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2. BIJ WIE KAN JE TERECHT?

Het is voor jeugdhuizen, jeugdcentra en andere open jeugdwerkinitiatieven mogelijk 
om onder verschillende soorten regels te vallen. Jeugdhuizen zijn uiteraard een vorm 
van jeugdwerk en volgen dus de jeugdwerkregels – die staan onder punt A.

Echter, sommige jeugdhuizen verkopen – als deel van hun ontmoetings functie – 
consumpties. Indien die jeugdhuizen – van zodra dat weer mag – consumpties willen 
verkopen, dan volgen zij de regels die gelden voor de sectoren die consumpties verko-
pen (horeca, cafetaria sportterreinen, buurthuizen, hobbyclubs, enzovoort) – die staan 
onder punt B.
Het is ook mogelijk om de ene dag geen consumpties te verkopen en dus de jeugdwer-
kregels (A) te volgen en de andere dag wel consumpties te verkopen en de regels m.b.t. 
consumptieverkoop (B) te volgen. 
Organiseert jouw jeugdhuis dus een activiteit of ontmoetingswerking zonder con-
sumpties te verkopen, dan gelden de jeugdwerkregels (A).
Organiseert jouw jeugdhuis een activiteit of ontmoetingswerking én je verkoopt con-
sumpties, dan gelden de regels voor drinkgelegenheden (B). 

Het is uiteraard geen verplichting om consumptieverkoop te organiseren van zodra dat 
weer toegelaten is, net zoals het geen verplichting is om activiteiten zonder consump-
tieverkoop te organiseren.

Wat betreft het organiseren van evenementen verwijzen we door naar ikorganiseer.be, 
waar je de meest recente regelgeving zal terugvinden op deze pagina. Ikorganiseer 
werkte een draaiboek uit over hoe je evenementen coronaproof kan organiseren. We ra-
den ten sterkste aan om op basis van dit draaiboek een eigen draaiboek voor je evene-
ment op te maken en zo de juiste maatregelen in elke fase van je evenement te nemen. 

Wie maakte dit draaiboek?

Formaat schreef dit draaiboek in samenwerking met Uit de Marge, Bataljong en De Ambrassade.
Coverfoto door Mathénique Verbrugge (jeugdhuis De Route)

Wil je de inhoud van dit document verspreiden of overnemen? 
Voor niet-commerciële doelen mag dat. Vermeld Formaat als bron’
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A JEUGDWERKREGELS EN JEUGDHUISPLANNEN – 
ZONDER VERKOOP VAN CONSUMPTIES

INLEIDING

Mag je binnenkort terug naar het jeugdhuis, jeugdcentrum of een andere ontmoetingswerking? Ja! 

Vrije tijd is een recht voor kinderen en jongeren. Jeugdhuizen, open jeugdwerkinitiatieven en vele an-
dere vormen van jeugdwerk maken zomer dat recht waar. Zoals steeds doen we dat vanuit ons jeugd-
werk-DNA: kinderen en jongeren centraal, groepsgericht, participatief, speels, creatief, avontuurlijk, 
actief en zoveel meer. Daar steekt geen enkel virus een stokje voor. 

Hoe kom je veilig samen? 
Hoe organiseer je een jeugdhuis of ander open jeugdwerk initiatief? 

De Ambrassade, Bataljong, minister van Jeugd Benjamin Dalle, Formaat, Uit De Marge en vele andere 
jeugdorganisaties gingen aan tafel zitten met een groep virologen. Samen maakten we:

De jeugdwerkregels (punt 2)

• Dit is een set van verplichte regels voor alle georganiseerde activiteiten, aanbod, kampen, wer-
kingen voor en door kinderen en jongeren. De jeugdwerkregels zijn de regels waar je je verplicht 
aan moet houden. 

 De toepassing van de jeugdwerkregels is onderhevig aan nieuwe besluiten van de Nationa-
le Veiligheidsraad in de komende weken. Regelmatig verwijzen we dan ook naar de geldende 
maatregelen in de samenleving.

Jeugdhuisplannen (punt 3, 4 en 5)

• Dit jeugdhuisplan is er voor jeugdhuizen, jeugdcentra en ontmoetingswerkingen. Een jeugd-
huisplan maakt de jeugdwerkregels concreet. Het jeugdhuisplan volgen is niet verplicht. Toch 
raden we aan om het jeugdhuisplan zo goed mogelijk te vertalen naar jouw activiteit of aanbod. 
Heb je toch nood aan advies of hulp? Klop dan zeker aan bij Formaat of jouw koepelorganisatie, of 
bij de jeugddienst. 

De jeugdwerkregels en het jeugdhuisplan vertrekken vanuit het belang van kinderen en jongeren en 
het DNA van het jeugdwerk. De voorbije maanden waren voor elk kind en elke jongere intens. Samen 
kunnen zijn wordt waardevoller dan ooit. Daarom willen we ons sterk organiseren, zodat we binnen 
bepaalde limieten ons vooral grenzeloos kunnen amuseren. In bubbels van beperkte grootte, waarin 
kinderen en jongeren écht kunnen samen zijn, mét respect voor social distancing.
 
Kan je niet wachten om aan de slag te gaan? Of zakt de moed je net in de schoenen? Geen enkele vrij-
willigersploeg of organisatie is verplicht om een aanbod te organiseren. Hou rekening met de draag-
kracht van je vrijwilligers en van je eventuele beroepskrachten. Hou het veilig, maar ook plezant.
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Wordt het aanbod anders? Zeker. De jeugdwerkregels en het jeugdhuisplan helpen je om alles zo veilig 
mogelijk te organiseren. Maar Covid-19 is  nog niet verdwenen. Het zal  vaak anders lopen dan hoe we 
het gewoon zijn. Jongeren die de afspraken even vergeten, ouders die ongerust zijn, iemand die de con-
tactbubbel vroeger verlaat om een (mogelijke) besmetting te vermijden, enzovoort. Dit is een nieuwe re-
aliteit. Maar laat ons het vooral fijn maken, ook al loopt het anders dan gepland. Bereid je goed voor met 
de jeugdwerkregels en jouw jeugdhuisplan onder de arm en geniet daarna van elk moment onderweg.

1 ‘JEUGDHUIZEN, JEUGDCENTRA, OPEN JEUGDWERK, 
ONTMOETINGSWERKING EN INSTUIFWERKING’ – 

 WAT BEDOELEN WE HIERMEE?

De inhoud van dit document is bedoeld voor alle jeugdhuizen, open jeugdwerk, ontmoetingswerkingen, 
instuifwerkingen en zelforganisaties. Dat zijn dus werkingen met een open ontmoetingswerking en open 
aanbod die zich onderscheiden van bijvoorbeeld speelpleinen, jeugdbewegingen en vakantiekampen. 
Werkingen die zich vooral richten op kinderen onder 15 jaar kijken best naar het zomerplan voor speel-
pleinen/dagkampen.

De jeugdwerkregels, onder punt 2, zijn verplicht voor het hele jeugdwerk. Alles onder punt 3, 4 en 5 is 
een ondersteunend draaiboek met aanbevelingen (dus geen verplichtingen). Het lokale vrijetijdsaanbod 
is zo divers dat elke organisator zijn of haar eigen vertaling zal moeten maken. Die openheid is er. 

Je kan de komende dagen en weken terecht bij Formaat en andere koepelorganisaties om mee te zoeken 
naar oplossingen en antwoorden op vragen. 

We beseffen dat het voor alle organisaties een enorme inspanning vraagt om deze maatregelen en aan-
bevelingen toe te passen, maar we geloven ook in de wendbaarheid en veerkracht om alles creatief aan 
te passen en de veiligheid en gezondheid van iedereen zo veel mogelijk te garanderen. In dit document 
proberen we de maatregelen zo goed mogelijk uit te leggen en te vertalen naar jullie context. 

De kans bestaat dat er de komende weken algemene versoepelende of verstrengde maatrege-
len komen, bijvoorbeeld met betrekking tot social distancing. Dan zullen we uiteraard opnieuw 
de vertaalslag maken en het draaiboek updaten. Hou ook rekening met de lokale en provinciale 
maatregelen. Deze kunnen strenger zijn dan de nationale maatregelen.
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2 JEUGDWERKREGELS 2020: 
 WAT MAG EN WAT MAG NIET?

Dit is de basis die je moet weten. Hoe je de regels omzet voor jouw werking, lees je verderop – vanaf 
punt 3. We willen er echt voor zorgen dat er zoveel mogelijk kinderen en jongeren ten volle kunnen 
genieten van recht op ontmoeting, jong zijn en spel. Vertrek vanuit het perspectief van kinderen en 
jongeren en ga met gezond verstand om met de basisregels. Zorg dat de kern van jeugdwerk bewaard 
kan blijven: kinderen en jongeren centraal, groepsgericht, creatief, experimenteel, speels, avontuurlijk, 
participatief en nog zoveel meer. 

Maak er vooral een straf aanbod van en geniet: #jeugdwerkwerkt #sterkbeleidvoorjongeren

2.1 Wie mag meedoen of meegaan? 

Liefst zo veel mogelijk kinderen en jongeren. Maar we moeten wel met enkele dingen rekening houden. 
Jeugdwerk richt zich op kinderen en jongeren tot 30 jaar. Een mix van –30-jarigen en +30-jarigen wordt 
afgeraden.

• Risicogroepen en ziek zijn
 Iedereen mag mee, als dat veilig kan. De voorwaarden:

> Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de activiteit als hij/
zij/x toestemming heeft van de ouders of voogd – bij chronische ziektes die onder controle zijn 
door medicatie – of mits toestemming van de huisarts.

> Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van de activiteit/het ontmoetingsmo-
ment of tijdens de activiteit/het ontmoetingsmoment? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat 
geldt voor iedereen die betrokken is: jongeren, bestuurders, vrijwilligers, beroepskrachten, 
enzovoort. 

2.2 Hoe organiseer je aanbod?

Contactbubbels

We kunnen dit jaar niet zomaar met z’n allen samen zijn. De vrijwilligers en/of beroepskrachten maken 
bubbels van maximum 50 deelnemers (jongeren, vrijwilligers en eventueel omkadering inclusief).

Voor activiteiten met wisselende deelnemers, zoals jeugdhuiswerk en open jeugdwerk, blijft een con-
tactbubbel minstens 1 week gelden. Komt een deelnemer maar 2 van de 5 dagen, dan bestaat de bubbel 
de andere dagen uit 49 personen. Het is bovendien niet de bedoeling dat je tijdens die week in verschil-
lende bubbels zit. Afstemming hierover met andere jeugdverenigingen in je gemeente is aangeraden.

Vb.: Het is niet de bedoeling dat een jongere op maandag naar het jeugdhuis gaat, daar een bubbel heeft en 
dan op woensdag naar de jeugdbeweging, waar er een andere bubbel is.
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Belangrijk is dus vooral dat dezelfde bubbel gedurende een week behouden blijft. Maar je kan wel op 
verschillende momenten, verschillende bubbels toelaten. Goed kuisen en ontsmetten tussen de bub-
bels is dan wel essentieel.

Vb.: Het jeugdhuis/de instuifwerking organiseert op vrijdag een bubbel (max. 50) met groep X, op zaterdag een 
bubbel (max. 50) met groep y en op zondag een bubbel (max 50) met groep z. Uiteraard wordt er tussen die 
dagen grondig ontsmet en gekuist. Op maandag wordt er weer een activiteit met groep x gedaan. Dit moeten 
dan wel dezelfde 50 personen zijn als op vrijdag. De groep x- bubbel (én de groep y- én groep z-bubbel) be-
staat dus een week lang uit dezelfde 50 personen en de bubbels hebben geen contact met elkaar. Er dus ook 
geen mogelijkheid tot ‘dubbele deelnemers’ die bijvoorbeeld zowel in groep x als in groep y zitten.

Ook binnen de bubbels moeten er in jeugdhuiswerk, open jeugdwerk en ontmoetingswerkingen 1,5 me-
ter afstand worden gehouden. Sociale distancing is van toepassing. Mondmaskers worden sterk aan-
geraden voor deelnemers ouder dan 12, zeker wanneer anderhalve meter afstand houden echt niet 
mogelijk is. In de provincie Antwerpen is het dragen van een mondmasker verplicht.

• De grootte van de bubbel hangt af van de capaciteit van je ruimte. Indien het niet mogelijk is om 
met 50 personen anderhalve meter afstand te bewaren in je binnen- of buitenruimte, dan heeft de 
bubbel in jouw werking een lager maximum. Ga hier niet lichtzinnig mee om, maar kijk naar wat 
er praktisch haalbaar is: je hoeft geen 50 personen toe te laten. Het is zinvoller om dan bijvoor-
beeld op meerdere dagen/momenten met verschillende, kleinere bubbels te werken. 

• Er kunnen op hetzelfde moment meerdere bubbels op 1 aanbod aanwezig zijn. Je werking of 
activiteit kan dus uit meerdere bubbels van maximum 50 personen bestaan. Enkel indien je infra-
structuur dat toelaat uiteraard.

• De bubbels onderling
> Vermijden onderling contact = bubble distancing 
> Houden 1,5 meter afstand indien contact nodig is
> Gebruiken een mondmasker als de afstand niet wordt behouden

• Iedereen gaat bewust om met de bubbels: de deelnemers, maar ook externen, ouders … 

• Ouders en andere externen (bv externe workshopgevers) kunnen niet zomaar in de bubbels. Ui-
teraard gelden ook voor hen de social distancing- regels. Externen moeten een mondmasker 
dragen. 

• Zorg ervoor dat de fysieke scheiding van de bubbels (ALS er verschillende bubbels zijn) en de 
regels errond duidelijk zijn voor alle deelnemers.

Noodprocedure en permanentiesysteem

• Wordt er iemand ziek tijdens de activiteit of de ontmoeting? Dan kan je terugvallen op de nood-
procedure. 

• Elke organisatie heeft een plek waarin deelnemers of bezoekers die mogelijk besmet zijn in af-
zondering kunnen zitten tot ze (door de ouders) worden opgehaald. 

• Ook de permanentiediensten van koepels, organisaties en gemeentebesturen staan klaar om te 
helpen waar nodig. 
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Communicatie

• Voor, tijdens en na je aanbod of werking is goede communicatie over de regels, hygiëne voorwaar-
den, organisatorische maatregelen … naar alle jongeren en betrokkenen heel belangrijk.

• Er is standaardmateriaal om hierbij te helpen (pictogrammen, bundels …). 

• Maak goede afspraken met deelnemers, externen, eventueel ouders …

2.3 Hoe zit dat met hygiëne? 

Persoonlijke hygiëne

• Extra de handen wassen, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek: dat blijft nodig. 

• Voor +12 jarigen is het dragen van een mondmasker sterk aangeraden, zeker wanneer ander-
halve meter afstand houden echt niet mogelijk is en noodzakelijk in contact met externen, wan-
neer social distancing niet mogelijk is. 

De infrastructuur

• Er zijn duidelijke richtlijnen rond verluchten en reinigen van ruimtes en contactoppervlaktes. 

Het materiaal

• Binnen de bubbel kan je in principe materiaal doorgeven zonder te reinigen. Toch is het, indien 
mogelijk, ook binnen de bubbel aangeraden om contactoppervlakken regelmatig te reinigen.

• Wil je het materiaal doorgeven aan een andere bubbel (als die er is)? Dan moet het materiaal 
eerst worden gereinigd. 

2.4 Welke activiteiten mag je doen?

• Het is niet verplicht, maar bij voorkeur vinden activiteiten en ontmoetingswerkingen plaats in 
openlucht en op het eigen terrein. Het virus geraakt immers sneller verspreid in een binnenruimte.

• Uitstappen kunnen, maar dan moet je erop voorzien zijn dat je met anderen in contact kan komen. 
Ga je op uitstap naar een plek waar veel andere mensen zijn? Hou je dan aan de voorwaarden van 
die locatie en gebruik vooral je gezond verstand. 

• Vermijd contact met externen, ook wanneer je het gebouw of je terrein verlaat. 

• Bij +12 jarigen is er meer aandacht voor de aard van de activiteit. Intensief contact is afgeraden. 

Maak er vooral een straf aanbod van voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren. En weet dat je altijd bij 
je organisatie of je gemeente terecht kan voor ondersteuning. #jeugdwerkwerkt
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Pictogrammen

Er zijn vanuit de jeugdwerkregels een aantal pictogrammen ontwikkeld die je kan inzetten in je eigen 
communicatie, op je activiteit, in je ontmoetingswerking, in je jeugdhuis … 

De pictogrammen hieronder zijn een greep uit het aanbod, maar er zijn er nog veel meer. Ze zijn er spe-
ciaal voor jou, jongeren en andere betrokken partijen, gebruik ze dus naar hartenlust.

Alle pictogrammen kan je hier terugvinden en downloaden.
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3 VOORBEREIDING OPSTART JEUGDHUIZEN / 
JEUGDCENTRA / OPEN JEUGDWERK / INSTUIFWERKING

Hieronder vertaalden we de algemene jeugdwerkregels onder punt 2 naar de concrete context van 
jeugdhuizen, open jeugdwerk, instuifwerkingen en ontmoetingswerken.

Zoals zo vaak zit het meeste werk in de voorbereiding. Als je hier als organisatie goed werk van maakt, 
is meer dan de helft van het werk al gedaan. Lees deze grondig na en vink de checklist af.

3.1 Wie mag meedoen: voorbereiding

3.1.1 Communicatie

Communicatie wordt heel belangrijk. Elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks met jou in contact 
komt moet goed weten wat er voor, tijdens en na dit contact van ze verwacht wordt. Dit plan is er om je 
te helpen.

Voor de uitbouw van de maatregelen is er niet over één nacht ijs gegaan, er is intensief samengewerkt 
binnen de jeugdsector met virologen en medische experts, het is belangrijk dat we alle betrokken partij-
en daar goed over informeren zodat we duidelijk kunnen aantonen dat we dit doen op een onderbouwde 
manier.

• Bespreek jullie plan om te heropenen eerst met de gemeente. Zorg dat zij zeker op de hoogte 
zijn van jullie plannen en bekijk samen met hen wat er mogelijk is en hoe ze jullie kunnen onder-
steunen. 

• Informeer vóór de opstart de vaste vrijwilligers, bezoekers en beroepskrachten over alle voor-
waarden en maatregelen die je zal treffen. Benadruk het belang dat iedereen zich hieraan houdt. 

 Vb. Online infosessie, offline contacteren

• Probeer alle vrijwilligers ook goed te betrekken bij het uitwerken en uitdragen van de maatrege-
len. Laat ze mee nadenken hoe sommige maatregelen op een leuke manier kunnen opgenomen 
worden. 

• Zorg voor een communicatieplan, hoe zal je iedereen geïnformeerd houden?

• Zorg dat de voorwaarden en maatregelen ook fysiek zichtbaar zijn op je locatie met stickers, 
affiches, pictogrammen …

• Bezorg iedereen de informatie over risicogroepen. Voor deze groepen is het de verantwoorde-
lijkheid van jongeren en hun ouders, voogd of huisarts om toestemming te voorzien om deel te 
nemen.

• Bespreek – eventueel met de huisarts – voor risicogroepen of jongeren met specifieke onder-
steuningsnoden op welke manier de maatregelen kunnen gevolgd worden. Werk hiervoor indien 
nodig redelijke aanpassingen uit. 
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• Maak duidelijk dat wie ziek is (minimaal 5 dagen terugtellen) voor aanvang van activiteiten niet 
mag deelnemen. 

• Informeer iedereen over de noodprocedure – wat je doet als er iemand ziek is of wordt tijdens of 
na de activiteiten. Daarover vind je verder in dit plan meer info. 

3.1.2 Administratie

• Zorg dat jongeren op voorhand kunnen reserveren, maar indien mogelijk dat er ook ter plekke 
nog ingeschreven kan worden. Je kan daarvoor altijd een paar plaatsen vrijhouden. 

 Assist voorziet voor al de basisgebruikers een gratis uitbreiding om gebruik te maken van het 
ticketsysteem dat je kan gebruiken als online reservatiesysteem.

• Registratieplicht: Je moet een aanwezigheidsregister bijhouden, dat kan opgevraagd worden 
door contactopspoorders in geval van een besmetting binnen de bubbel.

3.2 Hoe organiseer je aanbod?

3.2.1 Contactbubbels

• Bekijk aan de hand van het aanbod of de bubbels kunnen opgedeeld worden om ze kleiner te 
houden. De bubbels hebben een maximum grootte van 20 personen inclusief begeleiding. Vanaf 
1 juli worden dat bubbels van 50 personen. De bubbels gelden steeds voor minstens een week.

 Vanaf 1 juli zal het dus bijvoorbeeld zo zijn:
 Gedurende een week gebruikt een bubbel van 20 jongeren de repetitieruimte, een bubbel van 40 per-

sonen gebruikt de ontmoetingsruimte. Dit kan perfect als zij niet met elkaar in contact komen(!). Als 
dit niet kan vermeden worden – bijvoorbeeld wanneer ze hetzelfde sanitair gebruiken – is het dus een 
bubbel van 60 jongeren en niet toegelaten. Dan moet je per activiteit de bubbels verkleinen zodat deze 
samen één bubbel van 50 jongeren vormen. 

• Hanteer de bubbels ook als je al in kleinere groepen samenkomt om activiteiten te organiseren.

• Naast de gezinsbubbel en de jeugdwerkbubbel is het niet de bedoeling dat jongeren nog andere 
bubbels aangaan. Vanaf ze deelnamen aan het aanbod van jouw werking zitten ze voor minstens 
één week in die bubbel. Pas daarna kan een jongere zich in een andere bubbel begeven.

 Vb.: Het is niet de bedoeling dat een jongere op maandag naar het jeugdhuis gaat, daar een bubbel 
heeft en dan op woensdag naar de jeugdbeweging, waar er een andere bubbel is.

3.2.2 Infrastructuur

Voor jeugdhuizen, open jeugdwerk en ontmoetingswerking die werken met 12+ jarigen is het belangrijk-
ste om te allen tijde 1,5m afstand van elkaar te houden. 

• Denk na over hoe je je gebouw en/of terrein zo efficiënt mogelijk kan gebruiken. Richt de ge-
bruikte infrastructuur in op een manier dat je ook vlot kan poetsen.

• Richt je ruimte zo in dat het mogelijk is om samen te komen en 1,5 m afstand te houden; werk 
hiervoor met meubilair, looplijnen en andere aanduidingen op de grond. 
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• Als je met verschillende bubbels werkt, hebben zij idealiter elk hun eigen ruimte, ook sanitair en 
eetruimte. Anderzijds kan je met shiften werken mits een grondige reiniging van contactopper-
vlaktes of aanduiden welke toiletten en wastafels door welke bubbel gebruikt mogen worden.

• Maak visueel, en indien noodzakelijk fysiek, heel duidelijk welke delen van het gebouw door welke 
bubbel worden gebruikt door bv. een kleurcode of door bepaalde symbolen te hangen. Je kan aan 
de slag met pijlen, symbolen … om looprichtingen/stromen in je gebouw te regelen indien dit er 
kan voor zorgen dat bubbels niet in contact komen met elkaar

• Denk ook na over je buitenruimte en infrastructuur. Is deze open en gemakkelijk toegankelijk 
voor passanten? Maak ook hier duidelijk welke terreinen enkel voor jullie bubbel(s) zijn. 

3.2.3 Noodprocedure en permanentiesysteem

Hoewel het woord ‘noodprocedure’ zwaar klinkt, willen we met een gestandaardiseerd stappenplan zor-
gen dat elk van jullie voorbereid is om op een goede en rustige manier op te treden wanneer er een 
vermoeden van besmetting is in één van de bubbels. Naast de noodprocedure kan je ook steeds terecht 
bij je gemeentedienst of de permanentiesystemen van je organisatie voor vragen en ondersteuning.

• Zorg per openingsmoment of activiteit voor een verantwoordelijke (bij voorkeur 1 persoon) die 
zich kan ontfermen over een zieke in geval van vermoeden van besmetting. Zorg voor het nodige 
beschermingsmateriaal voor deze persoon; namelijk de MUST HAVE EHBO spullen of (zie hier-
onder).

• Stel voor je organisatie een aangepaste noodprocedure op. Vertrek daarbij vanuit dit stappen-
plan. Voor jeugdhuizen, open jeugdwerk en ontmoetingswerking is dit logistiek waarschijnlijk ge-
makkelijker te organiseren dan voor een kamp. Toch doe je er goed aan een handig stappenplan 
te hebben. 

• Bekijk welke huisarts(en) in de buurt je kan contacteren wanneer je vermoeden hebt van een 
besmetting. Neem de contactgegevens reeds op in je stappenplan. Neem op voorhand al eens 
contact op met hen om te kijken wat kan tijdens de activiteiten.

• Breid de EHBO uit met volgende zaken:

> MUST HAVES: handschoenen, alcoholgel, koortsthermometer + ontsmettingsmiddel, mond-
maskers (hier wegwerp) steeds 1 voor de zieke en 1 voor de verzorger 

> AAN TE RADEN: face shields (aan te raden bij +12) contactloze thermometer, afzonderlijke 
EHBO- koffers per contactbubbel

• Voorzie een aangename quarantaineruimte.

• Denk voor je stappenplan na over hoe je op een integere en rustige manier kan communiceren in 
geval van vermoeden van besmetting. Bewaak bij communicatie steeds de aandacht voor privacy. 
Zorg dat je begeleiders ook op de hoogte zijn van de privacyregels.
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3.3 Hoe zit dat met hygiëne (voor-tijdens-na de activiteit)? 

Respect voor persoonlijke hygiëne, hygiëne binnen de ruimte waarin we ons bevinden en de hygiëne van 
het te gebruiken materiaal blijft prioriteit. We rekenen erop dat onderstaande maatregelen maximaal 
worden toegepast in alle jeugdhuizen en open jeugdwerk initiatieven zowel voor tijdens en na een acti-
viteit. 

3.3.1 Persoonlijke hygiëne (over handhygiëne, hoesten, zakdoeken en mondmaskers)

Het bewaken van persoonlijke hygiëne blijft enorm belangrijk tijdens alle activiteiten. Hieronder ver-
staan we handhygiëne, hoesten in de elleboog, het eenmalige gebruik van zakdoeken en weggooien 
ervan en het gebruik van mondmaskers en handschoenen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat be-
smetting vermeden wordt, en zijn dus cruciaal. 

Wat kan je (vooraf al) doen als jeugdhuisteam om alles veilig en clean te laten verlopen? 

• Introduceer een vaste routine in de bubbel van jeugdhuisbezoekers, vrijwilligers en medewer-
kers waarbij handen regelmatig gewassen of ontsmet moeten worden: bij het binnenkomen en 
het buitengaan is alvast een must. Maar denk zeker ook aan handen wassen na elk toiletbezoek, 
na het gebruik van gemeenschappelijke materialen, voor en na een maaltijd, na niezen/hoesten, 
na het roken … Communiceer dat dit de norm is waar iedereen zich aan houdt. 

• Voorzie bij het binnen- en buitengaan van je ruimte(s) dat handen gewassen of ontsmet kunnen 
worden. Water en zeep zijn voldoende. Dus een teiltje of verplaatsbaar wasbakje zijn oké, je hoeft 
geen nieuwe sanitaire blok te installeren. Ververs wel iedere keer het water nadat alle deelne-
mers hun handen hebben gewassen. Een handpomp met ontsmettingsgel kan zeker ook. 

• Gebruik wegwerpdoekjes om handen te drogen, stoffen handdoeken zijn uit den boze. 

• Het is belangrijk dat vuile zakdoeken en ander afval weggegooid kan worden in een afgesloten 
vuilnisbak of emmer. Liefst te openen met pedaal, dus zonder handcontact. 

• Zorg voor voldoende communicatie omtrent deze maatregelen via pictogrammen en affiches in 
je ruimte/instuif. Er wordt hiervoor materiaal aangeboden. 

• Ook communicatie voorafgaand aan een bijeenkomst of activiteit met het jeugdhuis via sociale 
media kanalen, website, een sms of in een Whatsapp groep zijn uiterst belangrijk en bereiden de 
deelnemers voor op wat ze kunnen verwachten en aan welke regels ze zich zullen moeten hou-
den. Bv: Moet ik zelf een mondmasker meebrengen of krijg ik eentje in het jeugdhuis? 

• Wat betreft het gebruik van mondmaskers: deze zijn sterk aangeraden, zeker wanneer de afstand 
van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden voor jongeren 12+ en volwassenen. Communiceer 
aan je deelnemers hoe je een mondmasker juist gebruikt (bv met een instructie video). In de pro-
vincie Antwerpen is het dragen van mondmaskers verplicht.

• Handschoenen zijn aangewezen bij het bereiden en opdienen of bedelen van voedsel. Het heeft 
weinig zin een hele dag handschoenen te dragen, het is minder hygiënisch in vergelijking met 
gewoon regelmatig je handen wassen of ontsmetten. 

• Moet je niezen of hoesten, doe dit in je elleboog of in een zakdoek die je meteen kan weggooien.
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• Onthoud ook: ben je ziek, voel je je wat minder, vertoon je symptomen die ‘verdacht’ zijn, neem 
niet deel aan de activiteit en onderneem de nodige stappen. Spoor ook je jeugdhuisbezoekers – en 
andere medewerkers aan hetzelfde te doen. 

Bekijk vooraf goed welke materialen je zelf voorziet als organisatie en wat je aan je leden of deelnemers 
vraagt (bv eigen mondmasker). Ga indien mogelijk ook in overleg met je gemeente of stadsbestuur om 
materiaal aan te kopen.

Hygiëne boodschappenlijstje of checklist

• Handgels en zeep 
• Papieren zakdoeken 
• Afgesloten vuilnisbakken met pedaal
• Papieren handdoekjes
• Reinigingsproducten 
• Handschoenen
• Mondmaskers

3.3 Hygiëne infrastructuur

Ook wat je infrastructuur betreft zijn er hygiëne maatregelen nodig om besmetting te voorkomen. Geef 
hierbij extra aandacht aan de contactoppervlakken.

• Eerst en vooral: stel enkel de binnenruimte ter beschikking die nodig is voor je activiteit. Reinig 
deze grondig bij de start en na afloop van de activiteit. Buitenactiviteiten zijn nog steeds beter dan 
activiteiten die binnen plaatsvinden. 

• Reinig regelmatig contactoppervlakken volgens de voorschriften (tafels, stoelen, deurklinken, 
handvaten van kickertafel, randen van je biljarttafel …) voor en na een activiteit. Indien nodig ook 
tijdens de activiteit. Bijvoorbeeld: tafel waaraan net gegeten werd.

• Verlucht je instuif of binnenruimte voldoende door ramen en deuren te openen. Ook tijdens je 
activiteit. 

• Bij gedeeld ruimtegebruik of huurpanden: zorg voor duidelijke afspraken met gemeente/stad, 
uitbaters of andere werkingen en organisaties die eventueel betrokken zijn omtrent de hygiëne 
maatregelen. Dit geldt ook voor de buitenruimte/terreinen.

• Mogen eigen vrijwilligers komen poetsen? Natuurlijk! Deze vrijwilligers kan je eventueel inslui-
ten in je bubbel van 50 personen, tenzij ze niet deelnemen aan je activiteiten en dus enkel ingezet 
worden om te poetsen. 

• Is er poetspersoneel (bv vanuit de gemeente/stad)? Maak dan ook met hen op voorhand afspra-
ken omtrent het reinigen van de ruimte(s) voor en na de activiteit of werking. 

 Spreek met de beheerder van je infrastructuur/de gemeente en je medewerkers af op welke ma-
nier gepoetst zal worden bij afloop van je activiteit of op het einde van de ‘bubbel’-week. Doe dit 
best wanneer de jongeren buiten of vertrokken zijn.

• Zorg voor voldoende communicatie over alle maatregelen via de pictogrammen en affiches, 
maak gebruik van het bestaande materiaal en hang dit zichtbaar op. Geef op tijd en stond een 
update of herhaling van deze maatregelen aan je deelnemers/bezoekers. 
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3.3.3 Hygiëne materiaal

We staan er niet altijd bij stil, maar materiaal wordt sneller doorgegeven dan je zou denken. Ook hierin 
schuilen besmettingsrisico’s. Geef met je werking vooraf aandacht aan al het materiaal waarvan je ge-
bruik wilt maken voor je geplande activiteiten in en om het jeugdhuis. 

Voorbeelden: kickertafel, pool- of biljarttafel, draaitafel/muziekinstallatie, gezelschapsspelletjes, karaoké- 
systeem, vogelpiek/darts (en pijltjes!), beamer, schermen, PlayStation, WII, BBQ, enz … 

• Gebruik het materiaal enkel in de bubbel van 20 personen, leen het niet uit aan externen of an-
dere bubbels als die er zijn. Ook binnen de bubbel is het aangeraden om contactoppervlakken 
regelmatig te reinigen. 

• Ontsmet of reinig voldoende het gebruikte materiaal (vooraf en na gebruik)

• Wordt materiaal toch uit een bubbel verplaatst, ontsmet deze dan ultra grondig of laat het mate-
riaal drie dagen onaangeraakt of in quarantaine. 

• Maak een checklist van materialen die je moet ontsmetten

3.4 Welke activiteiten mag ik organiseren?

Vanaf 1 juli kunnen alle activiteiten met betrekking tot jeugdwerk terug opstarten. Uitgezonderd van 
grote evenementen. Binnen het jeugdhuislandschap botsen we hierbinnen op ‘twee soorten’ aanbod: 
een aanbod van activiteiten met ontmoetingsfunctie of doel tot ontspanning/spel/plezier of educatie, 
maar ook een aanbod met ontmoetingsfunctie waarbij ook consumpties worden verkocht. Jeugdhuizen 
en open jeugdwerk initiatieven die consumpties willen verkopen moeten zich houden aan deze nieuwe 
regels met betrekking tot verkoop van consumpties. Die vind je later onder punt B.

Jullie kunnen allerhande activiteiten bedenken en plannen die GEEN verkoop van dranken inhouden. 
Steek tijd en werk in de voorbereiding, check steeds even af met de algemene jeugdwerkregels onder 
punt 2.

• Openluchtactiviteiten

 De voorkeur gaat nog steeds uit naar activiteiten die plaatsvinden in openlucht, meer specifiek in 
de eigen buitenruimte van het jeugdhuis of de jeugdwerking (uitgezonderd van grote evenemen-
ten natuurlijk, want die zijn niet toegelaten).  Denk aan spel, beweging en ontspanning. Doe dit 
steeds in je bubbel van maximum 20 personen (50 personen vanaf 1 juli) en check ook altijd of je 
voldoende maatregelen neemt, zoals afstand houden.

 Voorbeelden van openluchtactiviteiten: 
 Dropping, BBQ, Open air Dj-contest gecombineerd met een picknick, Quiz, Bingoavond, Kickertornooi, 

XL-games, KUBB, pétanque, volksspelen, zeepkistenrace, openluchtcinema, openluchtkaraoké … 
 
 Opgelet: leuke buitenactiviteiten kunnen nogal eens de aandacht trekken van passanten, om-

wonenden, kinderen … Het is niet de bedoeling dat elke voorbijganger zomaar kan aansluiten. 
Respecteer dus die bubbel en houd hier overzicht op door je terrein bijvoorbeeld af te sluiten. 
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• Sportactiviteiten

 Dat we in beweging moeten blijven is ondertussen wel duidelijk. Ook als jeugdhuis mag je nog 
steeds sportactiviteiten organiseren, maar daar zijn wel andere maatregelen van toepassing. Een 
volledig overzicht van de maatregelen en protocollen rond de organisatie van sportactiviteiten 
kan je terugvinden op https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/.

 Lokale, strengere maatregelen kunnen ook hier afwijken van de nationaal geldende regelgeving 
en kijk je dus best na bij jouw provincie of gemeente.

• Vindplaatsgericht jeugdwerk

 Zeker in deze periode is het belangrijk om verbinding te blijven zoeken met alle jongeren. Je kan 
daarom ook vindplaatsgericht werken, maar uiteraard moet je hier de geldende maatregelen 
in de samenleving volgen. Als je vindplaatsgericht jeugdwerk combineert met andere soorten 
jeugdwerk, is het ook van bijzonder belang om hierbij rekening te houden met alle social distance 
en veiligheidsmaatregelen. Zorg voor voldoende herkenbaarheid als je de straat op gaat en maak 
duidelijke afspraken met de lokale jeugddienst als je deze functie opneemt.

 In niet-georganiseerd verband mogen jongeren met maximum 10 personen samen komen mét 
social distancing en/of mondmaskers en het naleven van de hygiënevoorschriften.  

• Activiteiten met eten centraal 

 Eten brengt mensen (terug) samen. Over het algemeen wordt het virus niet overgedragen via ver-
hit of opgewarmd voedsel. Handhygiëne is hierbij wel zeer cruciaal. Als je voor de nodige hand-
hygiëne zorgt, kan je samen koken. Het gebruik van mondmaskers en handschoenen bij het meer 
intensievere kookwerk wordt aangeraden. Een BBQ met het jeugdhuis is dus zeker mogelijk, 
maar wees je bewust van de nodige hygiëne voorschriften. Reinig zeker ook goed het gebruikte 
kookmateriaal. 

 Tips: Laat iedereen zijn eigen bord en bestek meebrengen + eventueel zijn eigen vlees of vegeta-
risch alternatief. Stel iemand verantwoordelijk voor het bakken en laat deze persoon handschoe-
nen en mondmasker dragen. Een andere persoon kan verantwoordelijk zijn voor het opdienen van 
groenten en salades volgens dezelfde veiligheidsvoorschriften. 

• Jeugdhuis als repetitieruimte 

 Vele jeugdhuizen zijn of bieden een repetitieruimte voor jonge bands of muzikanten. Ook repete-
ren in deze ruimte moet terug mogelijk zijn mits voldoende reiniging van materialen, de nodige 
afstand tussen de leden en verluchting van de ruimte. Daarbij zal een verantwoordelijke van het 
jeugdhuis deze regels moeten bewaken. Het jeugdhuis draagt de eindverantwoordelijkheid en 
blijft het aanspreekpunt wanneer regels niet gevolgd worden. 

• Een bijzonder openluchtfeest

 In principe kan je een dansfeest organiseren in de bubbel van 50 deelnemers. Er kan gedanst 
worden met de nodige 1,5 meter afstand. Bijzonder, maar zeker het proberen waard. Je kan je 
eigen drinkbus water meebrengen. Hydrateren is nu eenmaal belangrijk.
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• Uitstappen 

 Uitstappen zijn niet verboden, maar worden wel afgeraden. Wees je er gewoon van bewust dat je 
op deze manier gemakkelijker in contact komt met externen, dus personen die niet tot je bubbel 
behoren. Check zeker de lokale en provinciale maatregelen. Het kan afgeraden of zelfs verboden 
zijn om uitstappen naar bepaalde locaties te maken.

 Als je uitstappen onderneemt met het jeugdhuis of je jeugdwerking (naar het bos, de zoo, een 
provinciaal domein, pretpark …) houdt je hele groep zich aan de geldende samenlevingsregels 
m.b.t. mondmaskers, afstand bewaren en andere hygiënemaatregelen. Ga na welke maatregelen 
van toepassing zijn bij een uitstap naar een bepaalde locatie en communiceer hierover correct 
naar je doelgroep. 

 Ontsmet ook eigen wagens indien deze gebruikt worden voor verplaatsing en carpooling met je 
groep.

 Gebruik je het openbaar vervoer voor een uitstap? Draag een mondmasker en volg de maatrege-
len die gelden. 

 Kan je met je werking beroep doen op een busmaatschappij voor verplaatsing? Overleg vooraf 
samen hoe aan alle maatregelen kan voldaan worden.

• Externen

 Activiteiten, vormingen, workshops georganiseerd door personen buiten de contactbubbel wor-
den best vermeden. Tenzij dit kan binnen de maatregelen die op dat moment gelden voor de 
samenleving.

 Overleg vooraf met externe workshopgevers, coaches, vormingen, begeleiders of ze eventueel 
een digitaal aanbod kunnen voorzien. Als dit niet mogelijk is houden deze externen zich aan alle 
maatregelen die gelden in de samenleving (m.b.t. mondmaskers, hygiëne, afstand enz.).

 Als tijdens je activiteit externe personen voor leveringen (bv. van eten of materiaal) op locatie ko-
men, worden alle maatregelen gevolgd die in de samenleving gelden (mondmaskers, hygiëne …).

 Indien het noodzakelijk is om zelf naar de winkel te gaan tijdens je activiteit, kies je er bij voorkeur 
voor dit door dezelfde personen te laten doen en worden alle geldende maatregelen gevolgd. 
Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van leveringen.
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4 TIJDENS JEUGDHUISWERK / JEUGDCENTRA / OPEN 
JEUGDWERK / INSTUIFWERKING

Wie een uitstekende voorbereiding treft, moet dat enkel nog nauwgezet opvolgen tijdens en na de acti-
viteiten. 

4.1 Wie mag meedoen?

4.1.1 Communicatie tijdens

• Zorg dat alle online en fysieke communicatie ter plaatse rond maatregelen en voorwaarden conti-
nu zichtbaar blijft. Maak telkens een check voor aanvang van de activiteit en vervang indien nodig

• Zorg dat volgende zaken steeds zichtbaar zijn voor de verantwoordelijken van openingsmomen-
ten of activiteiten:

> De symptomen die kunnen wijzen op Covid-19 

> Het stappenplan – wat te doen bij een zieke deelnemer

4.2 Hoe organiseer je je aanbod?

4.2.1 Infrastructuur tijdens

• Visualiseer je plan omtrent gebruik van ruimtes/toiletten/sanitair/ … door kleuren of symbolen 
op te hangen. Maak het voor de deelnemers heel eenvoudig om te weten waar ze wel en niet mo-
gen komen en wat de afspraken zijn wanneer ruimtes worden gedeeld.

• Laat veelgebruikte deuren in de infrastructuur open staan om te vermijden dat deze voortdurend 
aangeraakt worden. Hou hierbij rekening met brandveiligheid (branddeuren mogen niet open-
staan) doe het in overleg met de eigenaar van de locatie.

4.2.2 Hygiëne

• Blijf de vaste routine rond handhygiëne en andere afspraken herhalen. Gebruik hiervoor de picto-
grammen maar draag dit ook uit vanuit de vaste groep medewerkers. 

• Reinig contactoppervlakken regelmatiger volgens de voorschriften.

• Reinig het materiaal tussen gebruik door aan de hand van de checklist die je opmaakte. Zorg bij-
voorbeeld voor een spoelbak met water en detergent om het materiaal tussendoor in te leggen. 
Gevoeliger materiaal ontsmet je best handmatig.
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5 NA JEUGDHUISWERK / JEUGDCENTRA / OPEN 
JEUGDWERK / INSTUIFWERKING

Alles is hopelijk vlot verlopen. Denk nog aan deze laatste zaken vooraleer je afsluit.

5.1 Nazorg t.a.v. (zieke) deelnemers

5.1.2 Communicatie

• In geval van ziekte volg je de communicatiestappen op uit het stappenplan. Hou hierbij steeds 
rekening met de privacy van de persoon/personen in kwestie.

• Was er een persoon met corona aanwezig op de activiteit? Dan kan je hierover best ook infor-
meren aan de ouders. Hou hierbij steeds rekening met de privacy van de persoon/personen in 
kwestie.

• Indien er een besmetting was tijdens je activiteit/openingsmoment, raad je de deelnemers/ 
bezoekers aan om na de activiteit gedurende minimum 1 week geen bezoek te brengen aan men-
sen uit risicogroepen

5.2 Hoe organiseer je het einde van je aanbod?

5.2.1 Infrastructuur na

• Volg de gemaakte afspraken met de beheerder van het gebouw/de buitenruimte goed op.
• Reinig extra grondig veelgebruikte contactoppervlakten en ruimte(s)

5.2.2 Hygiëne na

• Na de activiteit is een gewone wasbeurt van jezelf voldoende. Eventueel eigen materiaal wassen 
met water en zeep volstaat ook.
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6 BIJ WIE KAN JE TERECHT?

• Ga voor vragen omtrent jouw jeugdhuis / jeugdcentrum / open jeugdwerk initiatief / instuif werking 
zeker eens luisteren bij de koepel of organisatie waar je onder valt. 

 Formaat bereik je op vraaghet@formaat.be of op 03 226 40 83.
 Uit De Marge bereik je op info@uitdemarge.be of op 0486 39 97 25.

• De Ambrassade voorziet ook tal van ondersteuningsmateriaal dat je kan terugvinden op de web-
site van De Ambrassade. Op basis van de vragen die ze binnen krijgen maken ze ook FAQ’s aan 
die mogelijks een antwoord bieden op jouw vraag. Neem ook zeker daar nog even een kijkje.

• Zitten kinderen en jongeren met vragen omtrent de zomer van 2020 verwijs hen dan ook zeker 
door naar www.watwat.be/zomer2020.

• Jeugdwerk voor Allen: Voor Tips en ondersteuning in het omgaan met kwetsbare kinderen en 
jongeren (kinderen en jongeren die leven in armoede, kinderen en jongeren met een beperking, 
kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties …) in tijden van corona, het Omgaan 
en communicatie met kwetsbare gezinnen, Voorbeelden van structuurschema’s, pictoborden, vi-
sueel maken van bepaalde zaken, Uitwisseling tussen inclusieve werkingen. Dit is volledig gratis 
voor lokaal jeugdwerk.

  www.jeugdwerkvoorallen.be | 02 553 41 58 | vragen@jeugdwerkvoorallen.be
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CHECKLIST JEUGDWERKREGELS

Deze checklist is er ter ondersteuning. Lees eerst en vooral aandachtig wat de regels zijn. Die 
worden hierboven uitgebreid uitgelegd. De checklist kan je nadien gebruiken ter controle.

Voorbereiding

Communicatie
 Vrijwilligers, bezoekers en beroepskrachten geïnformeerd over voorwaarden en maatregelen 

die je zal treffen (organisatorische maatregelen, hygiëne maatregelen …)
 Vrijwilligers betrokken bij uitwerken en uitdragen van de maatregelen.
 Communicatieplan is uitgewerkt
 Maatregelen zijn fysiek zichtbaar in je werking (stickers, affiches, pictogrammen)
 Iedereen kreeg informatie over risicogroepen 
 Maatregelen en eventuele aanpassingen voor risicogroepen en/of jongeren met 

ondersteuningsnoden genomen
 Duidelijk gecommuniceerd dat wie ziek is (minimaal 5 dagen terugtellen) niet mag deelnemen
 Noodprocedure is gecommuniceerd naar iedereen

Administratie
 Registratiesysteem uitgewerkt

Contactbubbels
 Bubbelsysteem is uitgewerkt. Rekening gehouden met capaciteit ruimte, draagkracht 

vrijwilligers/beroepskrachten en aanbodmomenten. 
 Iedereen is op de hoogte van het bubbelsysteem (vrijwilligers, bezoekers, gemeentediensten …)

Infrastructuur
 Ruimte ingericht zodat je 1,5 meter afstand kan bewaren van elkaar
 Nagedacht en afgestemd over hoe ruimte efficiënt gebruiken én efficiënt poetsen.
 Visueel/fysiek duidelijk gemaakt welke delen van het gebouw door welke bubbel worden 

gebruikt 
 Duidelijk gemaakt welke infrastructuur en buitenruimte enkel voor jullie bubbel(s) zijn
 Duidelijke afspraken met eigenaars/uitbaters van gedeeld ruimtegebruik/huurpand gemaakt

Noodprocedure en permanentiesysteem
 Verantwoordelijke per openingsmoment/activiteit aangeduid om zich over zieke te ontfermen.
 Beschermingsmateriaal voor deze verantwoordelijke voorzien.
 Aangepaste noodprocedure is opgesteld. 
 Huisarts(en) gecontacteerd en contactgegevens opgenomen in noodprocedure.
 EHBO aangevuld met “must haves” (handschoenen, alcoholgel, koortsthermometer, 

ontsmettingsmiddel, mondmaskers)
 Quarantaineruimte voorzien
 Communicatieplan bij vermoeden van besmetting, mét aandacht voor pricavy, opgemaakt
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Hygiëne
 Vaste routine van momenten waarop handen worden gewassen/ontsmet is duidelijk
 Water en zeep/ontsmettingsgel + wegwerpdoekjes + afgesloten vuilnisbak + mondmaskers + 

reinigingsproducten zijn voorzien
  Gebruik mondmaskers verduidelijkt aan bezoekers/deelnemers
 Afspraken over reinigen van de ruimtes gemaakt met eigen vrijwilligers/extern poetspersoneel.

Activiteiten
 Activiteiten en openingsmomenten gepland, voorbereid en afgestemd met de algemene 

jeugdwerkregels.

Tijdens

Communicatie
 Online en fysieke communicatie over maatregelen en voorwaarden is zichtbaar en duidelijk
 Stappenplan bij zieke deelnemer en symptomen die kunnen wijzen op Covid-19 is zichtbaar en 

duidelijk

Infrastructuur en hygiëne
 Buitenruimte zo veel mogelijk gebruikt ten opzichte van binnenruimte
 Binnenruimte ontsmet voor en na activiteit/openingsmoment
 Contactoppervlakten regelmatig gereinigd
 Instuifruimte/binnenruimte regelmatig verlucht 
 Maatregelen zijn duidelijk en worden regelmatig herhaald aan deelnemers/bezoekers
 Materiaal gereinigd/ontsmet voor en na gebruik binnen je bubbel. En aangeraden om ook 

tussendoor regelmatig te doen. 
 Materiaal NIET doorgegeven tussen de bubbels
 Checklist te ontsmetten materialen gemaakt 
 Plan omtrent gebruik ruimtes, toiletten/sanitair gevisualiseerd
 Veelgebruikte deuren blijven open staan
 Vaste routine rond handhygiëne en andere afspraken regelmatig herhaald

Na 

Communicatie
 Communicatieplan uit stappenplan/noodprocedure gevolgd in geval van ziekte, rekening 

houdend met de privacy van de persoon/personen in kwestie. 
 Deelnemers/bezoekers aangeraden om minimum 1 week geen risicogroepen te bezoeken in 

geval van besmetting op je activiteit/openingsmoment

Infrastructuur en hygiëne
 Eventueel: Gemaakte afspraken met beheerder gebouw/buitenruimte opgevolgd
 Contactoppervlaktes en ruimtes grondig gereinigd
 Materiaal gereinigd/ontsmet
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B REGELS DRINKGELEGENHEDEN - MET VERKOOP 
VAN CONSUMPTIES 

INLEIDING

Onder punt A werden de jeugdwerkregels én het jeugdhuisplan (de vertaling van de jeugdwerkregels 
voor jeugdhuizen, instuifwerkingen …) toegelicht. Een belangrijk aspect van die regels is dat je geen 
consumpties mag verkopen. 

Er zijn echter werkingen die op bepaalde momenten – als deel van hun ontmoetingsfunctie – wel con-
sumpties verkopen. Voor die momenten waarop consumpties worden verkocht, moeten ze niet de jeugd-
werkregels volgen, maar wel de regels die van toepassing zijn voor drinkgelegenheden. 

Net zoals we bij A de jeugdwerkregels concreet maakten in een plan voor jeugdhuizen, maakten we hier-
onder de regels met betrekking tot consumptieverkoop concreet voor jeugdhuizen, instuifwerkingen, 
open jeugdwerk … 

1 REGELS MET BETREKKING TOT CONSUMPTIEVERKOOP

!!! Let op: jeugdhuizen met minstens 1 VTE kunnen geen beroep meer doen op de hinder-
premie vanaf 8 juni!!! Als je verplicht gesloten moet blijven van je lokale overheid, kan je dit 
nog wel sturen naar corona@vlaio.be. Zij bekijken de mogelijkheden per dossier. De Vlaamse 

overheid communiceerde op 8 juni dat ook de compensatiepremie verlengd zou worden tot 
juli. Meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie

Er worden per ‘zone’ een aantal voorwaarden opgelegd. 

1.1 Ingang

• Werk zo veel mogelijk op reservatie. De registratie en het bijhouden van de gegevens van een 
persoon per tafel is verplicht. Deze gegevens worden 14 dagen bijgehouden in een gesloten en-
veloppe in het kader van contact tracing. Na deze periode worden de gegevens vernietigd. Je mag 
deze gegevens voor geen andere doeleinden gebruiken.

• Bezoekers moeten altijd een mondmasker dragen. Enkel wanneer ze aan tafel neerzitten, mo-
gen ze het mondmasker afnemen.
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• Voorzie alle andere nuttige beschermingsmiddelen voor de vrijwilligers en/of beroeps krachten 
zoals die door de overheid worden voorgeschreven, zoals bv mondmaskers of hygiënische hand-
schoenen. Mondmaskers kunnen eventueel aangevuld worden met face shields waar nodig. 
Face shields kunnen mondmaskers nooit vervangen.

• Afficheer bij de ingang van het jeugdhuis de regels die van toepassing zijn op de bezoekers en 
breng ze bij het inchecken in herinnering.

1.2 Verbruikszaal (binnen en buiten)

• Voorzie zoveel mogelijk begeleiding van de bezoekers naar de tafels. Duid zelf de plaatsen/
tafels aan en vermijd zo contacten tussen bezoekers. Plaats bijvoorbeeld een bordje ‘wacht met 
plaatsnemen’. Er mogen maximum 10 personen aan een tafel zitten.

• Er wordt alleen aan tafels bediend, dus géén statafels of gebruik van de bar. Er wordt verplicht 
zittend geconsumeerd. Consumeren en/of bestellen aan de bar of rechtstaand is dus niet toe-
gestaan. Bezoekers moeten zo veel mogelijk blijven zitten. Als ze rondlopen dragen ze ver-
plicht een mondmasker.

• Tafels worden zo opgesteld dat de 1,5 meter tussen de gasten die aan verschillende tafels zit-
ten, gewaarborgd is, ook wanneer de gasten naar de toiletten gaan. De tafelcapaciteit moet 
hieraan worden aangepast. Van deze regel kan enkel worden afgeweken indien er een voldoende 
hoge barrière is voorzien (bv van plexiglas, minimaal 1,80m hoog). 

• De vrijwilliger en/of beroepskracht die bedient, wast en ontsmet voortdurend de handen en 
draagt een mondmasker. 

• Glazen en tassen moeten na ieder gebruik gewassen worden met zeep en gespoeld worden. De 
bierglazen enkel spoelen in koud water met een spoelmiddel volstaat niet. Machinaal afwassen 
heeft de voorkeur. Als je met de hand afwast, is het aangeraden om heet water en detergent te 
gebruiken. 

 Indien het niet mogelijk is om met heet water af te wassen, moet je extra aandacht besteden aan 
volgende punten: 

> Het gebruikte afwaswater moet altijd schoon worden gehouden

> Gebruik steeds voldoende detergent (volgens de aanbevelingen van de producent)

> Laat de glazen voldoende lang weken in het water met detergent

> Spoel na met drinkbaar water
 
 Gebruik een afwasbak voor het afwassen en een andere afwasbak voor het naspoelen. Laat de 

glazen goed uitlekken en drogen voor ze opnieuw gebruikt worden. Droog bij voorkeur niet af 
met een handdoek. Was uw handen voor u de gewassen glazen aanraakt.” 

• Tafels en stoelen moeten na het vertrek van de bezoekers ontsmet worden, alvorens nieuwe 
bezoekers mogen plaatsnemen. Alles wat op tafel kwam, moet na het vertrek van de bezoekers 
in de afvalcontainer of moet gereinigd en ontsmet worden. 
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• Het afruimen van de tafels gebeurt bij voorkeur door een vaste vrijwilliger of beroepskracht die 
enkel deze taak op zich neemt.

• Wat ventilatie betreft wordt er aangeraden de luchtverversingssnelheid te verhogen en zo veel 
mogelijk buitenlucht aan te voeren, hetzij door middel van natuurlijke ventilatie, hetzij door mid-
del van mechanische ventilatie. 

• Stimuleer het contactloos of elektronisch betalen en vermijd cash zo veel mogelijk. Meld dit 
reeds aan je bezoekers bij reservatie. Bij gebruik van de pinautomaat dient deze na ieder gebruik 
gereinigd en ontsmet te worden.

• Er geldt een sluitingsuur, namelijk 1u ‘s nachts, tenzij de lokale overheden beslissen dit uur te 
vervroegen.

• Het gebruik van gemeenschappelijke spellen die aanwezig zijn in de drinkgelegenheid (biljart, 
darts …) is enkel toegelaten indien de afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd. Na elk 
gebruik worden de spellen ontsmet.

• Er geldt ook een decibelbeperking voor de geluidsversterking van maximaal 80 dB.

1.3 Keuken

• In geen geval mogen personen die niet tot het personeel of de vrijwilligers behoren, zoals leve-
ranciers, de keuken of opslagplaats voor dranken betreden.

• Doe al het mogelijke om de fysieke afstand van 1,5 meter zo goed mogelijk na te streven. Blijkt dit 
onmogelijk voor contacten beroepskrachten en/of vrijwilligers, voorzie dan extra beschermings-
maatregelen zoals bv mondmaskers, plexischermen of andere fysieke barrières. Houd geen ver-
gaderingen in kleine vertrekken.

• De keuken/opslagplaats voor dranken wordt regelmatig verlucht.

• Iedereen vermijdt zo veel mogelijk om met ‘gereedschap’ (flessenopeners, keukenhanddoe-
ken  …) te werken dat ook door collega’s wordt gebruikt. Indien dit niet mogelijk is wordt dit 
gereedschap regelmatig gereinigd en ontsmet.

• In alle ruimten dienen voldoende reinigings- en ontsmettingsproducten beschikbaar te zijn, 
naast ontsmettende handgels, handwasbakjes met ontsmettende zeep … De vrijwilligers en/of 
beroepskrachten worden verzocht hun handen minstens om het half uur te wassen en te ont-
smetten, en telkens men materiaal heeft aangeraakt dat mogelijk door anderen kan besmet zijn. 

• Alle vrijwilligers en/of beroepskrachten die bezig zijn met de consumptieverkoop dragen een 
mondmasker. 

• Handdoeken, afwasmateriaal … dienen veelvuldig gewisseld te worden.

• Voorzie geen diensten/openingsmomenten wanneer social distancing niet mogelijk is. 
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1.4 Sanitair

• Bekijk of openen/sluiten van de deuren eventueel mogelijk is zonder de handen te gebruiken 
(bv. met de elleboog) of laat de deuren open staan. 

• Ook in de toiletruimte geldt de 1,5-meterregel. In geval er meerdere urinoirs aanwezig zijn, zul-
len ze dus misschien niet allemaal gebruikt kunnen worden of dienen er tussenschotten tot 2 
meter hoogte geplaatst te worden. 

• Gebruik zeker geen handdoeken of elektrische handdrogers, maar wel papieren doekjes of pa-
pier op rol. Voorzie volop ontsmettingsmateriaal en vul dit regelmatig bij. 

• Voorzie afsluitbare vuilnisbakken.
• Het sanitair moet veelvuldig gereinigd en ontsmet worden.

• Hang affiches met duidelijke instructies voor het correct reinigen van de handen. Wastafels zijn 
bij voorkeur te voorzien van kranen met elektronische-, voet- of elleboogbediening. 

• Voorzie een globaal plan dat duidelijk vastlegt wie wat schoonmaakt, met welke frequentie en 
met welke producten. 

• Het gebruik van het sanitair door niet-bezoekers is verboden.

2 BIJ WIE KAN JE TERECHT?

Formaat bereik je op vraaghet@formaat.be of op 03 226 40 83.
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