Algemene richtlijnen
De eerste stappen voor het afschalen van de coronamaatregelen zijn afgekondigd.
Vanaf 28 april om 4.30u is er geen avondklok meer. Wel blijft het advies om de bewegingen en
samenscholing van mensen tot een minimum te beperken. De overheid heeft speciaal voor jongeren
ruimte geboden. Op basis van recente regelgeving vanuit de overheid is er weer ruimte voor het
organiseren van jeugdactiviteiten voor jongeren tot en met 17 jaar (lees meer informatie).
Als HGJB roepen wij gemeenten op om het jeugdwerk weer zoveel mogelijk fysiek te gaan
organiseren met in achtneming van een aantal belangrijke regels.
Voor jongeren heeft de coronacrisis grote impact. Uit onderzoek blijkt dat zij te maken hebben met
eenzaamheid, somberheid en angst. In het jeugdwerk gaat het niet alleen om goede en zinvolle
activiteiten maar ook om de relatie. Als HGJB signaleren wij dat sommige jongeren in de knel komen
door de coronamaatregelen. Wees daarom als gemeente alert en zoek naar mogelijkheden om in
contact te blijven met kinderen, tieners en jongeren. Wanneer de gemeente dit fysiek nog niet ziet
zitten, blijf dan vooral online bijeenkomsten voor jongeren organiseren of probeer op andere manieren
contact te houden.
Vanuit de overheid en de Protestantse Kerk is er ruimte om met een beperkt aantal personen (max.
30) samen te komen in de erediensten. Daarbij geldt de regel van de onderlinge afstand van
anderhalve meter, vooraf reserveren en triage.
De coronamaatregelen beogen het contact tot een minimum te beperken.
+ Jongeren tot en met 26 jaar mogen buiten weer in groepen sporten. Tijdens dat sporten geldt
de anderhalvemetermaatregel niet. Er mag alleen gesport worden met de leden van de eigen club.
+ Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen anderhalve meter afstand te
houden.
+ Iedereen van 18 jaar en ouder houdt anderhalve meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf
13 jaar.
+ Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen anderhalve meter afstand te houden tot elkaar, wel
tot volwassenen.
Lees hier meer over de afstandsregels.
+ Vanaf 28 april geldt er geen avondklok meer. Tot die datum blijft de avondklokregeling nog van
kracht. Dit betekent dat iedereen tussen 22.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Het
is dan verboden om zonder geldige reden op straat te zijn. Bekijk hier de uitzonderingen.
+ Het is niet toegestaan een grote groep thuis te ontvangen.
+ De bezoekregeling van maximaal één gast exclusief kinderen tot en met twaalf jaar wordt per 28 april
verruimd naar maximaal twee personen.
+ De maximale groepsgrootte buiten is twee personen of een huishouden.
+ Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten op sportaccommodaties met
maximaal vier mensen sporten. Voorwaarde is wel dat zij anderhalve meter afstand houden.
+Tot en met 26 jaar was sporten bij sportaccommodaties al toegestaan, in teamverband,
zonder anderhalve meter afstand te houden. Daarnaast mogen gemeenten sportactiviteiten
organiseren op andere locaties.
Onderstaande regels zijn van toepassing op fysieke bijeenkomsten.
+ Voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar en voor volwassenen geldt dat zij een mondkapje moeten
dragen wanneer zij zich verplaatsen.
+ Zet voor de activiteit voor 12+’ers de stoelen en tafels alvast op anderhalve meter van elkaar.
+ Werk in groepsopdrachten met twee- of drietallen kinderen of tieners die al bij elkaar in de klas zitten
of vaker in dezelfde groep samenkomen.
+ Zorg ervoor dat diverse clubs en groepen zoveel mogelijk gescheiden blijven van elkaar. Jongeren
komen en gaan zoveel mogelijk alleen naar het kerkgebouw. Op school blijven klassen zoveel
mogelijk van elkaar gescheiden. Wanneer diverse activiteiten tegelijk plaatsvinden zorg dan voor

wisselende begin- en eindtijden, spreid pauzes en hanteer vaste looproutes. Denk bij
de aanvangstijden ook aan de avondklok en geef de jongeren voldoende ruimte om op tijd thuis te
kunnen komen.
+ Overleg altijd eerst goed met de kerkenraad over de eventuele ruimte die er is om weer fysieke
ontmoetingen met elkaar op te starten in jullie gemeente.
+ Overleg met je vrijwilligers of zij zich prettig voelen bij het jeugdwerk. Bedenk dat jullie ook een
verantwoordelijkheid naar jullie vrijwilligers hebben en dat het belangrijk is dat jullie op een goede en
doordachte manier het jeugdwerk vormgeven, zodat veiligheid zoveel mogelijk kan worden
gewaarborgd.
+ Communiceer vooraf met ouders en kinderen de regels die jullie met elkaar afspreken. Denk daarbij
aan de regels van het RIVM om bij klachten thuis te blijven etc.
+ Geef duidelijk aan welke ingangen, welke looproutes en welke uitgangen worden gebruikt. Zorg voor
desinfecterende middelen bij de ingang en bij toiletten. Denk na over het al dan niet gebruiken van
garderobes.
+ Laat jongeren hun eigen bijbel, pen, werkboek(en) en ander materiaal naar de catechese of club
meenemen. Ook is het mogelijk deze in het kerkelijk gebouw in een kast te plaatsen. Ze dienen dit zelf
te doen en niet de predikant, catecheet of jeugdleider. Als dit in de praktijk lastig blijkt te zijn, is het
mogelijk om het bijbelgedeelte op voorhand uit te printen.
+ Het wordt afgeraden om te eten en te drinken in het gebouw. Een alternatief is om een eigen
(water)flesje en voorverpakte koeken uit te delen.
+ Wat betreft het zingen: Kinderen onderling hoeven bij het zingen geen afstand te houden, jongeren
ten opzichte van leiders wel. Uit voorzorg worden extra maatregelen voor de ventilatie geadviseerd in
de ruimtes waar wordt gezongen, naast de standaard ventilatieadviezen. Ventileer de ruimte waar
gezamenlijk wordt gezongen vierentwintig uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na
de activiteit de ruimte ongeveer tien tot vijftien minuten wordt gelucht (dit advies is gebaseerd op
normen uit LCHV Hygiënerichtlijnen).
+ Na gebruik van de ruimte moeten de tafels en de stoelen worden schoongemaakt (wellicht is het
mogelijk dit door jongeren zelf te laten doen). De schoonmaakregel geldt ook voor predikanten,
catecheten en jeugdleiders bij binnenkomst en op het moment dat zij van werkplek wisselen.
+ De maximaal toegestane groepsgrootte vanaf dertien jaar is voor buitenactiviteiten twee personen en
voor binnenactiviteiten dertig personen. Een uitzondering hierop is o.a. ‘het belijden van een
godsdienst of levensovertuiging.’ Wat de regel is, zal afhangen van het beleid van de gemeente.
+ Het geven van collectegeld kan mogelijk niet op dezelfde manier plaatsvinden als voorheen. Op een
tafel kan een ‘spaarpot’ worden neergelegd waar de tieners geld of collectebonnen in deponeren.
+ Wat betreft hygiëne: Stem goed af met de kerkenraad/beheerder. Ongetwijfeld is er een
gebruiksplan gemaakt voor de activiteiten in het gebouw. Volg deze regels goed op.
+ Gebruik toiletten: het bezoek aan het toilet in de kerk moet tot een minimum beperkt worden.
Toiletten dienen na afloop van iedere activiteit te worden schoonmaakt.
+ Ventilatie van de ruimte: Tussen de verschillende activiteiten moet voldoende tijd zitten om de ruimte
te kunnen ventileren. Over de planning van meerdere activiteiten op een avond in een ruimte moet
goed nagedacht worden. Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn belangrijk. Het RIVM
adviseert om:
+ Een luchtstroom van persoon naar persoon door (zwenk)ventilatoren of systemen waarmee
recirculatie plaatsvindt binnen één ruimte waar meerdere personen verblijven, te vermijden;
+ Na te gaan of ruimtes die voor bepaalde activiteiten worden gebruikt, hiervoor ook
oorspronkelijk bedoeld waren en de hoeveelheid luchtverversing hierop is afgestemd.
+ Stem hierbij af met het beleid en voorschriften van de lokale gemeente. Bij twijfel over de
ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in
te winnen. Zorg ervoor dat tijdens het luchten mensen niet in de ruimte aanwezig zijn of, als
dat niet mogelijk is, voorkom dat mensen in de luchtstroom achter elkaar zitten tijdens het
luchten.
Voor meer tips voor het jeugdwerk zie: HGJB.nl/coronatips-jeugdwerk/
Verder is het ook goed om andere organisaties in de gaten te houden. Hoe pakken zij dit aan?
Denk aan sociale instanties / scouting / sportclubs / RIVM. Vraag tips aan onderwijzend personeel in
jullie gemeente. Zij hebben al heel wat ervaring opgedaan in de afgelopen tijd.

