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Generieke richtlijnen

georganiseerd jeugdaanbod in de zomer
voor lokale besturen
Deze nota bevat de kern van de richtlijnen die gelden voor jeugdaanbod in coronatijden. Hoe je
deze regels omzet voor jouw werking, lees je in de verschillende zomerplannen.
De Nationale Veiligheidsraad en de GEES keurden officiële protocollen goed. De ‘generieke
richtlijnen georganiseerd jeugdaanbod in de zomer voor lokale besturen’ en de bijhorende
draaiboeken zijn een vertaling op maat van organisatoren.
We zorgen er samen voor dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren ten volle kunnen genieten
van recht op spel, ontmoeting en jong zijn. Vertrek altijd vanuit het perspectief van kinderen
en jongeren en ga met gezond verstand om met de basisregels. Bewaar de kern van jeugdwerk
en recreatief jeugdaanbod: kinderen en jongeren centraal, groepsgericht, speels, creatief,
experimenteel, avontuurlijk, participatief en nog zoveel meer. Maak er een straffe jeugdzomer
van en geniet!
#lokaaldna
#sterkbeleidvoorjongeinwoners
#jeugdwerkwerkt
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www.bataljong.be/zomeraanbodjeugd

Voor wie is jeugdaanbod in
de zomer een noodzaak?
1.1. Voor de jonge inwoners
Lichamelijk, mentaal én sociaal welbevinden van kinderen
en jongeren staat geweldig onder druk na enkele maanden
lockdown. Een divers spectrum aan georganiseerd
jeugdaanbod biedt kinderen, jongeren en hun begeleiding
de broodnodige zuurstof, toekomstperspectief én een
boost in hun ontwikkeling.
1.2. Voor gezinnen
De druk op vele gezinnen is en was enorm. Voor hen biedt
het zomeraanbod het ventiel dat de druk er even aflaat.
1.3. Voor lokale besturen
De regeling is niet alleen positief voor kinderen, jongeren
en hun gezinnen. Ook voor steden en gemeenten is
ze noodzakelijk. We verwachten minder buitenlandse
reizen waardoor er een recordaantal kinderen en jongeren
in ons land zal zijn deze zomer. Door een gevarieerd
aanbod zetten we in op spreiding en vermijden we
grote concentraties op bepaalde trekpleisters of bij de
buitenschoolse kinderopvang. Lokale besturen organiseren
bovendien zelf heel wat jeugdaanbod zoals speelpleinwerk
en omnisportkampen. Zij kunnen nu verder met hun
voorbereiding en inschrijvingen.

2

www.ambrassade.be/jeugdwerkzomer

Zeven leidende principes
Bij de opmaak van de afspraken namen we deze
uitgangspunten:

1. Jeugdwerk en ander jeugdaanbod is niet zomaar
wat recreatie. Het is essentieel voor kinderen en
jongeren. Plezier en ontwikkeling staan voorop.
2. Maximale vrijheid, binnen zoveel mogelijk veiligheid.
3. Jeugdaanbod mét behoud van fysieke afstand
tussen deelnemers en begeleiding is niet wenselijk
noch mogelijk. Recreatief jeugdaanbod moet helen,
niet traumatiseren.
4. Kinderen en jongeren zijn de motor van de
epidemie niét, zo zeggen de experten. Als ze besmet
zijn hebben kinderen nauwelijks symptomen en
geven ze de ziekte niet door.
5. Snelle en effectieve contact tracing is dé sleutel
in de exitstrategie.
6. Maak het jongeren en jeugdaanbod niet moeilijker dan nodig. Vertrouw in hun verantwoordelijkheidszin en organisatievermogen.
7. Annuleren is eigenlijk geen optie. Dat betekent
enorm veel druk op de publieke ruimte, grootouders
en op buitenschoolse kinderopvang. Alternatieven
zijn niet veiliger.
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De richtlijnen
3.1. Deelnemersvoorwaarden – wie mag meedoen of meegaan?
Zo veel mogelijk kinderen, jongeren en omkadering. Maar er gelden toch restricties.
Risicogroepen en ziekte
Iedereen mag mee, met en zonder bijzondere noden, als dat veilig kan. De voorwaarden:
• Behoort een deelnemer tot een risicogroep of heeft die een chronische ziekte? Dan mag die meedoen aan de
activiteit of het kamp
Ö als hij/zij toestemming heeft van de ouders/voogd. Bij een chronische ziekte die onder controle is
door medicatie volstaat een ondertekende medische fiche.
Ö mits toestemming van een behandelende (huis)arts.
• Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je
niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, begeleiders, kookouders,
enz.
Medische fiche, aanwezigheidsregister en contact tracing
Deelnemen vergt een akkoord met de aanwezigheidsregisters, medische fiches en eventuele tracing:
• De organisator houdt voor, tijdens en na activiteiten gegevens van aanwezigen en medische fiches bij.
• Er is ook een document dat de contacten tussen de deelnemers onderling en met externen bijhoudt. Blijkt
dat iemand besmet is met corona, tijdens of na het kamp? Dan gebruiken de coronaspeurders (contact tracing)
deze documenten om te kijken wie gecontacteerd moet worden in functie van een mogelijke besmetting.
3.2. Organisatorische voorwaarden
Contactbubbels van maximaal 50
Zijn er meer dan 50 deelnemers? Dan kunnen die dit jaar niet zomaar met z’n allen door elkaar spelen, eten, slapen.
• De organisator maakt bubbels van maximaal 50 deelnemers (kinderen, jongeren, begeleiding en eventueel
omkadering inclusief).
• Voor activiteiten met wisselende deelnemers (bv. speelpleinwerking) blijft een contactbubbel minstens 1
week gelden. Komt een deelnemer maar 2 van de 5 dagen, dan bestaat de bubbel de andere dagen uit 49
personen.
• Binnen bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden en geen mondmasker
gebruiken.
• Tussen de (leden van de) verschillende bubbels gelden wel strenge maatregelen
Ö Vermijden onderling contact = ‘bubble distancing’
Ö Indien contact noodzakelijk is houden mensen uit verschillende bubbels 1,5 meter afstand
Ö Of gebruiken een mondmasker als de afstand echt niet kan behouden worden
• Er kunnen meerdere bubbels op 1 jeugdwerking aanwezig zijn. Je kamp/activiteit kan dus uit meerdere
bubbels van maximaal 50 personen bestaan. Iedereen gaat bewust om met de bubbels: de deelnemers, maar
ook externen, ouders,… Ouders en andere externen kunnen niet zomaar in de bubbels. Fysieke afstand en
mondmaskers spelen hier een belangrijke rol.
• Kinderen onder 12 jaar zijn minder een bron van besmetting en zijn minder vatbaar voor het virus. Kinderen
en jongeren die ouder zijn dan 12 jaar vormen een groter gevaar voor besmetting. Voor hen gelden strengere
hygiënische maatregelen (zie verder). Bubbels hoeven geen rekening te houden met deze leeftijdsgrens, maar
in een bubbel waar deelnemers van -12 en +12 samen spelen, past men de hygiënische regels toe die van
toepassing zijn op +12.
• Zorg ervoor dat de fysieke scheiding van de bubbels en de regels duidelijk zijn voor alle deelnemers. Dat
geldt van bij het aller begin van de activiteit, tot de laatste moment.
• Volwassenen geven het virus makkelijker aan elkaar door, dus reguleer brengen en afhalen van kinderen met
respect voor de fysieke afstand.
Noodprocedure en permanentiesysteem
• Wordt er iemand ziek op kamp of tijdens de activiteit? Dan moet je terugvallen op de noodprocedure.
• Elke organisatie heeft een plek waarin deelnemers die ziek worden in afzondering kunnen geplaatst worden,
tot ze (door de ouders) worden opgehaald.
• Ook de permanentiediensten van koepels, organisaties en gemeentebesturen staan klaar om te helpen
waar nodig.

Communicatie
• Voor, tijdens en na je jeugdaanbod is goede communicatie naar kinderen en jongeren, ouders, betrokkenen
heel belangrijk.
• Er is standaardmateriaal om hierbij te helpen (pictogrammen, bundels, …)
• Maak goede afspraken met deelnemers, ouders, externen, …
3.3. Hygiënische maatregelen
Persoonlijke hygiëne
Hygiëne en jeugdwerkactiviteiten zijn niet altijd de beste combinatie. Vuil worden mag nog steeds, maar dit jaar zijn
extra hygiënische afspraken noodzakelijk.
• Extra de handen wassen: na elke activiteit, voor en na het eten, bij het toiletbezoek.
• Hoesten en niezen in de elleboog, gebruik van een papieren zakdoek: dat blijft ook tijdens
de jeugdzomer nodig.
• Voor +12 is het dragen van een mondmasker in contact met externen noodzakelijk wanneer fysieke afstand
niet mogelijk is.
De infrastructuur
Gebruik je gebouwen, terreinen of tenten? Er zijn duidelijke richtlijnen rond:
• verluchten
• reinigen van ruimtes
• reinigen van contactoppervlaktes.
Het materiaal
• Binnen de bubbel kan je materiaal doorgeven zonder te reinigen.
• Wil je het materiaal doorgeven aan een andere bubbel? Dan moet het materiaal eerst gereinigd worden. In
het bijzonder aan de contactoppervlakten.
3.4. De aard van de activiteit
• Bij voorkeur vinden activiteiten plaats in openlucht en op het eigen terrein.
• 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? Houd je dan aan de voorwaarden van die locatie.
• Vermijd contact met externen, ook wanneer je het terrein verlaat. Dus geen showmoment voor ouders dit
jaar, geen vlaggenroof bij de andere jeugdbeweging, …
• Bij +12 is er meer aandacht voor de aard van de activiteit. Intensief contact bij activiteiten en contact met
gezicht bv. insmeren of schminken zijn af te raden.
• Vermoeidheid destabiliseert het immuunsysteem en geeft het virus vrije baan, ook bij jonge mensen. Rust
speelt daarom een belangrijke rol in het tegengaan van het virus. Bouw genoeg rust in het programma in.
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Meer info en ondersteuning?

Naast deze generieke regels vind je een meer gedetailleerde uitwerking in 5 draaiboeken:
1.
2.
3.
4.
5.

Zomerplan speelpleinen en dagaanbod met wisselende samenstelling
Zomerplan jeugdbewegingskampen
Zomerplan vakantiekampen met overnachting
Zomerplan kampen zonder overnachting
Zomerplan jeugdcentra, jeugdhuizen, open jeugdwerk … (wordt later verwacht)

Je vindt ze op de websites van Bataljong, VVSG en De Ambrassade.
Ook voor vorming en helpdesk kan je bij Bataljong terecht.

www.bataljong.be/zomeraanbodjeugd

www.ambrassade.be/jeugdwerkzomer

ziek kind/jongere

risicogroepen

handen wassen

hoesten of niezen

verluchten slaapruimte

kuisen

bubbel apart

bubbel 50

geen contact met
andere bubbel

aparte tenten per bubbel

apart materiaal per bubbel

rust

geen contact met externen

afstand houden

contacttracing

Maak er een straffe jeugdzomer van voor
zoveel mogelijk kinderen en jongeren.
Verantwoordelijke uitgever
Jurgen Sprangers, Antwerpen
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