
Jeugdwerk Jeugdwelzijnswerk moet steeds 
mogelijk blijven. 
Kinderen en jongeren blijven vrij in de 
openbare ruimte, onder de geldende 
samenlevingsregels.

Groepen van 20 personen mogelijk in 
de buitenlucht mits social distancing, 
bij +12 ook mondmaskers en steeds 
onder toezicht van een begeleider 
en houden zich hierbij steeds aan de 
geldende samenlevingsregels.

Geen deelname ziekte, risicogroep 
mits toestemming of onder controle.

Aanwezig

Jeugdwerk steeds in de buitenlucht 
met een max. van 20 personen zonder 
contact. 
Jeugdwelzijnswerk blijft altijd mogelijk 
volgens specifieke regels.

Enkel aanbod buiten. 
Jeugdwelzijnswerk kan binnen onder 
strikte voorwaarden. 
Publieke ruimte blijft beschikbaar voor 
kinderen en jongeren.

Ja

Te vermijden, enkele essentiële derden 
+ veiligheidsmaatregelen volgen

Aandacht voor ouders aan ingang en uitgang 
– goede afspraken maken rond tijdsslot, 
hygiënemaatregelen. Aandacht voor samen 
rondhangen, blijven hangen. Wijzen op be-
lang van afzonderlijke aankomst en vertrek. 

Volg de maatregelen die gelden voor de 
samenleving.

Jeugdwelzijnswerk moet steeds 
mogelijk blijven. 
Kinderen en jongeren blijven vrij in de 
openbare ruimte, onder de geldende 
samenlevingsregels.

Groepen van 20 personen mogelijk in 
de buitenlucht mits social distancing, 
bij +12 ook mondmaskers en steeds 
onder toezicht van een begeleider 
en houden zich hierbij steeds aan de 
geldende samenlevingsregels.

Geen deelname ziekte, risicogroep 
mits toestemming of onder controle.

Aanwezig

Jeugdwerk steeds in de buitenlucht 
met een max. van 20 personen zonder 
contact. 
Jeugdwelzijnswerk blijft altijd mogelijk 
volgens specifieke regels.

Enkel aanbod buiten. 
Jeugdwelzijnswerk kan binnen onder 
strikte voorwaarden. 
Publieke ruimte blijft beschikbaar voor 
kinderen en jongeren.

Ja

Te vermijden, enkele essentiële derden 
+ veiligheidsmaatregelen volgen

Aandacht voor ouders aan ingang en uitgang 
– goede afspraken maken rond tijdsslot, 
hygiënemaatregelen. Aandacht voor samen 
rondhangen, blijven hangen. Wijzen op be-
lang van afzonderlijke aankomst en vertrek. 

Volg de maatregelen die gelden voor de 
samenleving.

Jeugdwelzijnswerk moet steeds 
mogelijk blijven. 
Kinderen en jongeren blijven vrij in de 
openbare ruimte, onder de geldende 
samenlevingsregels.

Ook hier worden de maatregelen 
gevolgd die voor samenleving van 
toepassing zijn. 

Geen deelname ziekte, risicogroep mits 
toestemming of onder controle.

Aanwezig

Aantal aanwezigen // wat mogelijk is in 
de samenleving qua samenscholing. 

Jeugdwelzijnswerk blijft altijd mogelijk 
volgens specifieke regels. 

Enkel aanbod buiten. 
Jeugdwelzijnswerk kan binnen onder 
strikte voorwaarden. 
Publieke ruimte blijft beschikbaar voor 
kinderen en jongeren.

Ja

Te vermijden, enkele essentiële derden 
+ veiligheidsmaatregelen volgen

Aandacht voor ouders aan ingang en uitgang 
– goede afspraken maken rond tijdsslot, 
hygiënemaatregelen. Aandacht voor samen 
rondhangen, blijven hangen. Wijzen op belang 
van afzonderlijke aankomst en vertrek

Volg de maatregelen die gelden voor de 
samenleving.

-12 + 12 (meerderheid deelnemers -18) + 12 (meerderheid deelnemers +18)

Risico en ziekte

Medische fiche en 
aanwezigheidsregisters

Ruimte en 
aantallen

Infrastructuur

Social distancing

Contacten met 
derden

Brengen en halen

Vervoer

HOE ORGANISEREN?

WIE MAG 
MEEDOEN?

Handhygiëne Extra

Maximaal

Voorkeur voor persoonlijk materiaal. 
Alleen doorgeven mits ontsmetten

Neen

Extra

Maximaal

Voorkeur voor persoonlijk materiaal. 
Alleen doorgeven mits ontsmetten

Ja

Extra

Maximaal

Voorkeur voor persoonlijk materiaal. 
Alleen doorgeven mits ontsmetten

Ja

Ventilatie

Materiaal

Mondmasker

HOE ZIT HET MET 
DE HYGIËNE?

WELKE ACTIVITEITEN MAG JE DOEN? 

Alle fysiek contact vermijden 

Neen

Neen

Ja

Alle fysiek contact vermijden 

Neen

Neen

Ja

Alle fysiek contact vermijden 

Neen

Neen

Ja

Fysieke activiteiten

overnachtingen/
meerdaagse

Uitstappen

Eten/drinken als onder-
deel van een activiteit

Afhankelijk van geldende code Vlaanderen zelf en 
land van bestemmingen volgens specifiek geldend 
kader en internationale reisadviezen.

Afhankelijk van geldende code Vlaanderen zelf en 
land van bestemmingen volgens specifiek geldend 
kader en internationale reisadviezen.

Afhankelijk van geldende code Vlaanderen zelf en land 
van bestemmingen volgens specifiek geldend kader en 
internationale reisadviezen.

Internationaal


