
 

      

                                                       

WIJKWERKEN IN CORONATIJDEN – AFSPRAKEN GEBRUIKERS 

Ben je een gebruiker van wijkwerken? De laatste dagen heb je waarschijnlijk het nieuws over het 

coronavirus opgevolgd en je ook afgevraagd wat de impact daarvan is op het wijk-werken.  Er is immers 

heel wat ongerustheid, zowel bij wijkwerkers als bij gebruikers.  Wijkwerken Kina blijft actief; we 

trachten maximaal om de opdrachten te laten doorgaan, maar de coronamaatregelen om het virus in 

te perken treffen uiteraard ook ons.  Via deze weg willen we je graag informeren over de belangrijkste 

richtlijnen voor de volgende periode. 

Activiteiten bij jou thuis mogen blijven doorgaan,  zolang dat niemand in gevaar brengt. Twijfel je of 

een bepaalde opdracht nog mag doorgaan? Contacteer dan zeker de bemiddelaar van jouw gemeente.  

Je kan als gebruiker ook zelf beslissen dat er (tijdelijk) geen wijkwerkactiviteiten kunnen doorgaan 

omwille van het virus. Gelieve de wijkwerkbemiddelaar hiervan zo snel als mogelijk telefonisch op de 

hoogte te brengen. 

 

Extra afspraken die je als gebruiker van wijk-werken best kan opvolgen: 

 We vragen je om steeds afstand te bewaren van je wijkwerker (minimaal 1,5 m) en elk contact 

te vermijden. Geef zeker geen handen. 

 Gelieve de wijkwerker, die bij je langs komt, te voorzien van de nodige preventiematerialen (water 

en zeep om handen te kunnen wassen, handschoenen,…)   

 Was je handen zelf regelmatig met water en zeep en droog ze steeds goed met een papieren 

doek 

 Indien jij ziek wordt, willen wij je vragen om dit te melden aan de wijkwerkbemiddelaar. In 

onderling overleg wordt er dan bekeken of de wijkwerkactiviteit al dan niet tijdelijk wordt 

opgeschort. Wijkwerkers die ziek worden, werden ook gevraagd dit te melden. In dat geval word 

je ook onmiddellijk op de hoogte gebracht. 

 Stel je als instelling een wijkwerker te werk, dan moet je aan de wijkwerker dezelfde 

beschermingsmiddelen en kledij ter beschikking stellen als aan het andere personeel 

(vb. mondmaskers in WZC, enz.)   

De gemeentelijke zitdagen werden geannuleerd tot nader order, maar de wijkwerkbemiddelaars blijven 
aan het werk.  We willen je vragen om hen te telefoneren of te mailen met je vragen.  

 Schilde/Ranst:               Ria Vandooren              ria.vandooren@vdab.be  

 Wijnegem/Schelle:         Ilse Lacante                 ilse.lacante@vdab.be of 0479 59 06 72 

 Zoersel/Zandhoven:       Melissa Stuyck              melissa.stuyck@vdab.be of 0477 86 08 98 

 Kina pv (organisator):  Liesbeth Vrints  liesbeth.vrints@kina.be of 03/218.72.09 

Meer informatie vind je op: https://www.vdab.be/coronacrisis 

 
Blijf veilig en gezond! 
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