
 

 

 

 

 

Aanbevelingen (28 juni 2021) voor het vrijwilligerswerk tijdens de 

Covid-19 crisis 

  

Wat kan en mag er in het vrijwilligerswerk? 

 

Het leven start stilaan maar zeker op en dat is ook zo voor het vrijwilligerswerk. In deze 

aanbevelingen geven we een beknopt overzicht van wat nu mogelijk is in vrijwilligersland. 

 

1. Er komen gaandeweg steeds meer versoepelingen deze zomer. 

 

2. Schakel vrijwilligers terug in maar respecteer de volgende voorzorgsmaatregelen: 

• in kleine groepen 

• bij voorkeur buitenactiviteiten  

• activiteiten binnen met een beperkt aantal personen (met voldoende verluchting en 

ventilatie) 

• huisbezoeken mogen 

• één-op-één dienstverlening of begeleiding mag (met afstand en mondmasker) 

 

3. Blijf inzetten op hygiëne en vermijd nieuwe besmettingen: 

▪ voorzie handgels 



 

 

▪ garandeer voldoende afstand (de richtlijn is 1,5 meter) 

▪ mondmaskers op behalve als iedereen gevaccineerd is (Let op: respecteer de privacy 

van de vrijwilligers!) 

 

4. Activiteiten van de horeca (kantines,…) zijn weer toegelaten. Opgelet: volg de geldende 

protocollen en blijf inzetten op crowd control. 

 

5. Activiteiten en evenementen in de sport- cultuur en jeugdsector zijn weer toegelaten. Lees 

de regels over maximum aantal personen en binnen/buiten na op deze sectorpagina van 

vlaanderen.be. 

 

6. Je hebt als organisatie of lokaal bestuur ook altijd een verantwoordelijkheid om de 

verspreiding van de ziekte in te dammen. Houd in de gaten dat de vrijwilligers afstand 

houden van hun doelgroep bij een activiteit (bv. bij een voedselbedeling). Leg duidelijke 

afspraken vast en controleer die ook. 

 

7. Houd onvermijdelijke contacten best één-op-één of stel vaste groepjes samen. Overdrijf niet 

en pas de nodige beschermingsmaatregelen toe. 

 

8.  Let er ook op dat mensen de algemene maatregelen in acht nemen: handen wassen, beperkt 

aantal contacten. Voorzie ook desinfecteermiddel. 

 

9.  Telewerk is niet langer verplicht voor werknemers en vrijwilligers. Toch kan je natuurlijk 

inzetten op digitaal vrijwilligerswerk. 

 

10. Je mag geen medische gegevens opvragen aan vrijwilligers. Dus je mag ook niet checken of 

ze al dan niet gevaccineerd zijn (privacyregels). 

 

11.  Stel een toezichthouder of verantwoordelijke aan die nagaat of alles volgens de regels 

verloopt. Je dient ‘samenscholingen’ te vermijden. Dus geen samentroepende massa’s. 

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-maatregelen-tijdens-de-coronacrisis/vlaamse-coronamaatregelen-rond-cultuur-jeugd-sport-toerisme-en-vrije-tijd
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-maatregelen-tijdens-de-coronacrisis/vlaamse-coronamaatregelen-rond-cultuur-jeugd-sport-toerisme-en-vrije-tijd


 

 

12.  Voorzie persoonlijke beschermingsmiddelen voor de vrijwilligers. Chirurgische 

mondmaskers genieten de voorkeur. 

 

13.  Er zijn ook heel wat protocollen beschikbaar: ze voorzien concrete info en aandachtspunten 

voor verschillende (sub)sectoren. 

 

14. Volg het nieuws op: maatregelen kunnen veranderen. 

 

OPGELET:  Draag zorg én verantwoordelijkheid voor al je vrijwilligers. Van dat principe kan je 

niet afwijken. 

 

OPGELET: Voor meer specifieke informatie kan je ook deze website checken: 

https://www.info-coronavirus.be 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.covideventriskmodel.be/protocol
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