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Verduidelijkende nota m.b.t. richtlijnen 
heropstart verenigingen waar armen het 

woord nemen 
 

  
De richtlijnen van departement Welzijn, volksgezondheid en gezin geven de mogelijkheid om            
mits voldaan wordt aan essentiële randvoorwaarden: 

- vanaf 11 mei 2020 één op één- contact te organiseren 
- vanaf 18 mei 2020 groepsaanbod te organiseren 

 
In deze nota proberen we de richtlijnen van de overheid m.b.t. deze essentiële voorwaarden              
voor het heropstarten van de activiteiten concreter te maken voor de werking van             
Verenigingen waar armen het woord nemen. We beseffen dat we op dit moment nog niet op                
elke vraag een pasklaar antwoord kunnen geven. We hopen samen met jullie deze nota              
gaandeweg verder aan te vullen. Bezorg ons dus zeker jullie bedenkingen, vragen,            
suggesties, tips, ... die ook andere verenigingen vooruit kunnen helpen. Beelden           
zeggen meer dan woorden dus foto’s zijn ook welkom! 
 
Moeten wij vanaf deze data heropstarten?  Wat als wij nog niet klaar zijn?  
We beseffen zeer goed dat de mogelijkheid om terug op te starten enerzijds een opluchting               
is, en anderzijds voor velen niet haalbaar, laat staan wenselijk. Iedere vereniging dient zelf              
een afweging te maken wanneer voor hen de (geleidelijke) heropstart mogelijk is. In onze              
verenigingen stellen we steeds het belang van de meest kwetsbaren voorop, en we moeten              
alles doen wat we kunnen om verdere verspreiding tegen te gaan.  
 
Zolang jullie als vereniging niet beschikken over het nodige beschermingsmateriaal en een            
duidelijk plan van aanpak raden we een heropstart af. In dat geval kunnen enkel essentiële               
hulp- en dienstverlening face to face georganiseerd worden (zie laatste pagina’s van dit             
document).  
 

http://www.netwerktegenarmoede.be/
http://www.netwerktegenarmoede.be/
https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals


Wat zijn de essentiële voorwaarden om één op        
één contact en groepswerk te organiseren?  

3 vuistregels gelden voor alle activiteiten die je als vereniging          
organiseert:  
 

1. De principes van social distancing (= afstand houden) en de algemene           
voorzorgsmaatregelen mbt hygiëne moeten door iedereen, zowel medewerkers,        
vrijwilligers als bezoekers, gerespecteerd worden.  

- Zorg er steeds voor dat er 1,5 meter afstand is tussen jou en anderen. 
- Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en vloeibare              

zeep.  
- Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van              

je elleboog. 
- Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een              

afsluitbare vuilbak. 
- Vermijd om handen of knuffels te geven. Begroet elkaar met een zwaai, met             

de elleboog, … er zijn voldoende alternatieven. 
- Blijf zeker thuis als je ziek bent. Kom niet naar de vereniging. 
- Vermijd zelf nauw contact met zieke personen. 
- Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen. 

 
2. Wie ziek is of symptomen (hoesten, niezen, keelpijn, hoofdpijn, koorts) heeft, komt            

niet naar de vereniging, blijft thuis of wordt naar huis gestuurd. Verwijs hem/haar             
door naar een huisarts. Sommige mensen hebben geen vaste huisarts. Tracht           
hiervoor afspraken te maken met huisartsenpraktijken in de buurt om te zorgen voor             
een vlotte en warme doorverwijzing. Draag hiermee maximaal bij aan het vermijden            
van uitstel van zorg. 

 
3. Het is de verantwoordelijkheid van de vereniging om de infrastructuur aan te passen             

en om beschermingsmateriaal te voorzien. De opmaak van een plan is hierbij erg             
belangrijk (zie het opstellen van een plan).  

 
Elke persoon die deelneemt aan activiteiten van jullie vereniging wordt verwacht de            
bovenstaande vuistregels te respecteren. Zorg voor voldoende duidelijke affichering waarop          
jullie de vuistregels voor jullie bezoekers duidelijk maken en welke de procedure is als              
mensen zich daar niet aan houden. Hang deze op zoveel mogelijk zichtbare plaatsen in jullie               
vereniging op.  
 

https://bloximages.chicago2.vip.townnews.com/rushvillerepublican.com/content/tncms/assets/v3/editorial/0/4b/04b8d57c-6789-11ea-add9-eb9eb3904cd0/5e6f7d7176c4a.image.jpg?resize=1200%2C881


Algemene handvatten  
❖ De richtlijn is om zoveel mogelijk op afspraak te werken, evt. met prioriteit voor              

bepaalde mensen. Dit druist bij vele verenigingen in tegen de gewoonlijke manier            
van werken maar biedt meer garantie op het beperken van een grote instroom van              
mensen waardoor het risico op besmetting of het verergeren van een crisissituatie            
kleiner wordt. 
➢ We begrijpen dat keuzes maken van wie wel en wie niet mag langskomen             

indruist tegen de manier waarop jullie werken. Het kan betekenen dat jullie            
ervoor kiezen om voorlopig de deuren nog gesloten te houden. Elke           
vereniging dient zelf een afweging te maken van wat mogelijk/wenselijk is.  

 
❖ Vraag bij het maken van de één op één afspraak of activiteit steeds of men geen                

symptomen heeft en herhaal dit opnieuw voor je met een gesprek of activiteit van              
start gaat. Indien een persoon symptomen heeft kan de afspraak niet doorgaan (dit             
kan wel via chat of beeldbellen, maar zolang iemand symptomen heeft niet face to              
face).  
 

❖ Alleenstaande ouders met kinderen (wonen onder hetzelfde dak) zijn welkom, maar           
wees hierbij extra alert voor de hygiënemaatregelen.  
 

❖ Denk na over het installeren van een “veilige” wachtrij en/of wachtruimte. De kans             
bestaat dat er mensen zonder afspraak langskomen, een gesprek meer tijd in beslag             
neemt, ... De inschakeling van beroepskrachten en/of vrijwilligers om dit in goede            
banen te leiden is geen overbodige luxe. 
 

❖ Indien mensen over een mondmasker beschikken vraag hen dit aan te doen, maar             
voorzie zelf ook voldoende (wegwerp)mondmaskers. Vraag na bij jullie mensen of zij            
zelf hun mondmaskers kunnen desinfecteren. Indien dit niet het geval is kan je, waar              
mogelijk, dit als vereniging aanbieden.  
 

❖ Zorg ervoor dat mensen hun handen wassen of desinfecterende handgel gebruiken           
voor en na ieder gesprek of activiteit en voorzie hiervoor het nodige materiaal (zie              
ook bijlage 1: handhygiëne). 
 

❖ Eén op één afspraken en kunnen doorgaan in de eigen lokalen (opgelet: lokalen die              
voldoende verlucht kunnen worden) of in de open lucht waar de veilige afstand van              
1,5 meter bewaard wordt. Verschillende van onze verenigingen organiseerden reeds          
“dorpelbezoeken” (thuis bij mensen op de stoep) of 1 op 1 wandelingen met mensen              
die hier een grote nood aan hadden. Indien de afspraak of activiteit in een lokaal               
doorgaat: weet dat het virus zich ook via de ogen kan verspreiden. Bewaar             
voldoende afstand of werk indien nodig met bv. plexiglas of een veiligheidsbril (zie             
ook beschermingsmateriaal). 
 



❖ Ontsmet en ventileer na het gesprek of activiteit steeds de ruimte en alle materialen              
waarmee mensen in contact zijn geweest. Vraag om zo weinig mogelijk zaken aan te              
raken en biedt zelf een tas koffie,  glas water, ... aan met alle benodigdheden. 
 

❖ Huisbezoeken kunnen enkel bij uitzondering en hoogdringendheid (bv. crisissituatie).         
Voorzie hierbij voldoende beschermingsmateriaal. We verwijzen hiervoor naar de         
richtlijnen voor mobiele zorg zoals meegegeven vanuit de administratie. 
 

❖ Groepsactiviteiten: we beseffen dat dit allesbehalve voor de hand liggend is.           
Overweeg zeer goed wat dit voor jullie en jullie mensen betekent. Wij hebben er alle               
begrip voor als jullie besluiten om nog te wachten met het opstarten van             
groepsbijeenkomsten. Enkele aandachtspunten: 
➢ Hou rekening met het aantal max. personen per ruimte zodat 1,5 meter            

afstand bewaard kan worden.  
➢ Voorzie bv. tijdsvakken om telkens een beperkte groep tot jullie ruimte toe te             

laten, waarbij vermeden wordt dat er teveel mensen buiten staan te wachten.            
Je zal dus ook met afspraken moeten werken van wie wanneer aan welke             
groepsactiviteit kan meedoen.  

➢ Overweeg het gebruik van vooraf vastgelegde zitplaatsen. 
➢ Het organiseren van bepaalde groepsactiviteiten zoals wandelen, sporten, ...         

in open lucht kan. Hou jullie echter aan de voorschriften vanuit de Nationale             
Veiligheidsraad. 

➢ Organiseer geen gezamenlijke maaltijden of kookactiviteiten.  
➢ Er gelden specifieke richtlijnen voor inloopcentra. 

Het opstellen van een plan, hoe ga je als         
vereniging te werk?  
 

1) Bekijk voor jouw vereniging wat de mogelijkheden zijn om aan de hieronder            
opgesomde voorwaarden mbt infrastructuur en beschermingsmateriaal te kunnen        
voldoen en stel hierbij tegelijkertijd een aantal documenten op: 

- Een heropstartplan: wat kunnen we doen, hoe gaan we dit organiseren, wie            
doet wat, tegen wanneer, … Vul dit aan met een to-do lijst.  

- Een hygiëneplan: wat dient wanneer ontsmet te worden, wie doet dit, … Het             
regelmatig reinigen van lokalen, materialen, ...is erg belangrijk. 

- Een overzicht met aan te schaffen beschermingsmaterialen (hanteer het         
tevens als checklist op vlak van voorraad) 

 
Duidelijke communicatie én regelmatige evaluatie is belangrijk.  

 
2) Beslis welke activiteiten jullie kunnen laten doorgaan, wanneer deze activiteiten          

doorgaan en hoe jullie hierover communiceren. 
 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals


Bekijk voor het opstarten mbt eventuele één op één contacten in jullie vereniging 
- Welke mensen jullie niet of moeilijk konden bereiken via tele- of online            

gesprekken.  
- Bekijk hoe mensen een afspraak kunnen maken 
- Bekijk op welke manier jullie hierover communiceren 
- ... 

 
Bekijk voor het opstarten van ontmoeting, ontspanning, groepsbijeenkomsten, ... 

- Hoe jullie elk of één van bovenstaande activiteiten mogelijk meerder keren           
per week voor een ander publiek kunnen organiseren zodat mensen hier om            
de beurt (omwille van beperkter aantal mensen in jullie ruimte) aan kunnen            
deelnemen.  

- Hou bij het plannen van activiteiten rekening met de tijd die moet            
ingecalculeerd worden voor ontsmetting van materialen voor en na         
activiteiten.  

- ... 

Infrastructuur  
❖ Het aantal personen dat tegelijkertijd aanwezig kan zijn (inclusief medewerkers en/of           

vrijwilligers) is afhankelijk van de grootte van jullie lokalen. Leg voor iedere ruimte het              
max. aantal personen vast zodat 1,5 meter afstand tussen mensen mogelijk is.            
Richtlijn is 1 persoon per 7 m² (minimaal 4m²). 
 

❖ Gesprekken en activiteiten kunnen enkel plaatsvinden in lokalen die voldoende          
kunnen worden verlucht. Dit wil zeggen dat men waar mogelijk zoveel mogelijk de             
ramen openzet of het ventilatiesysteem continu laat werken.  
 

❖ Sanitair: hanteer affiches met duidelijke instructies (toilet doorspoelen met deksel          
gesloten, handen wassen voor en na gebruik toilet), voorzie voldoende vloeibare           
zeep en/of desinfecterende handgel. Gebruik uitsluitend (papieren) wegwerpdoekjes,        
verwijder stoffen handdoeken. Zet handendrogers uit. Zie bij de jongste kinderen toe            
op het correct wassen van de handen (Handige Hans). 
 

❖ Jullie zullen regelmatig tafels, stoelen en andere materialen die worden aangeraakt           
moeten ontsmetten: 
➢ Bekijk daarom op voorhand welke zaken jullie uit de ruimte kunnen           

verwijderen. Bv. moeilijk te ontsmetten materialen zoals stoffen stoelen,         
tijdschriften, folders, … laat deuren openstaan die niet gesloten moeten zijn. 

➢ Schenk specifieke aandacht aan klinken, schakelaars, kranen, wc-deksels,        
speelgoed, toetsenborden, telefoons, …  

➢ Reinigen met water en een klassiek schoonmaakmiddel volstaat vaak. Een          
microvezeldoek neemt veel beter micro-organismen op dan een katoenen         
schoonmaakdoek. Vervang doeken en water minstens na elk lokaal. Was de           
doeken op een programma van minimaal 60 °C. 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/campagne-handjes-wassen-met-handige-hans


➢ Was koffietassen, lepels, andere tafelgerei bij voorkeur in een         
vaatwasmachine. Indien niet mogelijk: heet water en afwasmiddel. 

➢ Tip: stel een checklist op van wat jullie na ieder contact dienen te ontsmetten.  
 

❖ Bedenk hoe jullie het binnenkomen en terug naar buitengaan van mensen, maar ook             
de eventuele doorgang door jullie lokalen willen laten verlopen: 
➢ Beperk de in- en uitgangen. 
➢ Voer evt. éénrichtingsverkeer in (voorkom hiermee kruisen op korte afstand). 
➢ Bekijk welke signalisatie jullie hiervoor dienen aan te brengen: werk waar           

mogelijk met fysieke barrières, linten of vloermarkering (pijlen, stickers,         
afplaktape, …) 

➢ Bekijk of en waar jullie extra bescherming nodig hebben. Bv. desinfecterende           
gel bij de in- en uitgang, gebruik evt. wattenstaafjes voor een deurbel of een              
stukje piepschuim met tandenstokers, ... 

Beschermingsmateriaal 
❖ Het dragen van mondmaskers is niet verplicht indien de afstandsregels          

gerespecteerd worden en het lokaal voldoende verlucht kan worden. Omwille van het            
risico raden we aan om medewerkers, vrijwilligers én bezoekers te vragen een            
mondmasker te dragen. Voorzie de nodige (wegwerp)mondmaskers voor zij die niet           
over een mondmasker beschikken (of het vergeten zijn). 
 

❖ Indien mensen over een mondmasker beschikken vraag hen dit aan te doen, maar             
voorzie zelf ook voldoende (wegwerp)mondmaskers. Vraag na bij jullie mensen of zij            
zelf hun mondmaskers kunnen desinfecteren. Indien dit niet het geval is kan je,             
indien mogelijk, dit als vereniging aanbieden. 
 

❖ Het gebruik van (wegwerp)handschoenen is niet noodzakelijk. Handen kan je          
makkelijk wassen, handschoenen niet. Handen wassen na elk contact met stromend           
water en vloeibare zeep of desinfecterende handgel gebruiken blijft een heel           
belangrijk preventiemiddel.  
➢ Sensibiliseer zowel je medewerkers, vrijwilligers en bezoekers. 
➢ Voorzie voldoende materiaal om dit mogelijk te maken. 
➢ Bepaal op welke tijdstippen jullie verwachten dat mensen hun handen          

wassen/handgel gebruiken en hoe jullie hierover communiceren. 
➢ Bij het aan- en uitdoen van handschoenen dien je uw handen te wassen. Hoe 

je correct handschoenen uittrekt zie je op onderstaande afbeelding: 



 
 

❖ Bekijk per locatie of de installatie van plexiglas noodzakelijk en mogelijk is.            
Alternatieven zoals een veiligheidsbril kan ook. Deze zijn te koop in doe-het-zelf            
zaken zoals de Hubo, Gamma, ... 
 

❖ Er wordt verwacht tafels, deurklinken en andere oppervlakken na elk gesprek of            
activiteit te ontsmetten. Indien er activiteiten doorgaan waarbij materiaal gebruikt          
wordt dan moet dit na elke activiteit gedesinfecteerd worden. Hou er ook rekening             
mee dat het aantal deelnemers de hoeveelheid materiaal niet mag overschrijden (bv.            
tuinieren, naaiatelier, …). 
 

❖ Zorg steeds dat alle vereiste beschermingsmateriaal aanwezig is in de vereniging:           
(wegwerp)mondmaskers, handgel, zeep, zakdoekjes, …. Indien dit niet aanwezig is          
kan de activiteit niet doorgaan.  
 

❖ Voorzie voldoende afsluitbare afvalbakken (bv. voor zakdoekjes) en maak deze          
regelmatig leeg. 

 

Waar vind ik het nodige beschermingsmateriaal? 
❖ Stoffen mondmaskers:  

➢ De federale overheid zal 1 stoffen mondmasker voorzien voor elke burger.           
Wanneer deze geleverd worden is nog niet duidelijk. 

➢ Heel wat lokale besturen verdelen ook stoffen mondmaskers en/of filters. Ga           
na bij jouw lokaal bestuur of dit het geval is en wanneer deze geleverd              
worden. 

■ ATD Vierde Wereld stelde een modelbrief op die je naar je gemeente            
kunt sturen en waarin je de nood kunt aankaarten om mondmaskers           
(ook) beschikbaar te maken voor mensen in armoede. Je kunt de brief            
hier downloaden. Je moet enkel nog het logo van je organisatie           
toevoegen. 

➢ Heel wat organisaties of burgerinitiatieven doneren stoffen mondmaskers bij         
inzamelpunten. Neem contact op met een inzamelpunt in de buurt:          
https://www.impactdays.co/nl/nationalenaaiactie-actionnationaldecouture/ 

❖ Wegwerpmondmaskers: te koop bij apothekers, supermarkten, webwinkels, ... 
❖ Handschoenen: te koop bij apothekers, supermarkten, webwinkels, ... 
❖ Desinfecterende gel: te koop apothekers, supermarkten, webwinkels, … 

➢ Tip: 
https://www.soliclean.nl/tendo-handalcohol-70/?gclid=EAIaIQobChMIkeXAt46
f6QIVEuR3Ch1n7QOVEAAYASAAEgLltvD_BwE 

❖ Plexiglas: te koop bij gespecialiseerde handelszaken 
➢ Tip: 

https://www.bakkersvlaanderen.be/nieuws/corona/bestel-hier-je-plexi-bescher
mpaneel 

https://atd-vierdewereld.be/mondmaskers-voor-iedereen-stuur-een-brief-naar-je-gemeente/
https://atd-vierdewereld.be/mondmaskers-voor-iedereen-stuur-een-brief-naar-je-gemeente/
https://atd-vierdewereld.be/mondmaskers-voor-iedereen-stuur-een-brief-naar-je-gemeente/
https://www.impactdays.co/nl/nationalenaaiactie-actionnationaldecouture/
https://www.soliclean.nl/tendo-handalcohol-70/?gclid=EAIaIQobChMIkeXAt46f6QIVEuR3Ch1n7QOVEAAYASAAEgLltvD_BwE
https://www.soliclean.nl/tendo-handalcohol-70/?gclid=EAIaIQobChMIkeXAt46f6QIVEuR3Ch1n7QOVEAAYASAAEgLltvD_BwE
https://www.bakkersvlaanderen.be/nieuws/corona/bestel-hier-je-plexi-beschermpaneel
https://www.bakkersvlaanderen.be/nieuws/corona/bestel-hier-je-plexi-beschermpaneel


❖ Veiligheidsbrillen: te koop bij doe-het-zelf zaken zoals Hubo, Gamma, .. 

Communicatie 
 
❖ Communiceer tijdig en op voorhand over een eventuele heropstart. Wees hierbij zo            

volledig en duidelijk mogelijk (bv. richtlijnen om deel te kunnen nemen aan            
activiteiten). 

❖ Maak duidelijke afspraken met derden (bv. schoonmaak, leveranciers,        
partnerorganisaties, …). 

❖ Zorg op locatie voor duidelijke en begrijpbare communicatie en instructies: 
➢ Afstand houden: help anderen bij het inschatten van de nodige afstand 
➢ Handhygïëne: hoe, wanneer (binnenkomen, na toiletbezoek, bij het verlaten,         

na het hoesten/niezen, …). 
➢ Affichering over de vuistregels en hang deze op zoveel mogelijke zichtbare           

plaatsen in jullie vereniging op. 
➢ Correct gebruik en onderhoud van een stoffen mondmaskers: de Zuidpoort          

baseerde zich op de info van de overheid om een begrijpbare handleiding te             
maken over het gebruik en het onderhoud van een stoffen mondmasker. Die            
vind je hier :  https://dezuidpoortgent.be/2020/04/30/handleiding-masker/ 

➢ Toegankelijke overheidsinformatie over het coronavirus: 
■ Webpagina van het federale crisiscentrum 

● Informatie in meerdere talen, in Vlaamse Gebarentaal en in         
duidelijk Nederlands; audio in meerdere talen 

■ Webpagina van het Agentschap Integratie en Inburgering 
● Informatie in meerdere talen en in duidelijk Nederlands; audio         

en video in meerdere talen 
■ Webpagina van Wablieft 

● Informatie in duidelijk Nederlands; video en beeldmateriaal in        
duidelijk Nederlands 

■ VFG, de vereniging voor personen met een handicap verbonden met          
de Socialistische mutualiteiten, stelde een handige pdf op met een          
uitleg in begrijpelijke taal voor personen met een beperking, maar ze           
is zeker ook bruikbaar voor bv. mensen met beperkte kennis van het            
Nederlands… Je kan de pdf hier downloaden:       
https://www.vfg.be/sites/default/files/bestanden/Coronavirus%20in%20
Plain%20Language%20NDL.pdf 

■ Zorggroep Sint-Kamillus (Broeders van Liefde) maakte een       
vergelijkbaar document, ook pdf die je kan downloaden:        
http://www.gezinenhandicap.be/wp-content/uploads/2020/03/Brochure
-Corona-voor-patienten-en-bewoners.pdf 

https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/
https://dezuidpoortgent.be/2020/04/30/handleiding-masker/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.info-coronavirus.be%2Ftranslations&data=02%7C01%7Conderwijscommunicatie%40vlaanderen.be%7C67d0e7df672f47753d9908d7e15e0d1e%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637225666374619338&sdata=F%2BvLpBVygvcnybXQL7PfV%2F9Z%2BYRDmok6KIo4521X%2F7k%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.integratie-inburgering.be%2Fcorona-meertalige-info&data=02%7C01%7Conderwijscommunicatie%40vlaanderen.be%7C67d0e7df672f47753d9908d7e15e0d1e%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637225666374629331&sdata=p1AQyuVwkdGUvGbYE0VlcE466nmos1oLEwrfDWDITlU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wablieft.be%2Fnl%2Fcorona-in-eenvoudige-taal&data=02%7C01%7Conderwijscommunicatie%40vlaanderen.be%7C67d0e7df672f47753d9908d7e15e0d1e%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637225666374629331&sdata=eCdSOVFN7kTRGfWfCKV53lkhjvRji9%2F1SF9CiNdXgZ0%3D&reserved=0
https://www.vfg.be/sites/default/files/bestanden/Coronavirus%20in%20Plain%20Language%20NDL.pdf
https://www.vfg.be/sites/default/files/bestanden/Coronavirus%20in%20Plain%20Language%20NDL.pdf
http://www.gezinenhandicap.be/wp-content/uploads/2020/03/Brochure-Corona-voor-patienten-en-bewoners.pdf
http://www.gezinenhandicap.be/wp-content/uploads/2020/03/Brochure-Corona-voor-patienten-en-bewoners.pdf


Medewerkers, vrijwilligers, ...  
❖ Het is heel belangrijk dat alle medewerkers en evt. vrijwilligers betrokken zijn in de              

uitwerking van het plan en dat alle bezorgdheden en ideeën kunnen worden gehoord             
en in acht genomen. Een sterk plan maak je samen. 
 

❖ 2 medewerkers per locatie worden aanbevolen. De inschakeling van vrijwilligers zal           
voor sommige verenigingen noodzakelijk zijn.  
 

❖ Wijs op het belang van voldoende pauzes en overweeg het werken in ploegsystemen             
of shiften. Een voortdurend alertheid op hygiëne kost meer tijd, energie, … Draag             
zorg voor het mentaal welzijn van elke medewerker, vrijwilliger, ... 
 

❖ Wees alert voor mogelijke ziektesymptomen bij jezelf maar ook bij vrijwilligers.           
Contacteer de huisarts van zodra er vermoeden is van een besmetting.  
 

❖ Spreek af wie de voorraad beschermingsmateriaal in het oog houdt en de voorraden             
tijdig aanvult.  
 

❖ Maak goede afspraken rond het desinfecteren en schoonmaken van ruimtes (cf.           
hygiëneplan). 
 

❖ Hou rekening met de hygiënemaatregelen en instructies van bv. openbaar vervoer bij            
verplaatsingen van en naar het werk. Bewaar afstand en was steeds je handen bij              
aankomst en vertrek. 

Wat kan je als vereniging doen als je nog niet          
beschikt over het nodige beschermingsmateriaal     
en een duidelijk plan van aanpak? 
 
We raden aan om pas met de heropstart van groepsactiviteiten te beginnen als jullie dit in                
veilige omstandigheden kunnen laten plaatsvinden en een manier gevonden hebben om dit            
te organiseren die haalbaar is voor jullie werking. Een alternatief kan zijn om samen met               
andere lokale partners vanuit 1 of meer gemeenschappelijke ruimtes te werken, maar ook             
dat is niet eenvoudig te realiseren en vergt veel extra energie, bevat valkuilen, drempels, ... 
 
We begrijpen dat keuzes moeten maken van wie wel en wie niet aan activiteiten mag               
deelnemen, of dat het opzetten van een systeem waar iemand pas binnen mag als er               
iemand anders buiten komt (cf. supermarkten) indruist tegen de manier waarop onze            
verenigingen werken. Het kan betekenen dat jullie ervoor kiezen om voorlopig de deuren             
nog gesloten te houden voor groepsbijeenkomsten en het face to face contact met mensen              
nog even beperken tot essentiële hulp- en dienstverlening.  



 

Wat betekent dit concreet op vlak van hulp- en dienstverlening?  

Individuele hulpverlening  
Probeer dit waar mogelijk maximaal op te nemen aan de hand van e-mail, chat of               
telefonisch. Face-to-face hulpverlening is enkel toegestaan in geval van crisishulp, waarbij           
uiteraard de algemene voorzorgsmaatregelen strikt moeten worden toegepast.  
 

Bijvoorbeeld: bewaar ten alle tijde 1,5 m afstand en pas steeds alle preventieve             
hygiëne maatregelen toe. Bij het aanbieden van individuele hulp- of dienstverlening           
wordt er voor gezorgd dat mensen zo weinig mogelijk samen zitten in wachtruimtes.             
Indien dit toch noodzakelijk is, beperk dan het aantal tot het absolute minimum en              
zorg voor voldoende fysieke afstand en verluchting van deze ruimte, net zoals de             
ruimtes waarin de individuele contacten plaatsvinden. 

Voedselhulp  
Dit wordt beschouwd als als essentiële dienstverlening. Indien jullie vereniging dit voor de             
corona crisis aanbood wordt het aanbevolen om dit zoveel mogelijk verder te organiseren.             
Zorg er steeds voor dat de algemene richtlijnen van de federale overheid gewaarborgd             
blijven.  
 
Om samenkomsten van grotere groepen mensen zo veel als mogelijk te vermijden kan je              
voedselhulp met thuislevering organiseren. Indien dit (voor een deel van het publiek)            
onmogelijk is, vermijd dan zeker het ontstaan van wachtrijen, bv door de mensen gespreid te               
laten komen. Beperk de toegang tot 1 persoon voor 10 vierkante meter en zorg ervoor dat                
een cliënt maximaal 30 minuten binnen blijft. 
 

Maaltijden in de vereniging  
Het organiseren van maaltijden in groep kan niet. Maaltijden afhalen of bedeling aan huis              
kan wel nog of kan opgestart worden. Er moet met de gemeente bekeken worden hoe dit het                 
beste kan opgevangen worden, zodat mensen wel een warme maaltijd krijgen in de mate              
van het mogelijke. Elke situatie is specifiek en vergt een specifieke aanpak. 

Dak- en thuislozen 
Werkingen of opvanginitiatieven met dak- en thuislozen worden beschouwd als essentiële           
hulpverlening en kunnen dus open blijven. Dit vraagt wel om een sterk verhoogde aandacht              
voor hygiëne en voor de gezondheid van de gebruikers, vrijwilligers en personeel zowel in              
inloopcentra als in residentiële opvang. 

- Aandacht voor handhygiëne, verplicht handen wassen bij binnenkomen en op          
regelmatige tijdstippen. 



- Correcte hoest– en niesetiquette. Stel papieren zakdoeken ter beschikking. Werp          
gebruikte zakdoeken onmiddellijk weg. 

- Extra wasbeurten linnen, kledij 
- Zieke cliënten: neem telefonisch contact op met de huisarts, afgescheiden ruimte           

voorzien. Zorgen voor duidelijke communicatie naar hulpverlener omtrent        
woonsituatie van de cliënt. Maak afspraken met huisartsenpraktijk/dokters van de          
wereld …voor vlotte consulten voor mensen / cliënten die geen vaste huisarts            
hebben. 

- Vluchthuizen en residentiële opvang blijven open. 
 

Kunnen het personeel en vrijwilligers blijven werken? 
Personeel en vrijwilligers kunnen hun taken blijven opnemen, mits een aantal restricties en             
het maximaal inzetten op telewerk. We kregen signalen dat in sommige verenigingen twijfel             
bestaat of onze werkers beschouwd worden als essentieel beroep, maar dat is wel degelijk              
het geval.  
 
Voor personeelsleden moet bekeken worden wat een nuttige invulling is van hun            
werkdagen. Zo zou kunnen overwogen worden dat zij administratieve taken uitvoeren           
(buurtanalyse maken, teamvergaderingen, verslaggeving,…). Of zij inzetbaar zijn voor         
andere taken moet bekeken worden in de arbeidsovereenkomst. Dit zal de nodige creativiteit             
vergen om maximaal in te zetten op telewerk en om mensen bijvoorbeeld in te schakelen om                
mensen op te bellen om eenzaamheid te voorkomen, voedselhulp of andere diensten te             
verzekeren, andere tijdelijke werkvormen toe te passen… Indien nodig moet men beroep            
doen op systemen van tijdelijke werkloosheid zoals voorzien door RVA. 

En wat met de opdracht (6 criteria) van verenigingen?  
 
Veel verenigingen zijn zoekende op welke manier de 6 criteria in tijden van corona-              
lockdown georganiseerd kunnen worden. We doen hierbij een oproep aan elk van onze             
verenigingen om tips en voorbeelden met ons te delen:  

- Op welke manier trachten jullie mensen in armoede te verenigen, het woord te             
geven, sterker te maken, op welke manier zorgden jullie voor meer begrip en respect              
in de samenleving voor mensen in armoede en hoe trachten jullie werk te maken van               
het veranderen van maatschappelijke structuren?  

 
 
 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2020032301&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.7
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2020032301&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.7


Bijlage 1: handhygiëne 

 


