Vraag-en-antwoord
Over de heropstart van de jeugdhuizen
na corona
A. Jeugdwerkregels
Wie mag deelnemen?
Zijn er bepaalde maatregelen of instructies rond risicogroepen?
Geldt voor zowel leden als begeleiding:
> Behoor je tot een risicogroep? Overleg dan met je huisarts of je deel kunt nemen aan deze
activiteiten in juni. Niet alle kinderen en jongeren met een beperking horen tot de risicogroep, en als
je een chronische ziekte hebt die onder controle is met medicatie, hoor je hier ook niet automatisch
bij.
Twijfel je? Overleg met je huisarts.
> Opgelet: Ouders, opvoedingsverantwoordelijken of meerderjarige deelnemers zijn zelf
verantwoordelijk om alle juiste informatie door te geven aan de begeleiding. Zij zijn ook
verantwoordelijk om te bepalen of de deelnemer al dan niet mag deelnemen aan de activiteit.
Is reserveren verplicht?
Is het verplicht om een reservatiesysteem te gebruiken voor jeugdwerkactiviteiten of mag je ook
met wachtlijsten aan de ingang werken?
Neen, dit is niet verplicht, Formaat raadt dit wel ten sterkste aan. 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. Wachtlijsten ter plekke zijn dus zeker mogelijk.
*Assist voorziet voor al de basisgebruikers een gratis uitbreiding om gebruik te maken van het
ticketsysteem dat je kan gebruiken als online reservatiesysteem.
Hoe pakken we de contactbubbel het best aan?
Hoe pakken wij best het bubbelsysteem aan?
Per week mag je werken met bubbels tot 20 personen (vanaf 1 juli tot 50 personen). De bubbels
mogen kleiner zijn, en er mogen ook meerdere bubbels op hetzelfde moment aanwezig zijn. Ze
mogen echter niet in contact staan met elkaar en ook de begeleiders zitten voor 1 week in hun
jeugdwerkbubbel. 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.
Wat als je meer activiteiten dan beroepskrachten hebt per week?

Beroepskrachten kunnen wekelijks slechts in één contactbubbel participeren. Meerderjarige
vrijwilligers kunnen ook worden ingeschakeld om het tekort aan begeleiders op te vangen.
Welke activiteiten kunnen we organiseren?
Dus een dansfeest als activiteit mag als er niets van consumpties verkocht worden? En dan
veronderstel ik dat als de mensen iets meenemen, dit ook geen alcohol mag zijn?
Inderdaad.
Volgens de jeugdwerkregels mag er geen verkoop van consumpties en geen eigen gebruik van
alcohol zijn. De social distancing regel van 1,5 meter afstand blijft gelden tijdens dit dansfeest.
Volgens de horecaregels (als je wel wilt consumeren) moet je zittend consumeren, dan wordt
dansen moeilijk.
Toets vooral jullie creatieve ideeën af met de regels en gebruik je gezond verstand.
Wij bezitten over een indoor skatepark. Buiten gelden er geen contactbubbels voor skaten. Gelden
deze voor binnen wel?
Ja.
Mogen we al voetballen in een zaal?
Dit is heel moeilijk te organiseren want:
•
•

Buitenactiviteiten blijven de voorkeur genieten. Indien dit niet kan zorg je voor voldoende
verluchting.
Voorlopig worden contactsporten met effectief fysiek contact ook nog verboden. Voetbal is
een sport waarin je onmogelijk 1,5 meter afstand kan houden van elkaar.

Moet er in repetitieruimtes ook meerderjarige begeleiding voorzien worden?
Ja, het jeugdhuis blijft verantwoordelijk om erop toe te zien dat alle veiligheidsmaatregelen gevolgd
worden. Zorg voor naleving van de afstandsregels en ontsmetting van gemeenschappelijk materiaal
tussendoor.
Een band die komt repeteren vormt een bubbel die in diezelfde week naast hun persoonlijke tienom-te-zien bubbel en de repetitiebubbel niet met nog andere bubbels contacten mogen aangaan.
Vanaf ze deelnamen aan het aanbod van jullie repetitiewerking zitten ze voor minstens één week in
die bubbel.
Mogen wij op weekend met ons jeugdhuis? Wij organiseren een project met overnachting in vorm
van een jeugdkamp. Daarvoor verkopen wij geen drank maar staan we in voor de catering
(continu gratis dus). Kan dit wel?
Bij een activiteit met overnachting ga je best kijken naar het draaiboek dat De Ambrassade gemaakt
heeft voor kampen met overnachting. De regels voor jeugdwerkactiviteiten met overnachting zijn
een beetje anders dan die voor jeugdwerkactiviteiten in de jeugdhuizen zelf.
https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/zomerplannen/vakantiekampen-met-overnachting

Infrastructuur
Is een gescheiden ingang en uitgang nodig?
Je moet geen verschillende ingangen voorzien per bubbel. Zorg er liever voor dat vaak gebruikte
deuren open blijven staan, zodat ze niet aangeraakt moeten worden.
Eten en drinken tijdens activiteiten
Mag je (gratis) drankjes aanbieden aan vrijwilligers tijdens een activiteit (zonder drankverkoop)?
Neen. De vrijwilligers mogen wel zelf (non-alcoholische) drank of iets te eten meenemen.
Mogen mensen zelf drankjes uit de frigo halen, aan vrije bijdrage of valt dit onder de regels voor
drankgelegenheden?
Ja. Vanaf het moment dat je drank verkoopt, val je onder de regels van drankgelegenheden.
Deelnemers van jeugdwerkactiviteiten mogen wel hun eigen (non-alcoholische) dranken
meenemen.
Denk ook even na over de hygiëne: kan je zomaar iedereen aan de deur van je frigo laten komen?
Wat is de noodprocedure?
Vanaf wanneer moeten we iemand afzonderen?
Afzondering gebeurt als er een deelnemer ziek is en er een vermoeden van covid is.
Symptomen die wijzen op covid vind je hier:
https://ambrassade.be/files/attachments/.3008/Symptomen_die_kunnen_wijzen_op_Covid19.pdf
Mogen we meerderjarige zelfstandig naar huis laten gaan?
Ja. De meerderjarige deelnemer dient zo snel mogelijk naar de dokter te gaan om zich te laten
testen.
Moet de huisarts gecontacteerd worden?
Win steeds het advies van een arts in.
Hoe kunnen we communiceren over de regels?
Waar vinden we de pictogrammen van de Ambrassade?
https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/pictogrammen

B. Horecaregels
Drankverkoop
Wanneer kunnen we ongeveer terug deftig consumptiegoederen verkopen?
Sinds maandag 8 juni mag dit.
Hebben jeugdhuizen die dranken en alcoholische dranken serveren een drankvergunning nodig?
Je hebt als jeugdhuis sowieso een drankvergunning nodig om consumpties te mogen verkopen. Die
vraag je aan bij het FAVV. Meer info hier: https://www.formaat.be/artikel/favv-federaal-agentschapvoor-de-veiligheid-van-de-voedselketen
Wie mag het jeugdhuis bezoeken?
Bij scenario B is het dan bubbels van 10 per tafel, is dat voor zover uw infrastructuur groepen van
10 kunnen huisvesten of is het ook maximum 20 bubbel?
Binnen scenario B is de bubbel van 20 niet van toepassing.
Is er een maximum aantal bubbels van 10 op een avond?
Er is geen maximum vastgesteld op het aantal personen of aantal bubbels dat je kan toelaten in het
jeugdhuis. Jullie moeten zelf bepalen hoeveel persoenen of bubbels je kan toelaten, zodat veilige
afstand nog kan bewaard worden.
Hoe organiseren we de medewerkers?
Jullie hebben het over drie medewerkers, is dat verplicht of aangeraden?
Dit is aangeraden.
Er wordt aangeraden om zeker een medewerker te voorzien voor de bediening, een tweede voor de
toog/ afwas én een derde medewerker die enkel instaat voor het ontsmetten van de stoelen, tafels,
gemeenschappelijke spellen en sanitair. Het tussendoor ontsmetten is verplicht.
Kunnen medewerkers zelf op meerdere avonden openen, zolang zij hun eigen bubbel van 10
respecteren?
Ja, zolang ze zich aan de maatregelen houden in het jeugdhuis: afstand houden, handen wassen en
een mondmasker dragen.
Hoe zit het met de medewerkers, zijn zij toegelaten als een bubbel van 10?
De medewerkers maken geen deel uit van een bubbel, als zij meehelpen met de bediening en zich
aan de maatregelen voor medewerkers houden.
Wanneer medewerkers als bezoeker naar het jeugdhuis komen, moeten zij zich wel aan hun
persoonlijke bubbel van max. 10 personen houden.
Hoe moeten we glazen wassen? & alternatieven voor glazen
Hoe moeten jeugdhuizen bierglazen afwassen (in minimum 60°?) als ze kleine infrastructuur en
geen vaatwasmachine hebben? Met koud water is volgens het draaiboek geen optie.

Dit is ondertussen aangepast in ons draaiboek.
Indien het niet mogelijk is om met heet water af te wassen, moet u 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. Als dit niet te vermijden is, zorg er dan voor dat u zo vaak als nodig een propere
handdoek neemt. Was de handdoeken steeds na gebruik.
Glazen moet niet meer gewassen worden aan 60 graden. Moet dit dan wel met Dreft of volstaat
het glazenspoelmiddel?
Je moet gebruik maken van een detergent of wasmiddel. Glazenspoelmiddel volstaat niet.
Aangezien we genoeg glazen hebben denken we er aan de gebruikte glazen laten staan en later af
te wassen. Hoelang kan het virus op glazen overleven? Is dat veilig?
We zijn geen virologen natuurlijk, dus hoelang virussen overleven op glazen weten we niet.
We raden wel aan om na ieder gebruik de glazen te wassen met zeep en te spoelen. En dus de
glazen niet vuil te laten staan. Gewoon al voor algemene hygiëne.
Mogen bezoekers eigen bekers meenemen of mag je met wegwerpbekers werken? Want deze
waren eigenlijk verboden vanaf 2020.
Je kan met wegwerpbekers werken, als je een goed sorteersysteem voor deze bekers voorziet.
Bespreek dit ook met je gemeente. In dit artikel kan je lezen hoe de wet i.v.m. wegwerpregels in
elkaar zit: https://www.formaat.be/nieuws/mag-mijn-jeugdhuis-nog-wegwerpbekers-gebruikenvraag-het-vrijdag
Een andere optie is om zo veel mogelijk met glazen flesjes te werken.
Infrastructuur
Wat als uw jeugdhuis nu geen tafels heeft?
Om consumptie te organiseren is dit verplicht. Dit komt recht uit het ministerieel besluit. “enkel
zitplaatsen aan tafels zijn toegestaan”.
Bekijk eens met je gemeente of je daar gratis tafels kan ontlenen. Mogelijks hebben horecazaken uit
de buurt ook niet al hun tafels nodig, daar kan je ook eens polsen. Of wees creatief met paletten,
kisten...
Mogen bezoekers buiten zitten op bankjes gemaakt uit paletten aan kleine tafeltjes?
Ja.
Mogen zetels gebruikt worden?
Ja, zorg dat je deze, net zoals stoelen en tafels, na elke bezoeker kan poetsen met
ontsmettingsmiddel.

Zijn hoge tafels met barkrukken toegelaten?
Ja. Zolang de bezoekers zittend consumeren, ben je in regel. Een hoge tafel met 3 barkrukken en
twee ‘staanplaatsen’ is bijvoorbeeld niet toegelaten.
Wij willen komende zomer een zomerbar organiseren, mogen we dan ook kussens leggen als
zitplaatsen of moeten we echt tafels en stoelen zetten?
Ja, kussens kunnen ook zitplaatsen zijn. Zorg dat de kussen rond een ‘tafel’ gelegd zijn, bijv. een
pallet.
Toets dergelijke creatieve ideeën altijd eerst af bij jullie gemeente. Sommige politiezones kunnen
andere interpretaties hebben van de regels.
I.v.m. de 1,5m regel tussen de groepen. Volgens het ministerieel besluit moet dit gemeten worden
tussen de tafels. Is dit voldoende?
Ja. Zorg ervoor dat er tussen de tafels genoeg plaats is om je veilig te verplaatsen, bijv. van en naar
het toilet.
Hoeveel personen mogen er per vierkante meter aanwezig zijn? Of in het algemeen in het
jeugdhuis?
Er is geen maximum op het aantal bezoekers in het jeugdhuis bepaald. Er is ook geen maximum
aantal bezoekers per vierkante meter bepaald. Je moet wel voldoen aan de maatregelen uiteraard:
minstens 1,5 m afstand tussen de tafels en groepen van max 10 personen.
Bekijk je ruimte goed. Teken de looplijnen uit: hoe moeten bezoekers van de deur naar de tafel en
van de tafel naar het toilet?
Het kan dus zijn dat je minder bezoekers kan toelaten in je jeugdhuis dan dat je gewoon bent.
Is een gescheiden ingang en uitgang nodig?
Neen, dit is niet verplicht. Voor veel jeugdhuizen is het niet mogelijk om dit uit te voeren. Als je
denkt dat een gescheiden in- en uitgang voor jullie jeugdhuis goed gaat werken, kan je dat uiteraard
wel invoeren.
Sluitingsuur om 1 uur
Mogen wij na 1u nog opruimen of moet iedereen ook bestuur weg?
Ja, als je duidelijk maakt dat de locatie gesloten is voor het publiek, mogen de medewerkers van die
avond nog opruimen. Blijf niet hangen met de medewerkers voor nog een laatste pintje, dat kan
geïnterpreteerd worden als misbruik.
Let op, de gemeente kan een striktere interpretatie van deze regelgeving hebben.
Is er een ‘officieel’ openingsuur? Want als je verplicht om 1 uur moet sluiten, welk uur mag je dan
in principe opnieuw opengaan?
Dit mag je zelf bepalen. Je kan je openingsuren aanpassen zodat je vroeger kan opengaan dan dat je
pre-corona deed. Bespreek dit vooraf met jullie gemeente.
Geluidsbegrenzing
Krijg je een boete als je muziek luider staat dan 80dB?

Het idee van deze regel is dat je bij luidere muziek luider moet babbelen en dichter bij elkaar gaat
zitten. Zo worden meer speekseldruppeltjes uitgewisseld.
Of er hierop gecontroleerd wordt, hangt af van gemeente tot gemeente (en politiezone). Ga hier dus
zeker over in gesprek met je gemeente of jeugddienst.
Moet je die geluidsbegrenzing verplicht meten?
Dit moet niet verplicht gemeten worden. Als je een geluidsmeter hebt, of van de gemeente kan
lenen, is het wel nuttig om dit in te zetten. 80 dB is heel stil voor versterkte muziek. Als je veel
bezoekers hebt, gaat hun gebabbel met gemak boven de muziek uitkomen.
Mag er gerookt worden?
Mogen rokers die binnen iets drinken, buiten op het terras gaan roken, of moet je hier een aparte
ruimte naast het terras voor voorzien?
Ja, er kan gerookt worden als de maatregelen kunnen worden nageleefd (1,5m afstand tussen
personen uit andere gezelschappen, er moet zittend geconsumeerd worden).
Werk daarvoor bijvoorbeeld met looplijnen waardoor je deze afstand kan garanderen. Een
rokersruimte is moeilijker te organiseren.
Wat als je een jeugdwerkactiviteit organiseert en vrijwilligers staan voor de deur te roken? Hoe
maken we aan de politie duidelijk dat we op dat moment niet duidelijk zijn als café?
Gebruik hier jullie gezond verstand (m.a.w. de zes gouden regels van de persconferentie van 3 juni).
Hou voldoende afstand, zodat er van samenscholing geen sprake kan zijn.
Communiceer op voorhand jullie planning met de gemeente en politie. Duid daarop duidelijk aan
wanneer jullie aan jeugdwerk doen en wanneer jullie als drinkgelegenheid te werk gaan. Zo heb je
dat al achter de hand voor moest er discussie zijn.
Je kan die planning samen met de regels ook zichtbaar ophangen aan de ingang van het jeugdhuis.
Kunnen gemeenschappelijke spelen?
Kunnen kaartspelen?
Vermijd om materiaal door te geven zonder dat je het grondig reinigt. Zeer moeilijk om dus
kaartspelen te organiseren volgens de regels.
Kunnen er activiteiten plaatsvinden naast de drankverkoop zoals petanque? Voorbeeld: De
bezoeker speelt eerst een spelletje petanque, waar hij/zij zich voor ingeschreven heeft. Na dat
spelletje neemt de persoon plaats aan een tafeltje om iets te drinken, waar hij zich niet voor
ingeschreven heeft. Een combinatie tussen A en B dus?
Dit mag. Je zit dan gewoon in het B scenario, waar gemeenschappelijke spellen mogen gespeeld
worden binnen 1 bubbel.
Zorg voor voldoende afstand en ontsmetten van het materiaal tussendoor.
Hoe kan je 1.5m bewaren bij een spelletje kicker?
Binnen jullie persoonlijke bubbel moet geen anderhalve meter afstand gehouden worden. Dus je kan
een spelletje kicker spelen met de groep waarmee je naar het jeugdhuis komt, maar niet tegen
bezoekers die in met een andere persoonlijke bubbel het jeugdhuis bezoeken.

Je zorgt er dus voor dat er een perimeter van 1,5m rond het speeltoestel is ingesteld.
Beerpong is hier ten sterkste afgeraden geweest. Verstaanbaar ook. Beerpong leeft enorm in ons
jeugdhuis dus dachten wij eraan om naast de meeste tafels een beerpongtafel te voorzien per
bubbel door de bekertjes te vullen met water en niet rechtstreeks met bier. Is dit een oplossing en
mag dit dan doorgaan? Het enige contact zou dan het pingpongballetje zijn die doorgegeven wordt
tussen 4 mensen van dezelfde bubbel…
Het blijft heel onhygiënisch. Wij raden dit af.
Welke activiteiten kunnen?
Hoe zit het met privé verhuur, is bv een privé verjaardagsfeestje voor max 50 personen mogelijk?
Neen.
Onder de regels voor drankgelegenheden mag je nog geen feestjes of fuiven laten doorgaan. De
bezoekers moeten in bubbels van max. 10 personen blijven.
Als je iemands verjaardag wil vieren, moet het onder die maatregelen.
Onder de jeugdwerkregels mag je vanaf 1 juli wel een activiteit voor 50 personen organiseren. Dan
mogen er geen consumpties verkocht worden én geen alcoholische consumpties meegebracht
worden. Onder deze regels kan je wel een alternatief voor een feest organiseren.
Maar: privéverhuur is geen activiteit die valt onder de jeugdwerkregels.
Als we een screening van een optreden tonen in de caféruimte? Telt dat dan als culturele activiteit
zonder publiek of nog steeds als horeca?
Vanaf het moment dat je consumpties verkoopt, val je onder de regels voor drinkgelegenheden (of
horecaregels).

Algemene en specifieke jeugdhuisvragen
Serveren van alcoholische dranken
Hebben jeugdhuizen die dranken en alcoholische dranken serveren een drankvergunning nodig?
Je hebt als jeugdhuis sowieso een drankvergunning nodig om consumpties te mogen verkopen. Die
vraag je aan bij het FAVV. Meer info hier: https://www.formaat.be/artikel/favv-federaal-agentschapvoor-de-veiligheid-van-de-voedselketen
Hebben jullie al zicht op toekomstige maatregelen?
Is er al nagedacht over volgende fasen in de exit strategie zoals terug grotere events, luidere
muziek, meer bewegingsvrijheid in het jeugdhuis...
Voor de meest recente info over evenementen hou je best ikorganiseer.be in de gaten.
Voor jeugdwerk komt er vanaf 1 juli een versoepeling op de contactbubbels van 20 naar maximum
50 personen per bubbel.
Binnen de regels van drinkgelegenheden hebben wij geen zicht op versoepelingen. Versoepelingen
gaan volledig afhangen van het verdere verloop in België. Het oordeel van de experten van het GEES
en de Nationale Veiligheidsraad wordt daarop gebaseerd.
Hoe kunnen we een AV organiseren?
Hoe kan je handtekeningen correct verzamelen voor AV als die op afstand georganiseerd wordt
Sinds 6 juni mogen activiteiten die geen fysieke contacten impliceren, in georganiseerd verband, in
het bijzonder door een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen tot en met
30 juni 2020 en van maximum 50 personen vanaf 1 juli 2020, steeds in de aanwezigheid van een
meerderjarige trainer, begeleider of toezichter.
Door een tijdelijke maatregel mag dit jaar de goedkeuring van de jaarrekening gebeuren uiterlijk 10
weken na 30 juni.
Je kan dus
1. De AV uitstellen
2. De AV online door laten gaan. Dit kan enkel als de statuten het niet uitsluiten en als het
technisch haalbaar is. Wij hebben alvast enkele tips & tricks op een rijtje gezet voor het
organiseren van een online vergadering: https://www.formaat.be/nieuws/mogen-we-nogvergaderen
Handtekening:
•
•

Verzamel eventueel je handtekeningen na de online AV, op een apart moment.
Alternatief kan je ook met een online handtekeningsysteem werken (bv. yousign.com)

Zijn wij verantwoordelijk voor eventuele besmettingen?
Welke verantwoordelijkheid hebben wij om onze leden aan te spreken als ze de regels toch
overtreden?
Je hebt als organisatie altijd de mogelijkheid om mensen te weigeren die zich niet aan de huisregels
houden. Communiceer dus goed de regels aan al je klanten.

Zijn wij verantwoordelijk voor eventuele besmettingen? Zo ja, wat als dit gebeurt?
Je bent verantwoordelijk voor het navolgen van de regels. Je gaat hier mee om als ‘een goede
huisvader –of moeder’, het zorgvuldigheidsprincipe.
Zorg vooral dat je met deze (controleerbare) zaken in orde bent. Binnen de regels voor
drinkgelegenheden is dat:
•
•
•
•
•
•

Organiseer de 1,5m afstand tussen personen uit andere bubbels
Maximum 10 personen per tafel;
enkel zittend consumeren aan een tafel is toegestaan;
dragen van mondmasker voor personeel in de zaal is verplicht;
Bediening aan de tafels
de inrichtingen zijn om 1uur gesloten, tenzij de lokale overheid een vroeger
sluitingsuur heeft bepaald.

Binnen de jeugdwerkregels is er een noodprocedure voorzien. Zorg dat je deze ook kan toepassen.
Als regels overtreden worden binnen het jeugdhuis, is de verantwoordelijke medewerker op dat
specifieke moment aansprakelijk of is dit altijd het bestuur of bepaalde personen in het bestuur?
Dit hangt ervan af of jullie een vzw zijn of een feitelijke vereniging. Hier lees je wat het verschil is:
https://www.formaat.be/thema/vzw-of-feitelijke-vereniging
Indien jullie een vzw zijn, kan het bestuur aansprakelijk gesteld worden voor gemaakte fouten. Je
kan als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden, als er kan aangetoond worden dat jij als
enige de fout gemaakt hebt. Lees meer over aansprakelijkheid hier:
https://www.formaat.be/thema/aansprakelijkheid
Op de website van Scwitch leer je meer over het zorgvuldigheidsprincipe (‘goede huisvader’), welke
verzekeringen je het best hebt en wat je moet doen als er een schadeclaim komt. Dat lees je hier:
https://scwitch.be/opensource/2515/
Wat zijn de consequenties van mensen die de regels overtreden en ziek worden? Puur om dit door
te kunnen spelen ter verduidelijking als iemand dit zou doen binnenin het jeugdhuis
Het is vooral belangrijk dat jullie de regels goed communiceren naar jullie medewerkers/ vrijwilligers
én naar de bezoekers.
Jullie zijn verantwoordelijk voor de maatregelen die jullie kunnen nemen. Je wijst de deelnemers ook
op het feit dat zij de maatregelen moeten volgen.
Individuele consequenties in de vorm van boetes, gaan afhangen van gemeente tot gemeente. Er
worden GAS-boetes gegeven voor samenscholingen.
Reservatiesysteem van Assist
Wat is Assist juist?
Assist is een boekhoudprogramma waar leden van Formaat gratis gebruik van kunnen maken.
Op de website van Formaat vind je naast de link naar het systeem ook de handleiding om met dit
systeem aan de slag te gaan:
https://www.formaat.be/nieuws/tools-voor-de-heropstart
Handleiding:

http://assistonline.eu/publiek/Rondleidingen/Assist_Rondleiding_Reservatiesysteem.pdf
Hoe pakken we dit aan als beroepskracht?
Hoe volg je als beroepskracht met meerdere jeugdhuizen de jeugdhuizen nu op? Neem aan dat je
niet van het ene naar het andere mag op dezelfde avond
In dit geval ben jij de externe bezoeker van het jeugdhuis. Je neemt dus niet deel aan hun
activiteiten. Dat houdt ook in dat je de maatregelen voor social distancing extra in acht moet nemen:
draag een mondmasker, hou 1,5m afstand en hou een goede handhygiëne aan.
Spreek goed af met de jeugdhuizen op welk moment jij hen komt bezoeken. Drie jeugdhuizen
bezoeken op een dag, is in deze tijd misschien niet aan te raden.
Mag de beroepskracht uit de bubbel van de workshop ‘s avonds ook het jeugdhuis openen?
Ja. De bediening wast en ontsmet voortdurend de handen en draagt een mondmasker
(Hoe) Kunnen we jeugdwerkactiviteiten combineren met activiteiten waarbij er drankverkoop is?
Hoe kunnen we als jeugdhuis activiteiten die onder jeugdwerkregels vallen, afwisselen met
activiteiten die onder regels voor drankgelegenheden vallen? Als we overdag een workshop
organiseren met bubbel en daarna kuisen, mogen we dan ‘s avonds een activiteit/ ontmoeting
met drankverkoop organiseren?
Ja, je mag in de namiddag een activiteit organiseren volgens de jeugdwerkregels en ‘s avonds open
gaan volgens de regels voor drinkgelegenheden. Je moet tussendoor héél grondig poetsen en
ontsmetten.
Wat als jongeren na een activiteit vaak blijven plakken in het jeugdhuis om eentje te drinken?
Kunnen ze na de activiteit in de bubbel naar het jeugdhuis komen volgens de horeca regels?
Ja, de jongeren kunnen in een groep van max. 10 personen ook iets komen drinken in het jeugdhuis.
Als ze met meer dan 10 waren in de jeugdwerkbubbel, moeten ze opsplitsen om iets te drinken.
Wat als je een jeugdwerkactiviteit organiseert en vrijwilligers staan voor de deur te roken? Hoe
maken we aan de politie duidelijk dat we op dat moment niet open zijn als drinkgelegenheid?
Gebruik hier jullie gezond verstand (m.a.w. de zes gouden regels van de persconferentie van 3 juni).
Hou voldoende afstand bij het roken, zodat er van samenscholing geen sprake kan zijn.
Communiceer op voorhand jullie planning met de gemeente en politie. Duid daarop duidelijk aan
wanneer jullie aan jeugdwerk doen en wanneer jullie als drinkgelegenheid open zijn. Zo heb je dat al
achter de hand voor moest er discussie zijn.
Je kan die planning samen met de regels ook zichtbaar ophangen aan de ingang van het jeugdhuis.
Mogen mensen in een bubbel van 10 iets komen drinken op onze caféavond en op zaterdag
deelnemen aan de activiteit? Ik weet wel dat je geen twee jeugdwerkbubbels mag combineren in
dezelfde week, maar op café gaan mag je wel combineren met een jeugdhuisactiviteit?
Ja, dat mag.
Moeten we verplicht opengaan en al onze activiteiten hervatten? Moeten we opnieuw aan onze
openingsuren komen, die vastgelegd zijn onder de voorwaarden voor bovenlokale projecten?

Neen, je kan zelf beslissen welke activiteiten je terug laat doorgaan. Je dient de planning ook af te
toetsen bij jouw gemeente. Zij kunnen namelijk bijkomende regels opleggen waardoor een volledige
opening voorlopig niet mogelijk is. Het departement heeft begrip voor deze uitzonderlijke situatie en
wil flexibeler omgaan met de voorwaarden binnen de projecten. Informeer hen over jullie
zomerplannen en leg uit waarom een volledige opening niet mogelijk is.

