
 
 
 
 
 
 

Algemene richtlijnen        

          
Vanaf 26 januari zijn de coronamaatregelen verder afgeschaald en is er meer mogelijk. Ook zijn de 
quarantaineregels aangepast, zie document overheid 
 
Er is ruimte voor georganiseerde jongerenactiviteiten buiten en binnen. Leeftijd, groepsgrootte en 
tijdsbepaling zijn vervallen, zie CIO. 
 
Als HGJB roepen wij gemeenten op om het jeugdwerk indien mogelijk weer fysiek vorm te geven. 
Maak daarbij een goede afweging tussen lichamelijke gezondheid en het geestelijk welzijn. Voor 
kerkelijk jeugdwerk kan aansluiting worden gezocht bij de voorschriften en adviezen die gelden voor 
scholen en/of voor georganiseerd jeugdwerk. Activiteiten binnen en buiten zijn mogelijk. Er dient wel 
rekening te worden gehouden met de algemene sluitingstijd van 22:00 uur. 
 
Denk met elkaar na of jullie een CTB wenselijk vinden bij activiteiten voor jongeren boven de 18 
jaar. Dit kan betekenen dat het jeugdwerk met jongeren vanaf 18 jaar op een andere manier vorm kan 
krijgen dan activiteiten voor jongeren onder de 18 jaar.  
  
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.    
   
Laat de kerk een veilige plaats zijn voor alle kinderen, tieners en jongeren, maar houd ook 
rekening met het belang van jongeren om elkaar te ontmoeten. Zoek naar alternatieven als 
fysieke bijeenkomsten bij jullie nog niet mogelijk zijn, denk aan online mogelijkheden of het 
samenkomen in kleine groepjes (max. vijf personen binnen). Houd hierbij rekening met de plaatselijke 
context en omstandigheden.     
  
Er zijn nog steeds maatregelen van kracht die het ontvangen van groepen thuis beperken    
+ Het is niet toegestaan een grote groep thuis te ontvangen.   
+ Een bezoek in de eigen woning is beperkt tot vier gasten (met uitzondering van kinderen tot en met 
12 jaar).      
+ Bezoek is beperkt tot één keer per dag. 
    
    
   

  
 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/01/25/versoepeling-quarantaineregels-in-het-onderwijs
https://www.cioweb.nl/meer-mogelijkheden-voor-kerkdiensten-extra-aandacht-voor-basisregels-noodzakelijk

