
 
 

updates 02.2021   1 

Updates COVID-19 

1 UPDATE CORONA 08/02/2021 

 

 Nieuws uit het overlegcomité 1.1

- Kappers gaan opnieuw open op 13/2/2021 

- Buitenactiviteiten in dierenparken mogen vanaf 13/2/2021 

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

faciliteiten blijven gesloten) 

 

 Vaccinatiestrategie 1.2

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

Agentschap Opgroeien. Op basis van die bevraging heeft men hun 

vaccinatiestrategie bijgestuurd.  

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

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

het  domicilieadres van u, als medewerker, gekoppeld is.  

Dit vanuit een tweeledige motivatie: 

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

verpleegkundigen) 

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

wat een complexe logistieke operatie met zich zou meebrengen.  

 

De meerderjarige residenten worden in deze beweging nog niet meegenomen. 

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

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

vrijwilligerscontract niet in die eerste beweging zullen meegenomen worden omwille 

van schaarste in vaccinaties.  

 

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

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

ongetwijfeld vervolgd.  

 

 

Ik zorg voor jou…zorg jij ook voor mij? 
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2 UPDATE CORONA 05/02/2021 

 

Beste medewerker, 

 

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

omtrent de vertrouwelijkheid van vaccinatiegegevens.  

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

kreeg ik ook een mail binnen van het Agentschap Opgroeien. 

 

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

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

 

 De taskforce stimuleert de vaccinatie. 2.1

 

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

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

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

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

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

reflectie en diepgaande interne bezinning om te komen tot een weloverwogen 

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

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

 

 Verwerking van gegevens door het Agentschap zorg 2.2

en gezondheid.  

 

Ik citeer hieronder ons Agentschap Opgroeien: 

“Omdat we vragen kregen omtrent de toepassing van de privacyregelgeving 

bij het opvragen van de personeelsgegevens van medewerkers die tot een 

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

ter zake ons standpunt. 

Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt indien dit 

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

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

Zorg en Gezondheid van de contactgegevens van personen die behoren tot 

een prioritaire groep opdat zij hen zouden kunnen uitnodigen om 

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

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

Om een transparante verwerking te garanderen moeten betrokkenen wel 

worden ingelicht dat hun gegevens zullen worden doorgegeven aan Zorg en 

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

medewerkers te doen. 

Uiteraard zullen de opgemaakte lijsten enkel voor het opgegeven doel 

worden gebruikt.” 
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 De interne verwerking 2.3

 

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

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

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

behandeld worden. 

 

 Toegang tot de gegevens 2.4

 

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

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

binnengekomen antwoordstrookjes 

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

VOT 

 

 Verwerking van de gegevens 2.5

 

- De gegevens worden enkel doorgegeven aan het Agentschap Zorg en 

Gezondheid wanneer zij hierom vragen. 

- Die gegevens worden door het Agentschap Zorg en Gezondheid enkel 

doorgegeven aan het vaccinatieteam. 

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

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

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

antwoordstrookjes als de digitale lijst. 

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

toegankelijk/leesbaar voor personen onder 3.1 

 

 Verlening van de periode tot het indienen van de 2.6

vaccinatiestrook 

 

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

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

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

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

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

met vrijdag 12/02/2021. 
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 Besluit 2.7

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

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

vertrouwelijke materie zullen omgaan.  

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

bijkomende vragen te stellen.  

 

 

 

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

 

 Huisbezoeken Houthulst- Merken 3.1

 

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

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

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

 

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

eerdere adviezen:  

- In eerste instantie digitaal 

- Moet er fysiek contact zijn: 

o Dan bij voorkeur in de buitenlucht 

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

cliënt 

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

volgende maatregelen; 

 Geventileerde ruimte 

 Handen ontsmetten 

 Alle deelnemers mondmaskers op 

 Social distancing van 1,5 meter.  

 

 Verstrenging hobbyclub -12 jarigen/versoepeling 3.2

hobbyclub + 12-jarigen 

 

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

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

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

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

kracht zijn.) 

 

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

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

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

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

 

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

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

de atletiek.  
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 Doet-je-het-of-doet-je-het-niet? 3.3

 

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

vaccineren of niet!  

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

het leven straks weer starten kan.” 

 

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

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

zien of corona ook de creativiteit heeft gedood?  

 

Nog twijfels? Bekijk volgend filmpje: 

 

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

 

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

 

 

             

 

Ik zorg voor jou…zorg jij voor mij? 

  

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

 

 Nieuws uit het overlegcomité 4.1

 

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

grens.  

- Isolatie en quarantaine: 

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

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

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

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

afgenomen zeven dagen na de blootstelling. 

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

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

- Alle huidige maatregelen blijven geldig tot 1 maart 2021.  

 

 Onderwijs 4.2

 

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

(zoals iedere burger – zie ook hierboven) 

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

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

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

naar school moeten, maar afstandsonderwijs krijgen.  

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

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

en in isolatie OF quarantaine moet 

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

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

 

 Vaccinatie 4.3

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

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

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

(jongeren, personeel, vrijwilligers en stagiairs).  

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

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

vlug worden doorgegeven als er eenmaal een vaccin beschikbaar is. 

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

zijn “waar men in gemeenschap leeft”.  

- Waarom zou je je laten vaccineren? 

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

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

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

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

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/update-corona-duidelijkheid-over-voorstel-krokusvakantie-en-over-mondmaskers-in-basisonderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/update-corona-duidelijkheid-over-voorstel-krokusvakantie-en-over-mondmaskers-in-basisonderwijs
https://www.youtube.com/watch?v=_aR_g9ojSro&feature=emb_logo
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 Leveranciers 4.4

 

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

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

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

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

binnennemen!  

 

 Feesten 4.5

 

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

mag nog niet.  

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

aantal aanwezigen én met alle coronapreventiemaatregelen organiseren.  

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

drinken en een hapje te eten…ela…coronaproof é 

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

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

glas… 

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

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

dit zijn NIET TOEGESTANE SAMENSCHOLINGEN… 

 

 Dank u wel 4.6

 

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

mondmasker op te zetten…DIKKE DUIM! 

 

 De Taskforce 4.7

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

zitten…stel ze.  

 

 

Ik zorg voor jou…zorg jij ook voor mij? 

 

5 UPDATE 11/01/2021 
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 Beste wensen 5.1

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

de tunnel alsmaar wat groter mag worden.  

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

yesterday. ” (Dale Carnegie).  

 

 Opvolging Fedraal overlegcomité 8/1/2021 5.2

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

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

 

 Gebruik dienstwagens 5.3

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

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

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

ontsmettingsmogelijkheden in de dienstwagens hernemen we de oude hiërarchie 

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

beschikking is vooraleer de eigen wagen te nemen.  

 

 Mondmasker in de bus 5.4

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

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

gestimuleerd worden door de aankoop van leuke kindvriendelijke maskertjes. Zorg 

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

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

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

beweging bij de scholen die geregeld busvervoer verzorgen.  
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 Themavergaderingen 5.5

Er werd gevraagd of er perspectieven zijn wanneer er opnieuw themavergaderingen 

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

teamvergaderingen wel en themavergaderingen niet? Het blijft nog altijd de 

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

evaluatie van de eerste coronagolf besliste de taskforce om teamvergaderingen, 

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

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

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

heropstart van themavergaderingen in real life.  

 Opvang van jongeren (die bv niet naar school 5.6

moeten) tijdens een teamvergadering 

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

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

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

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

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

teamvergadering en wordt nadien gebrieft door de hoofdbegeleider.  

 

 Testen bij een nieuwe opname? 5.7

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

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

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

met de ZC.  

 

 Digitale hulpverlening 5.8

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

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

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

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

begeleidingstraject. We houden dan uiteraard rekening met de hiërarchie van 

beschermingsmaatregelen zoals gesteld in het coronahandboek: contact wordt 

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

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

waarbij iedereen een mondmasker draagt en de ruimte voldoende wordt 

geventileerd,… 

 

 Vragen? 5.9

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

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

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

in deze update.  
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6 UPDATE 24/11/2020 

 Algemene mondmaskerplicht 6.1

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

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

coronabesmettingen blijven wel dalen maar zijn nog onvoldoende gunstig om de 

algemene mondmaskerplicht af te voeren. We verlengen de mondmaskerplicht tot 

nader order.  

 

 Themavergaderingen 6.2

de vraag leeft in de organisatie om naast de teamvergaderingen ook 

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

dringende themavergaderingen uit te stellen. Moeten themavergaderingen 

doorgaan gebeurt dit  via beeldbellen. Alleen indien de themavergadering dringend 

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

brainstorm.  

 

 Kerstfeestjes 6.3

De taskforce heeft diverse vragen binnen gekregen rond het organiseren van 

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

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

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

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

hierover duidelijker richtlijnen te geven.  

 Kerstshoot 6.4

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

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

kunnen organiseren.  
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 Gemeenschappelijk IB-moment bij overstap van 6.5

leefgroep 

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

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

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

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

de strikte veiligheidsmaatregelen: afstand, mondmasker en geventileerde ruimte.  

 

 Kapper in de leefgroep 6.6

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

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

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

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

kappersbezoek e.d. 

 

 gewijzigde teststrategie  6.7

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

kunnen worden: 

o Mensen die terugkomen van reis uit een rode zone 

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

vertonen 

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

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

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

telewerken en enkel bij personeelstekort kan de medewerker per hoge uitzondering 

gevraagd worden om te komen werken op de werkplek zelf 

 

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

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

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

symptomen meer vertoond) 

 

 

 

Ik bescherm jou…bescherm jij mij ook? 

 


