
 
 
 
 
 

Algemene richtlijnen     
       
Vanaf eind juni heeft de overheid veel coronamaatregelen afgeschaald.   
  
De mondkapjesplicht is grotendeels vervallen. Alleen op plaatsen waar de anderhalve meter echt niet 
kan worden gehandhaafd, blijft de mondkapjesplicht gelden. Dit geldt onder andere voor het openbaar 
vervoer en in het voortgezet onderwijs.  
 
De richtlijnen voor de maximale groepsgrootte en het groepsvormingsverbod zijn opgeheven. Dit 
houdt in dat het weer mogelijk is om met meer dan vier personen in groepsverband ergens heen te 
gaan of iets te ondernemen. Dit geldt voor alle voor publiek toegankelijke locaties, binnen en buiten, 

en voor in de auto.    
Er gelden geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers dat thuis ontvangen kan worden.   
  
Wel blijven de basisregels van kracht: handen wassen, de onderlinge anderhalve meter afstand en 
thuis te blijven en te testen bij klachten.  
  
Het risiconiveau is teruggebracht naar ‘waakzaam’ op de routekaart van het CIO, zie overzicht.  

   

Als HGJB roepen wij gemeenten op om contactmomenten met jongeren te gaan organiseren 
met in achtneming van de basisregels.         
        
Voor jongeren heeft de coronacrisis grote impact (gehad). 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.   
  
Afstandsregels  
+ Sporten in groepen is weer toegestaan en de onderlinge anderhalve meter afstand is niet meer 
verplicht. Na het sporten is anderhalve meter afstand houden wel verplicht. 
+ Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen anderhalve meter afstand te 
houden.  
+ Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen anderhalve meter afstand te houden tot elkaar, wel 
tot volwassenen.       
+ Iedereen van 18 jaar en ouder houdt anderhalve meter afstand tot volwassenen en jongeren 
vanaf 13 jaar, zie afstandsregels. 
         
Onderstaande regels zijn van toepassing op fysieke bijeenkomsten.   
+ In locaties waar mensen een vaste zitplaats hebben en waar geen doorstroom plaatsvindt, mag 
100% van de capaciteit op anderhalve meter afstand gebruikt worden. Dit geldt voor alle locaties 
binnen en buiten.       
+ In doorstroomlocaties mag er 1 bezoeker per 5 m2 op anderhalve meter aanwezig zijn. Dit geldt voor 
alle locaties binnen en buiten.    
+ 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.      
+ 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 
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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.          
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