijke ruimtes 

zoals pc-lokaal, living,… 

Begeleiders doen boodschappen voor de jongeren, indien nodig. Indien jongeren ook ziek 

worden, kunnen begeleiders ook voorzien in eten voor de jongeren. Eventueel via externe 

dienst.  

We plannen 2x per dag een moment in dat we gaan wandelen naar buiten met de jongere 

(overdag en 1x ’s avonds). 

Eventueel een netflixaccount van de groep nemen, betalen met ontspanningsgeld?  

Vraag of jongere ook extra crea materiaal wenst (bv diamond painting…) 
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Indien er meerdere besmette of zieke jongeren zijn, mogen deze in principe wel samen zitten. 

Mits duidelijke afspraken, kan dit toegestaan worden.  

  



6 

 

10. JEZ11 

praktisch 

- We gaan na op welke kant van de gangen boven de jongere slaapt. Gezien we 

afbouwen momenteel naar 6 jongeren hebben we langs elke kant van de gang wel 

enkele kamers vrij.  

- We kijken om de jongere/ jongeren die in zelfisolatie zijn af te zonderen op een kant 

van de gang boven. 1 gang wordt dus volledig afgesloten als ‘isolatie’ zone.  

- de jongeren hebben dus sanitair en douche langs zijn kant van de gang. Andere 

jongeren kunnen dit niet gebruiken.  

- We voorzien alles op de gang boven, stoel met: 

o Ontsmetting 

o Handschoenen 

o Mondmaskers 

o Thermometer (exclusief voor jongeren die in zelfisolatie zitten) 

o Lijst met balpen waarop we 3x per dag de temperatuur van de personen in 

kwestie noteren 

o Vuilnisbakje 

o shield 

Daarnaast staat een mand met propere schorten en een mand met vuile schorten. 

Als de begeleiding op dienst komt gebruikt hier verse schort. Als hij laatste maal 

langsgaat bij jongere gooit hij gebruikte schort in vuile mand. Bgl die merkt dat 

wasmand wat vol is brengt deze naar beneden om in de wasmachine te steken.  

- Duidelijkheid tav bgl: op dienst is 1 iemand verantwoordelijk voor de opvolging van 

de jongere, mensen die tot de risico groep behoren volgen de jongere NIET op.  

- Jongere heeft zelf op kamer ontsmetting, handschoenen en mondmaskers, als 

jongere van kamer komt is het de verwachting dat jongere mondmasker en 

handschoenen aan heeft om naar beneden te komen. We zetten alle mogelijke 

deuren open  

- Bgl op dienst voorziet om klinken, …in de quarantaine gang te ontsmetten, 

huishoudsters betreden deze gang niet.  

- Permanentie wordt op de hoogte gebracht 

- Context wordt op de hoogte gebracht 

- Opbellen dokter en in overleg een tijdspad vooropstellen: 

o Hoelang gaat de jongere in quarantaine 

o Is een testing van toepassing? 

 Belangrijk om dit ook duidelijk naar jongeren te communiceren.  

pedagogisch 

- We plannen 2x per dag een moment in dat we gaan wandelen naar buiten met de 

jongere (1x overdag en 1x ’s avonds) 

- We zetten alle deuren open zodat jongere nergens moet aankomen indien de 

jongere van kamer komt.  

- Bij jongeren die geen recht hebben op hun gsm wordt bekeken hoe we hierin 

uitzonderingen kunnen maken.  

- Jongeren die roken worden momenten vastgelegd dat jongere naar beneden kan 

komen (mits het volgen van bovenstaande afspraken).  

- Gezien jongere geen dagplanning heeft kan de jongere slapen tot wanneer ze dit 

wensen. Afspraak dat ze opbellen indien ze wakker zijn, dan kijken we om ontbijt te 

brengen 

- Maaltijden worden op kamer genuttigd.  

- Indien jongere dit wenst kan ze een draagbare dvd speler krijgen + allerhande dvd’s 

- Jongere kan vraag stellen tot knutselmateriaal, gerief om zich bezig te houden 

- Indien meerdere jongere in isolatie zitten kunnen ze bepaalde momenten van de dag 

wel samen op kamer.  
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- Ipad kan bepaalde momenten per dag worden gevraagd (5u per dag, al rekening 

houdend dat er meerdere jongeren besmet kunnen raken (gaat in tegen algemene 

afspraak dat de ipad niet mee kan naar kamer maar uitzondering wordt hiervoor 

voorzien) 

- We opteren om zoveel als mogelijk onze telefoon bij ons te hebben om zo via 

whatsapp/ bellen… in contact te staan met de jongere… bv bewonersvergadering 

doet hb met jongere individueel via videobellen, als bgl toekomt op dienst om 

goeiedag te zeggen…  

- Indien de studio vrij is en jongere verblijft langs die kant van de gang: kan er ingezet 

worden dat jongeren individueel koken, bgl zou boodschappen kunnen doen zodat 

jongere zich hiermee toch kan bezighouden.  

- Jongere heeft netflix account of kan netflix account van de groep gebruiken 

- Vraag of jongere ook extra crea materiaal wenst (bv diamond painting, puzzels…) 
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POLICY TELEWERK IN HET KADER VAN MAATREGELEN 

CORONAVIRUS (COVID19) 

 

Art. 1 Inleiding 

Deze policy wordt opgesteld door Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen, met hoofdzetel 

gevestigd te Poperingseweg 30, 8900 Ieper, vertegenwoordigd door de heer Filip De Baets, directeur, 

als werkgever en hierna genoemd VOT. 

De doelstelling van dit document is het vastleggen van de mogelijkheden en de richtlijnen in het kader 

van telewerk omwille van de maatregelen omtrent het indijken van het verspreiden van het 

Coronavirus (Covid19). Deze vorm van telewerk wordt hierna Corona-telewerk genoemd. Het is 

geenszins de bedoeling dat er een beleid wordt opgezet omtrent structureel telewerk, noch om een 

algemeen beleid inzake occasioneel telewerk op te herwerken om andere redenen dan het 

Coronavirus (Covid19).  

Corona-telewerk in de zin van deze policy wordt gedefinieerd als het werken op een vrij te kiezen 

plaats zonder rechtstreekse controle en aanwezigheid van de werkgever en gebruik makende van 

informaticatechnologie met het doel om de verspreiding van het Coronavirus (Covid19) tegen te 

gaan.  

Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden wordt er uitzonderlijk gebruik gemaakt van deze 

algemene policy en niet van individuele overeenkomsten. Hiervoor werd goedkeuring verleend door 

FOD Waso.  

Art. 2 Toekenningscriteria en uitvoeringsmodaliteiten 

In het kader van de maatregelen die worden genomen om de verspreiding van het Coronavirus 

Covid19 tegen te gaan, roept de regering op om indien mogelijk zoveel mogelijk van thuis uit te 

werken. VOT heeft daarom beslist om tijdelijk aanvragen tot ‘Corona-telewerk’ van de werknemer te 

aanvaarden als overmachtssituatie die occasioneel telewerk kan rechtvaardigen, mits de 

voorwaarden voldaan zijn. Een overmachtssituatie betreft een situatie waarbij de werknemer omwille 

van onvoorziene omstandigheden en onafhankelijk van zijn wil zijn prestaties niet kan verrichten op de 

normale arbeidsplaats.  

De aanvaarding dat een werknemer kan telewerken met als doel de verspreiding van het Coronavirus 

Covid19 tegen te gaan, wil niet zeggen dat de functie van de werknemer ook om andere redenen in 

aanmerking zou kunnen komen om voor occasioneel of structureel telewerken in aanmerking te 

komen. 

Wanneer de evoluties van de overheidsmaatregelen tegen het verspreiden van het virus en van de 

impact daarvan op de productie en het inzetten van de arbeidskrachten dit noodzakelijk maken, kan 

VOT de toekenningscriteria en de uitvoeringsmodaliteiten zoals hieronder vermeld, aanpassen. 

Deze aanpassingen zullen maar gebeuren voor zover, en voor zolang, dit strikt noodzakelijk is. Het is 

daarbij geenszins de bedoeling om de loon-en arbeidsvoorwaarden van de werknemer eenzijdig te 

wijzigen. 

 

 

a) Functies waarvoor Corona-telewerk is toegestaan 
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Corona-telewerk is slechts toegestaan voor werknemers die in het kader van de uitvoering van hun 

arbeidsovereenkomst gebruik kunnen maken van informaticatechnologie en hun overeengekomen 

werk van op afstand kunnen verrichten.  

Binnen VOT betreft dit volgende functies : 

- Directeur 

- Verantwoordelijke 

- Medewerker ondersteunende diensten 

- Medewerker personeel 

- Medewerker financiën 

- Medewerker DIVAM & OSiO 

- Hoofdbegeleider 

- Contextbegeleider 

- ICT-verantwoordelijke 

- Zorgcoördinator 

- Kwaliteitscoördinator 

- Sportcoördinator 

- Projectcoördinator AWL 

Niettegenstaande bovenstaande lijst, beslist de werkgever / rechtstreekse leidinggevende of de 

werknemer gebruik kan maken van het Corona-telewerk.  

Volgende medewerkers komen in elk geval niet in aanmerking voor Corona-telewerk: 

- Functies die uit hun aard een permanente aanwezigheid van de werknemer in de kantoor- en/of 

cliëntomgeving vragen 

- Functies waarbij in het kader van de uitvoering van het werk geen gebruik wordt gemaakt van 

informaticatechnologie 

- Functies voor dewelke geen ICT materiaal ter beschikking gesteld wordt die het mogelijk maakt om 

het overeengekomen werk van op afstand uit te voeren 

 

b) Criteria op basis waarvan de werkgever kan weigeren 

Elke aanvraag Corona-telewerk, ook al beantwoordt deze aan bovenstaande situaties, zal beoordeeld 

worden door de werkgever, meer concreet door de rechtstreekse leidinggevende van de Corona-

telewerker.  

De werkgever behoudt zich het recht voor om een aanvraag voor Corona-telewerk te weigeren. Hij 

kan zich hiervoor onder meer baseren op volgende redenen.  

- redenen die verband kunnen houden met de noodwendigheden inzake de werking van de dienst 

of de onderneming (zoals een vergadering waarbij de aanwezigheid van de werknemer absoluut 

noodzakelijk is), of  

- redenen die verband houden met het oneigenlijk gebruik van de mogelijkheid van Corona-

telewerk. 

Een mondelinge weigering tot Corona-telewerk is geldig. De redenen hiertoe worden zo snel mogelijk 

schriftelijk meegedeeld aan de werknemer. 

c) Plaats waar het Corona-telewerk kan worden uitgevoerd 

De arbeidsprestaties kunnen in toepassing van deze policy worden gepresteerd op het thuisadres van 

de werknemer of elke andere werkplek buiten de lokalen van de werkgever die geschikt is om de 

arbeidsprestaties te verrichten en waar de raad van de overheid omtrent ‘social distance’ kan worden 

opgevolgd.  



10 

 

De werknemer brengt de werkgever op de hoogte van de plaats die hij/zij kiest en van waaruit hij/zij 

zijn/haar arbeidsprestaties zal organiseren.   

Art. 3 Verhouding leidinggevende – Corona- telewerker 

a) Overleg 

De afspraken met betrekking tot het Corona-telewerken gebeuren steeds in onderling overleg tussen 

werknemer en leidinggevende. Dergelijke afspraken dienen te beantwoorden aan de principes 

vastgelegd in deze policy en aan de noden van de organisatie. 

Meer bepaald maken werknemer en leidinggevende over volgende zaken afspraken: 

- Op te leveren output 

De werknemer en de leidinggevende maken afspraken over de output die de werknemer zal 

opleveren en/of de timing waarin dit dient te gebeuren. In geen geval mag de dienstverlening aan de 

cliënt in het gedrang komen, deze komt steeds op de eerste plaats. 

- Bereikbaarheid & uurrooster 

De werknemer blijft op binnen dezelfde tijd en op dezelfde wijze bereikbaar voor collega’s, 

leidinggevende en klanten (mail/telefoon/GSM) zoals dit het geval is wanneer hij/zij de 

werkzaamheden zou verrichten in de lokalen van de werkgever.   

De werknemer noteert de geplande uren thuiswerk in zijn elektronische agenda (Outlook) alsook in het 

elektronisch uurrooster in Filemaker. 

De uren thuiswerk kunnen nooit meer bedragen dan de uren in het basisuurrooster.  Bijgevolg kan de 

werknemer op deze dagen geen overuren genereren. Dit zal op weekbasis bekeken worden. 

Enkel in uitzonderlijke situaties kunnen overuren gegenereerd worden (vb. onverwachts opgeroepen 

worden om in een leefgroep te gaan bijspringen). Dit kan enkel maar na overleg met je 

leidinggevende. 

- Samenwerking 

De werknemer en de leidinggevende maken afspraken omtrent samenwerking met collega’s op 

afstand. De werknemer en de leidinggevende proberen daarbij zoveel mogelijk de samenwerking met 

collega’s te vrijwaren, en te waken over de werkbelasting van eenieder. 

Art. 4 Praktisch 

a) Technische ondersteuning 

VOT stelt een laptop en VPN-verbinding ter beschikking.  

De werknemer is verplicht de hem ter beschikking gestelde technologie als een goed huisvader te 

gebruiken overeenkomstig de geldende richtlijnen vervat in de policy omtrent het gebruik van ter 

beschikking gestelde technologie. 

De Corona-telewerker is verplicht de werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van een defect 

aan de door hem/haar gebruikte apparatuur of van een geval van overmacht waardoor hij zijn werk 

niet kan verrichten. In voorkomend geval neemt hij contact met de verantwoordelijke  ICT-dienst van  

VOT (Kjell Declercq, tel: 057 22 62 88, e-mail: Kjell.Declercq@votjeugdhulp.be).  

Indien het technisch probleem niet onmiddellijk kan opgelost worden, worden afspraken gemaakt in 

overleg met de rechtstreekse leidinggevende.  

b) De organisatie van de werkplek 
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De gekozen werkplek dient geschikt te zijn voor het uitvoeren van de arbeidsprestaties. 

Dit impliceert: 

- dat de nodige infrastructuur (vb. internet connectie, PC, printer, bureau, …)  aanwezig is. 

- dat hij zelf instaat voor het creëren van een goede werkplek situatie zodat hij op rustige en 

ongestoorde wijze kan werken. 

De werkgever is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de wetgeving m.b.t. veiligheid en 

gezondheid (Welzijnswet, ARAB en Codex Welzijn op het Werk) op de werkplek. De preventieadviseur 

kan schriftelijk advies geven over het inrichten van de werkplek. De werknemer evalueert zelf of de 

werkplek voldoet aan de vereisten van veiligheid en gezondheid. Hij kan hiertoe ten allen tijde de 

bedrijfspreventiedienst contacteren.   

Een controle van de werkplek dient altijd vooraf aangekondigd te worden en is enkel mogelijk mits 

voorafgaand akkoord van de werknemer. 

c) Vergoedingen 

Voor het occasionele telewerk ontvangt de werknemer zijn in de arbeidsovereenkomst 

overeengekomen verloning.  

Voor volledige dagen Corona-telewerk wordt geen woon-werkvergoeding toegekend. 

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat er geen enkele werkelijke noch forfaitaire kosten voor de 

werkplek, elektriciteit, verwarming, telefonie, software, printer, cartouches, papier, kantoormateriaal of 

andere kosten terugbetaald of vergoed worden. 

d) Ziekte / ongeval  

In geval van ziekte of ongeval, zal de werknemer de werkgever op de hoogte brengen overeenkomstig 

de algemene richtlijnen die zijn opgenomen in het arbeidsreglement. 

VOT verbindt zich ertoe de medewerker te laten opnemen in de polis arbeidsongevallen. 

e) Privacy en vertrouwelijke informatie 

De werknemer heeft toegang tot de server van VOT  met daarop vertrouwelijke cliëntgegevens. Hij zal 

de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen zodat de privacy van cliënten gewaarborgd is alsook 

de vertrouwelijkheid van de informatie van de werkgever respecteren. Bij vaststelling van overtreding 

van deze regels, ziet de werkgever zich genoodzaakt om toepassing te maken van het sanctiebeleid 

zoals opgenomen in het arbeidsreglement.  

 

 

Art. 5 Sancties 

Indien zou blijken dat de werknemer tijdens het occasionele telewerk niet het overeengekomen werk 

uitvoert, zijn de sancties uit het arbeidsreglement van toepassing. 

Desgevallend zal de werkgever gerechtigd zijn geen loon te betalen en eventueel zelfs loon terug te 

vorderen. Loon is immers slechts de tegenprestatie van geleverde arbeid.  
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TECHNISCHE PROCEDURE TELEWERK 

Indien je reeds regelmatig van thuis uit werkt, is het belangrijk om deze technische procedure 

telewerk door te nemen.  

Is het voor jou de eerste keer dat je gaat telewerken, hou dan zeker rekening met het 

volgende: 

1. Laat weten aan de personeelsdienst dat je thuis zal werken. Dit kan op: 

hr@votjeugdhulp.be. Neem ook contact op met Kjell. Hij moet eerst de gebruiker 

rechten geven om van op afstand te kunnen werken. 

 

2. Op de laptop die gebruikt zal worden voor thuiswerk moet de nodige software 

geïnstalleerd staan om vanop afstand te kunnen werken: OpenVPN GUI en 

onstehuisTS.  Op voorwaarde dat de gebruiker deze icoontjes niet zelf verplaatst of 

gewist heeft, staan deze op het bureaublad in de rechteronderhoek.  Als je die 

icoontjes niet ziet, dan is de software hoogstwaarschijnlijk niet geïnstalleerd en moet 

er een afspraak gemaakt worden met Kjell voor installatie ervan. 

 

3. Zorg dat je weet hoe je op een correcte manier de VPN-verbinding opstart en afsluit, 

en hoe je correct op de Terminal Server aan- en afmeldt.  Wanneer je dit niet correct 

doet zijn er twee mogelijke scenario’s die zo goed als zeker plaatsgrijpen:  

a. Bij foutief opstarten VPN: je krijgt geen connectie met de server en kan niet 

werken. Opgelet: als je op je lokaal bureaublad aan de slag bent zal je in 

eerste instantie niet noodzakelijk doorhebben dat er geen connectie is maar 

alles wat je doet in Outlook e.d. wordt niet gesynchroniseerd en kan verloren 

gaan nadien. 

b. Bij foutief afsluiten VPN: je houdt de VPN-verbinding actief op de achtergrond 

waardoor deze niet beschikbaar is voor andere collega’s.  De enige manier 

om dit op te lossen is een reset van de VPN waardoor alle collega’s die op 

afstand aan het werk zijn hun connectie met het netwerk verliezen en hun 

werk kunnen kwijt zijn.  Je begrijpt dat we dit willen voorkomen! 

c. Bij foutief aan- of afmelden op de terminal server: je sluit jezelf volledig buiten 

uit de server en kan niet meer aanmelden op de server ongeacht of je op het 

domein bent of thuis werkt(dit is een beveiligingsmaatregel van het 

systeem).  Dit is enkel op te lossen door je als gebruiker volledig te wissen en 

compleet opnieuw aan te maken.  Dit houdt het volledige verlies in van alle 

mails en je volledige agenda in Outlook!!! 

 

4. Schakel je vaste werktelefoon door naar je werkGSM zodat wie je opbelt ook effectief 

bij jou uitkomt (collega’s en externen weten niet wanneer je thuiswerkt en wanneer je 

op je bureau aanwezig bent).  Als je dit niet doet komen al deze oproepen uiteindelijk 

terecht in het onthaal en moet het onthaal iedereen manueel doorschakelen en het 

onthaal heeft momenteel ook andere katjes te geselen.  De doorschakeling instellen 

moet je doen op je vast toestel op het werk. Op je vast toestel moet je de knop ‘DSN 

GSM’ indrukken en normaal gaat de doorschakeling dan automatisch aan tussen 

8u30-17u00 op weekdagen. 
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