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Update maatregelen in kader van COVID-19

Geachte heer,
Geachte mevrouw,

Op het nationaal Overlegcomité van 23 april 2021 werden een aantal maatregelen in de strijd tegen COVID-19 
versoepeld. Deze maatregelen zijn  opgenomen in het federale ministerieel besluit van 24 april 2021 
(publicatie in het Belgisch Staatsblad van 25 april 2021) tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 
oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken. De maatregelen voor voorzieningen binnen het Welzijnswerk moeten zijn afgestemd op de meest 
recente nationale beslissingen, alsook op de aanvullende voorzorgsmaatregelen die door de lokale besturen 
(gemeenten en provincies) worden genomen. 

We wensen te benadrukken dat we ons nog steeds in de pandemische situatie 3 bevinden. De bestaande 
richtlijnen blijven dus grotendeels van toepassing. Het nationaal Overlegcomité besliste op 14 april 2021, zoals 
herbevestigd op het nationaal Overlegcomité van 23 april 2021, evenwel dat de zogenaamde Paaspauze 
eindigt op 26 april 2021 en dat mensen vanaf dan samen mogen buiten komen in de open lucht in groepen van 
maximaal 10 personen. Daarnaast zijn ook versoepelingen aangekondigd vanaf zaterdag 8 mei 2021 inzake 
“het Buitenplan”, waaronder de heropening met voorwaarden van de terrassen van restaurants en cafés. Ook 
georganiseerde buitenactiviteiten voor groepen tot 25 personen zijn mogelijk vanaf 8 mei 2021.

Voorts vragen we extra uw aandacht voor het feit dat medewerkers die (terug) aan de slag gaan na een verblijf 
in zones met een sterke variantcirculatie, namelijk waar de virusvarianten, zoals de Zuid-Afrikaanse variant 
(B.1.351), de Braziliaanse variant (P.1) en vooral de Indische variant (B.1.617) sterk circuleren, niet kunnen 
genieten van de uitzonderlijke vrijstelling van de quarantainemaatregelen. Deze personeelsleden kunnen niet 
van quarantaine ontslagen worden om mee in te staan voor het waarborgen van de continuïteit van de zorg. 
Het verdient dan ook aanbeveling hiermee op voorhand rekening te houden.  Het is noodzakelijk om uw 
medewerkers te verzoeken om een dergelijk verblijf te melden bij uw arbeidsarts. Deze kan dan met de 
werknemer nagaan of, na de aankomst in België, alle voorzorgsmaatregelen en meer bepaald de quarantaine 

Afdeling Welzijn en Samenleving
Koning Albert II-laan 35 bus 30
1030 Brussel
T 02 553 33 30
E welzijnensamenleving@vlaanderen.be
www.departementwvg.be
www.welzijnensamenleving.be

Aan de voorzieningen binnen het Welzijnswerk:
Centra voor algemeen welzijnswerk
Instituten voor Samenlevingsopbouw
Verenigingen waar armen het woord nemen



pagina 2 van 2

en testen correct zijn gebeurd, vooraleer de persoon terug ingezet kan worden in uw voorziening. De landen 
en regio’s waar actueel bezorgdheid voor ruime verspreiding van dergelijke virusvarianten bestaat, en de 
uitzonderingen op quarantaine niet gelden, zijn onder meer Zuid-Afrika, Zuid-Amerika en India. Deze 
opsomming van regio’s is terug te vinden op de website van Sciensano en wordt zo nodig aangepast, om 
steeds de actuele situatie weer te geven. 

We herhalen dat de verantwoordelijkheid voor de organisatie van veilige zorg bij de voorziening ligt. Zorg 
daarom voor een controlesysteem: zet in op toezicht en handhaving in uw organisatie. Een eerstelijnstoezicht 
bevindt zich op het niveau van de COVID-coördinator. Dit is de persoon die als taak heeft de algemene 
preventiemaatregelen naar de betrokken organisatie te vertalen en te implementeren. Een 
tweedelijnstoezicht kan bijvoorbeeld gebeuren door een externe preventiedienst. Problemen die worden 
vastgesteld, neemt men mee in de continue verbetering van de eigen protocollen. De maatregelen vereisen 
maatwerk, aangepast aan een analyse van de lokale situatie. We vragen hierbij extra aandacht voor kwetsbare 
doelgroepen.

We vinden het belangrijk dat elke vorm van begeleiding zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. Face-to-face 
contacten blijven de standaard. Deze kunnen op casusniveau afgewisseld worden met andere alternatieve 
methoden.

Bovenstaande elementen blijven tot tegenbericht van toepassing en werden toegevoegd aan de bestaande 
richtlijnen voor welzijnssectoren, zoals vermeld op de website https://www.departementwvg.be/covid-19-
richtlijnen-naar-welzijnssectoren.

Tot slot willen we benadrukken dat medewerkers en leidinggevenden in uw voorziening - welk statuut dan ook 
- in deze periode heel wat druk kunnen ervaren. Graag wijzen we u op het bestaan van www.dezorgsamen.be . 
Op dat platform vinden medewerkers tips om goed voor zichzelf te zorgen, veerkracht bij te tanken en 
collega’s te ondersteunen. Ook voor professionele hulp kunt u er terecht. 

Met vriendelijke groeten,

Karine Moykens
Secretaris-generaal
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

https://www.departementwvg.be/covid-19-richtlijnen-naar-welzijnssectoren
https://www.departementwvg.be/covid-19-richtlijnen-naar-welzijnssectoren
http://www.dezorgsamen.be/

	SH_FF_DATE_345491: 29/04/21
		karine.moykens@vlaanderen.be
	2021-04-29T10:52:31+0000
	Belgium
	Ik keur dit document goed




