
Update corona 07/01/2022 
 

1. De beste wensen 

Het wensen van een goede gezondheid heeft nog nooit zoveel betekenis gehad als 

in het coronajaar 2021 (en 2020). 2021 was een zwaar jaar. Ook de VOT bleef niet 

gespaard van besmettingen, isolaties en quarantaines. Gegarandeerd bracht dit 

voor allen van ons meer werk op de plank. Bijzondere appreciatie hiervoor.  

 

We willen het jaar 2022 toch positief inzetten met een citaat van het verbond der 

psychiaters: “ Het is in tijden van quarantaine en isolatie heel normaal dat u praat 

tegen uw planten, muren of andere dingen. U hoeft ons pas te bellen als u antwoord 

krijgt.” 

 

2. Overlegcomité van 06/01/2022 

Het overlegcomité meldde enkel een handhaving van de bestaande 

coronamaatregelen. 

Men verwacht midden tot eind januari een grote piek in de omnikron-besmettingen. 

Men raadt aan uw sociale contacten tot een minimum te herleiden en veelvuldig 

gebruik te maken van zelftesten.  

 

3. Aangepast test- en quarantainebeleid (zie ook schema in bijlage).  

(gaat in op 10/01/2022) 

 

3.1. Ik had een hoogrisico-contact 

3.1.1. Ik ben gevaccineerd 

3.1.1.1. Ik kreeg mijn laatste prik (2e vaccin of booster) binnen de laatste 5 

maanden 

- PCR-test NIET nodig 

- Quarantaine NIET nodig 

- Wel verhoogde waakzaamheid:  

o Waar mogelijk intensiever thuiswerken 

o FFP2 mondmasker dragen 

o Geen contact met kwetsbare groepen 

3.1.1.2. Ik kreeg mijn laatste prik langer dan 5 maanden geleden 

- 7 dagen quarantaine 

- Mag vanaf dag 4 beëindigd worden indien er dagelijks een 

negatieve zelftest is tot en met dag 7 

3.1.2. Ik ben niet gevaccineerd 

- 10 dagen quarantaine 

- Mag vanaf dag 7 beëindigd worden indien er dagelijks een 

negatieve zelftest is tot en met dag 10 

 

3.2. Ik heb symptomen 

- Ga in quarantaine  

- Vraag activatiecode voor een PCR-test aan 

3.2.1. Test is positief 

- Ga 7 dagen in isolatie 

- Pas uit isolatie als de klachten zijn verdwenen 

3.2.2. Test is negatief 

- Quarantaine mag beëindigd worden.  

 

3.3. Ik heb een positieve zelftest 

- Ga in isolatie 

- Vraag activatieconde voor PCR-test aan 

3.3.1. Test is positief 

- Ga 7 dagen in isolatie 



- Pas uit isolatie als de klachten zijn verdwenen 

3.3.2. Test is negatief 

- Isolatie mag beëindigd worden.  

 

4. Opening van de scholen op maandag 10/01/2022 

Het Overlegcomité bevestigt de geplande heropening van het onderwijs vanaf 10 

januari. 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. Zo zullen klassen 

gesloten worden gesloten vanaf 4 besmettingen (kinderen met 

symptomen),  

- 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 aan ouders om kinderen zoveel mogelijk te zelftesten. 

 

5. Versoepelingen quarantaineregels in het onderwijs 

5.1. Lager- of kleuteronderwijs 

- Klas pas in quarantaine vanaf 4 besmettingen (voorheen 2) 

- Duur quarantaine: 5 dagen (voorheen 7) 

5.2. Middelbaar onderwijs 

Volgen de regels zoals beschreven onder punt 3 

 

 

Ik zorg voor jou…zorg jij ook voor mij 
 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Herwig Vanroose 

Verantwoordelijke ondersteunende diensten 

057 22 62 82 

 
VOT 

Poperingseweg 30 - 8900 Ieper 

Tel. 057 22 62 82 

VOT@votjeugdhulp.be - www.votjeugdhulp.be 

 
* Deze e-mail, met eventuele bijlagen, is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de persoon 

of organisatie aan wie hij gericht is. Hebt u deze mail per vergissing ontvangen, 

gelieve ons dit te laten weten en de e-mail te wissen. 
 

 

Update corona 13/12/2021 

 
1. Vermijd zoveel mogelijk risicosituaties 

1.1. Maaltijden 

mailto:VOT@votjeugdhulp.be
http://www.votjeugdhulp.be/


Het samen nemen van een maaltijd 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 (opnieuw) als eetruimte ingericht worden. In De Dreve kan de 

vergaderzaal gebruikt worden. Desnoods kan in shifts gegeten worden.  

1.2. IB 

Reflecteer zorgvuldig hoe je uw IB-moment invult! Kan de IB buiten doorgaan? 

Organiseer geen IB waarop de 1,5 meter niet kan gegarandeerd wordt. (voor 

het Vijverhuis kan dit meestal niet anders, dus daar kan het wel).  

1.3. Busvervoer 

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

de lucht in de minibus meer te ventileren.  

 

2. Verplichting tot het dragen van een mondmasker 
Alle personeel draagt tot nader order opnieuw het mondmasker. Jongeren zetten 

hun mondmasker op van zodra er een quarantaine afgekondigd wordt voor de 

leefgroep.  

 

3. Taakverdeling bij hoogrisico-contacten/besmettingen 
 

Graag herhaal ik nog eens onderstaande taakverdeling omdat dit nog niet loopt 

zoals het zou moeten.  

 

3.1. Personeelslid 

Is een personeelslid besmet of kwam je in contact met hoogrisico-contact 

neem je contact op met de personeelsdienst 

3.2. Personeelsdienst 

- Verwittigen van de directe leidinggevende én de voorzitter van de 

taskforce 

- Doet aan interne contacttracing betreffende personeel en verwittigt de 

hoogrisico-contacten onder personeelsleden.  

3.3. Direct leidinggevende 

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

bv ifv wegvallen intervisie, collega’s,…) 

- Doet aan interne contacttracing betreffende contact met jongeren, 

context,… 

- Bij outbreaks, quarantaines, kennis krijgen van uitslagen van testen,… 

wordt DAGELIJKS een mail gestuurd naar Evy en Herwig met een stand van 

zaken. Immers die gegevens moeten ook telkens gemeld  worden aan het 

Agentschap.  

3.4. Voorzitter taskforce 

- Ondersteuning leefgroepen in direct contact met hoofdbegeleider voor 

maatregelen op het terrein: 

o Quarantaine van de leefgroep 

o Initiëren testing 

o Personele beschermingsmiddelen 

o … 

4. Kerst- en nieuwjaarsfeestjes 
Kunnen doorgaan in de leefgroep met de aanwezige jongeren en begeleider(s). Dus 

in beperkte kring, niet het volledige team, eventuele vriendjes en vriendinnetjes 

worden niet mee uitgenodigd.  

 

5. Opsporing hoogrisico-contacten 
Om ervoor te zorgen dat risicocontacten zo snel mogelijk een testcode ontvangen 

kan je als positief geteste persoon die contacten ingeven op 

www.mijngezondheid.be via “ Formulier voor mededeling van hoog-risicocontacten”. 

http://www.mijngezondheid.be/


De duurtijd, als je zelf belt naar een contactcenter om een code te verkrijgen, kan 

hoog oplopen. De taksforce raadt aan de piste via de website te volgen.  

 

6. Zelftests 
Worden in slechts 2 gevallen gebruikt: 

- Voor gevaccineerde jongere/personeelslid die een hoogriscocontact 

gehad hebben en die in quarantaine zitten. Vanaf de 4e dag kan de 

quarantaine verlaten worden, in afwachting van het resultaat van de 

PCR-test, indien er dagelijks een negatieve zelftest is.  

- Bij lichte symptomen/vermoeden van een besmetting 

6.1. Voor jongeren 

- Maximaal 2 per week 

- Aan te kopen via de medicatieverantwoordelijke van de groep (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 1x per maand.  

 

6.2. Voor personeel (van zodra de zelftesten aangekocht zijn wordt een aparte 

mail verstuurd) 

- 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 

 

7. 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 een of 

meerdere besmettingen werden vastgesteld is het voor het personeelslid dat inspringt 

voldoende veilig. 

- Enkel een beperkt aantal leefgroepseigen 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 ontsmetten 

o Dragen van een wegwerpbare schort 

o Dragen van handschoenen 

o Dragen van een mondmasker en faceshield.  

 

Ik zorg voor jou…zorg jij ook voor mij 
 

 

Update corona 6/12/2021 
Beste medewerker, 

 

Het derde overlegcomité in evenveel weken…met telkens nieuwe informatie. De taskforce 

doet er alles aan om jullie upgedate info te bezorgen. Mocht alsnog iets niet duidelijk zijn, stel 

rechtstreeks uw vraag aan de voorzitter van de taskforce zodat op korte termijn duidelijkheid 

gegeven kan worden of de vraag op de taskforce kan behandeld worden.  

 

1. Keep up the good work 
De laatste weken kregen we het binnen de VOT hard te verduren. De ene melding van 

hoogrisco-contact na de andere, de ene quarantaine na de andere en hier en daar 

meer dan 1 besmetting…wat onrust en lichte paniek tot gevolg. Een job binnen de 

Bijzondere Jeugdzorg vergt fysiek en emotioneel al heel wat van een mens…dit kunnen 



we nu wel missen. De Raad van Beheer werd eind november op de hoogte gebracht 

van de vele incidenten inzak COVID en apprecieert ten volle jullie inspanning. 

 

Ook vanuit de taskforce zien we die onverzettelijke wil om ook de 4e golf het hoofd te 

bieden. Het is een stevige golf die ons al es kopje onder laat gaan en (letterlijk) naar 

adem doet happen. KEEP UP THE GOOD WORK, elk vanuit zijn functie, elk vanuit zijn 

mogelijkheden. Samen moet ook dit lukken.  

 

2. Nieuws uit het overlegcomité 
 

Onderstaande maatregelen gelden vanaf 6/12 tot en met 20/12/201. 

 

2.1. Mondmaskerplicht vanaf 6 jaar op de plaatsen waar dit voor volwassenen 

verplicht is. (winkels, bus, …) 

Maandag en dinsdag beschouwt het Katholiek onderwijs nog als 

overlegdagen. Vanaf woensdag is mondmasker verplicht – zo niet wordt men 

naar huis gestuurd. Mondmaskers te verkrijgen aan het onthaal.  

2.2. Sociale contacten beperken 

- Maximaal beperken van contacten 

o Het overlegcomité legt GEEN maximale aantallen op. Ook de 

taskforce doet beroep op de zelfverantwoordelijkheid. 

o Geen leefgroepsoverstijgende activitieiten 

o Broers en zussen uit verschillende leefgroepen kunnen elkaar wel 

blijven zien buiten, of in bezoekersruimte.  

- Bij voorkeur ontmoetingen buiten 

- Jeugdbewegingen mogen enkel nog activiteiten buiten organiseren, 

trainingen van sportclubs kunnen blijven doorgaan 

 

2.3. Kinderen en onderwijs 

- Kerstvakantie voor kleuter- en lager onderwijs gaat in op 20/12 – dus week 

vroeger dan normaal 

o We doen geen beroep op eventuele noodopvang die door school 

of andere organisatie wordt aangeboden. Er zal worden gekeken 

welke medewerkers of vrijwilligers kunnen bijspringen in de 

leefgroepen ter ondersteuning.  

o Het Vijverhuis zal in die week (en tijdens Kerstverlof) kunnen gebruik 

maken van de benedenverdieping van het Wikhof als 

binnenspeelruimte. Indien andere leefgroepen nood hebben aan 

grotere ruimte (Garve, oud JEZ11,…) in de Kerstvakantie kan dit 

aangevraagd worden bij voorzitter taskforce.  

- Middelbaar onderwijs: deels contact- deels afstandsonderwijs tot aan de 

examens 

- Contactonderwijs in het buitengewoon onderwijs blijft behouden 

 

2.4. Telewerk 

- Behoud van afspraken uit vorige update: niet verplicht, maar zoveel als 

kan. 

- Geen teambuildings 

- Geen feesten op de werkvloer 

 

2.5. Gebruik CO²-meters 

Er werden CO²-meters aangekocht voor in Vergaderzaal 1, vergaderzaal 

Garve en Vergaderzaal oud JEZ11. Een vierde zal circuleren in de leefgroepen 

als test.  

 

Luchtkwaliteit Ppm kleur 



GOED 400-800 groen 

OK 800 -1200 geel 

slecht 1200-5000 rood 

 

Wordt 900 ppm overschreden moet er bijkomend geventileerd worden 

Bij overschrijden van 1200 ppm moet de vergaderzaal tijdelijk verlaten worden.  

 

3. Vernieuwde teststrategie 
Er zijn 2 mogelijkheden 

- Of je ontvangt een testcode van het contactcentrum 

- Of je kunt zelf bellen naar 02/214 19 19 om te melden dat je een 

hoogrisico-contact had.  

Je BENT gevaccineerd: 

- Je blijft 4 dagen in quarantaine (dag van het hoogrisico-contact is dag 0) 

- De 5e dag laat je u testen 

- Blijf in quarantaine tot je u uitslag hebt.  

o Negatief: blijf voorzichtig gedurende nog een week 

o Positief: minstens 10 dagen isolatie met minstens 3 dagen zonder 

koorts 

Je bent NIET gevaccineerd: 

- Bij ontvangst testcode direct laten testen  

- 2e test op de 7e dag na het hoogrisico-contact 

- Je blijft in quarantaine tot uitslag 2e test gekend is 

o Negatief: blijf voorzichtig gedurende nog een week 

o Positief: minstens 10 dagen isolatie met minstens 3 dagen zonder 

koorts 

 

4. Taakverdeling bij hoogrisico-contacten/besmettingen 
 

4.1. Personeelslid 

Is een personeelslid besmet of kwam je in contact met hoogrisico-contact 

neem je contact op met de personeelsdienst 

4.2. Personeelsdienst 

- Verwittigen van de directe leidinggevende én de voorzitter van de 

taskforce 

- Doet aan interne contacttracing betreffende personeel en verwittigt de 

hoogrisico-contacten onder personeelsleden.  

4.3. Direct leidinggevende 

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

bv ifv wegvallen intervisie, collega’s,…) 

- Doet aan interne contacttracing betreffende contact met jongeren, 

context,… 

4.4. Voorzitter taskforce 

- Ondersteuning leefgroepen in direct contact met hoofdbegeleider voor 

maatregelen op het terrein: 

o Quarantaine van de leefgroep 

o Initiëren testing 

o Personele beschermingsmiddelen 

o … 

5. Vragen uit de leefgroepen 
5.1. Eenduidige communicatie 

Tijdens crisissen is het niet altijd evident om eenduidig te communiceren, wat 

kan leiden tot misverstanden of tegenstrijdige instructies.  

Tot aan de Kerstvakantie zal de voorzitter van de taskforce fungeren als enige 

aanspreekpunt bij dringende vragen en/of crisissen.  



Tegen de Kerstvakantie moeten alle instructies, procedures en flowcharts weer 

op punt staan zodat de medewerkers die instaan voor de permanentie dit 

van dan af weer op zich kunnen nemen.  

5.2. Fitness voor jongere met corona besmet 

Jongeren die hun uitslag van een test afwachten of die positief zijn kunnen 

GEEN gebruik maken van de fitness-zaal. Enkel buitenactiviteiten.  

5.3. Wat te doen als je in quarantaine moet?  

Zie bijgevoegde flowchart opgemaakt door de personeelsdienst 

5.4. Zelftesten 

Het Agentschap Opgroeien heeft geen budget meer voorzien voor de 

aanschaf van zelftesten. VOT is eventueel bereid om budget vrij te maken 

voor zelftesten in welomschreven gevallen. Een subwerkgroep bekijkt in welke 

mogelijke gevallen. De Taskforce beslist hier later over.  

 

Ik zorg voor jou…zorg jij ook voor mij? 
 


