Aanbevelingen (29 april 2021) voor het vrijwilligerswerk tijdens de
Covid-19 crisis
Wat kan en mag er in het vrijwilligerswerk?
Lees de aanbevelingen van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk op basis van
de informatie waarover we vandaag (29 april 2021) beschikken.
In onze aanbevelingen vertrekken we vanuit een voorzichtige aanpak.
1. De maatregelen zijn in het algemeen nog van kracht. Er zijn wel een aantal
versoepelingen, die hopelijk de komende weken en maanden gradueel
toenemen.
2. Vrijwilligers kunnen ingeschakeld worden in essentiële sectoren en in de
vaccinatiecentra. Op voorwaarde dat ze de voorzorgsmaatregelen omtrent
mondmaskers, handgels en afstand respecteren.
3. Voor de (socio-)culturele instellingen en de amateurkunsten: binnen mogen er
zo goed als geen activiteiten doorgaan (behalve formeel toegelaten
testevents).
4. Buitenactiviteiten kunnen in beperkte mate en niet voor alle sectoren. Tot 8 mei
altijd in groepen van maximaal 10 personen met voldoende afstand,
mondmaskers etc.
5. Horeca-activiteiten zoals drank schenken in kantines zijn voorlopig niet meer
toegelaten. Take-away maaltijden aanbieden is toegelaten in sommige
provincies mits respecteren van alle bepalingen die gelden voor deze sector
(crowd control, afstand, geen consumptie ter plekke).
6. Er gelden restricties op het gebied van activiteiten in de sport en
buitenactiviteiten. Vanaf mei zien we hier wellicht een versoepeling: max. 25
mensen zonder publiek en zonder overnachtingen.
7. Pas het principe van de druppel toe binnenshuis: 1 nauw contact per persoon
(buiten het kerngezin). Elkaar buiten treffen kan met 10 mits naleven van de
maatregelen.
8. Je hebt als organisatie of lokaal bestuur ook de verantwoordelijkheid om de
ziekte in te dammen. Houd in de gaten dat de vrijwilligers afstand houden van
hun doelgroep bij een activiteit (boodschappen doen, voedselbedeling, …).
Leg duidelijke afspraken vast en controleer die ook.
9. Houd onvermijdelijke contacten best één-op-één en behoud de samenstelling
in groepjes buiten. Overdrijf niet en pas de nodige beschermingsmaatregelen
toe.
10. Let er ook op dat mensen de algemene maatregelen in acht nemen: handen
wassen, beperkte contacten,…. Voorzie ook desinfecteermiddel.
11. Telewerk is en blijft de norm. Voor de vrijwilligers is dat niet anders. Zet daarom
meer in op digitaal vrijwilligerswerk.
12. Je mag geen mensen uitsluiten noch discrimineren, maar er zijn nu eenmaal
risicogroepen in het vrijwilligerswerk. Schakel die nog niet in. Bijvoorbeeld
mensen met een gezondheidsrisico of van een zekere leeftijd.
13. Je mag geen medische gegevens opvragen aan vrijwilligers. Dus je mag ook
niet checken of ze al dan niet gevaccineerd zijn.

14. Stel een toezichthouder of verantwoordelijke aan die nagaat of alles volgens
de regels verloopt. Je dient ‘samenscholingen’ te vermijden en afstand te
houden.
15. Voorzie persoonlijke beschermingsmiddelen voor de vrijwilligers. Chirurgische
mondmaskers genieten de voorkeur.
16. Er zijn ook heel wat protocollen beschikbaar: ze voorzien concrete informatie
en aandachtspunten voor verschillende (sub)sectoren.
17. Volg het nieuws op: maatregelen kunnen veranderen.
OPGELET: Aandacht hebben en houden voor risicovrijwilligers is geen vrijgeleide
om mensen te discrimineren, hun medische gegevens los te peuteren of wat dan
ook. Je draagt zorg én verantwoordelijkheid voor al je vrijwilligers en van dat
principe kan je niet afwijken.
Het is dus ook verkeerd om mensen voor hun activiteit een coronatest af te laten
leggen of te eisen dat ze enkel als gevaccineerde kunnen vrijwilligen. Dat kost
geld en tijd. Bovendien is het testresultaat slechts een momentopname.
CHARTER: De overheid ontwikkelde een Charter voor Risicogroepen in het
Vrijwilligerswerk. Dat kan je hier raadplegen.
Kortom: veel activiteiten kunnen voorlopig niet.
Het is en blijft goed je geregeld te informeren. Lees ook de sectorprotocollen na.

