
 

- Sinds 11 mei is het weer mogelijk om fysieke ontmoetingen op te starten in het jeugdwerk. Mits 

er gehouden wordt aan de regels van het RIVM.  

- Christelijk jeugdwerk zit in een vreemde positie dat het valt in twee soorten overleggen. Er is 

een interkerkelijk overleg met Minister van eredienst (Grapperhaus) en er zijn overleggen rond 

welzijns(jeugd)werk 

- Gisteren heeft Jong Protestant ook protocollen online gezet voor het vormgeven van jeugdwerk 

in een anderhalvemetersamenleving. 

https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/nieuws/protocol-jeugdactiviteiten-in-coronatijd  

- Andere officiële sites waar je info kunt vinden zijn: 

https://www.veiligheidsberaad.nl/?jet_download=4045      

-  

- Scouting Nederland is grootste jeugdwerk organisatie in Nederland en is onder anderen de 

voorzitter van het netwerk Positief Jeugdbeleid waar MissieNederland ook onderdeel van is.  

- Scouting verzameld alle maatregelen en protocollen rond het jeugdwerk van scouting op: 

https://www.scouting.nl/nieuws/1856-vragen-en-antwoorden-over-scouting-en-het-

coronavirus-covid-19  

- Fedde deelt iets van hoe hun proces is geweest tijdens de coronacrisis. Waarin zij vrij vroeg in 

maart besloten op alles dicht te doen. Groepen begonnen vrij snel met online ontmoetingen. 

Ondertussen vrij groot deel van de groepen zijn weer bezig met fysieke activiteiten samen, 

binnen de RIVM-regelgeving. Dat is dus vanaf 11 mei, buiten en voor kinderen boven 12 met 1,5 

meter afstand van elkaar.  

- Sommige groepen (kinderen met rugzakjes) durven het nog niet aan. Inschatting moet lokaal 

gemaakt kunnen worden. Veiligheid en eigen verantwoording staat voorop. Contact en 

communicatie (met groep, kinderen en ouders) is de sleutel.  
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- Scouting merkt dat ze profiteren van een groot vertrouwen vanuit ouders en deelnemers. 

Stonden al bekend om veilig en verantwoord omgaan met gevaarlijke situaties als bijl en 

messengebruik binnen de groepen.  

- De lokale gemeente is verantwoordelijk voor handhaving van regels. Daarin merkt Scouting dat 

het per gemeente verschilt wat de mogelijkheden zijn. Het is in ieder geval goed om contact te 

hebben met de lokale gemeente om kenbaar te maken dat je jeugdwerk wil opstarten.  

- Op dit moment denkt Scouting na over de zomerkampen. Hierbij is de ingewikkeldheid rond 

enerzijds het belang als de (on)mogelijkheden van een anderhalvemetersamenleving. Kampen 

zijn erg belangrijk voor kinderen en tieners. Ze leren daar zelfrespect, vindingrijkheid en 

samenwerken bijvoorbeeld. Aan de andere kant is de realiteit van de 

anderhalvemetersamenleving. Hoe kun je slaapplek inrichten met anderhalve meter tussen 

deelnemers. Eventueel thuis overnachten. Is het reeel dat je die afstand houdt tussen leiding en 

deelnemers en deelnemers onderling. Vervoer is ook ingewikkeld.  

- Scouting heeft spellen voor anderhalve meter verzameld op een site: 

https://www.anderhalvemeterspellen.nl/spellen en ideeën rond online jeugdwerk: 

https://ikscoutthuis.scouting.nl/ 

- Vraag: Hoe pakken jullie het aan als het gaat om het troosten van kinderen of jongeren? Het 

gemis van fysiek contact is namelijk ook een gemis aan geborgenheid en troost. Het lijkt me 

zo'n slechte zaak als het nog een jaar doet voordat we dat weer mogen. Fedde Boersma 

antwoord met: We adviseren toch afstand te houden, hoe moeilijk dat ook is.  

 

- We zien dat de regelgeving steeds veranderend is. Wel zullen we ergens vermoedelijk in een 

fase komen van deels online en deels offline jeugdwerk. Daarover nadenkend is Martine 

opzoek gegaan naar wat veiligheid is en wat invloed is op ons veiligheidsgevoel.  

- Je kunt spreken over objectieve veiligheid (daadwerkelijke dreiging) en subjectieve veiligheid (de 

door de individu beleefde veiligheid). Bij het vormgeven van je jeugdwerk zul je rekening 

moeten houden met beide soorten. Je kunt fantastische activiteiten organiseren, wat volledig 

binnen de regels van RIVM vallen, maar als ouders of de deelnemers zich niet veilig voelen 

zullen ze kiezen om niet deel te nemen aan een activiteit. 

- De presentatie van Martine kun je terug vinden in dit artikel: 

https://www.missienederland.nl/beweegdekerk/artikel/2020/05/18/Voelen-jouw-

gemeenteleden-zich-voldoende-veilig-voor-een-fysieke-

ontmoeting?fbclid=IwAR27f1hwGBrjW52L8wWWq_HM2DY_-

FeJkxb9lQ9vI2sco2Wkq3v3DUqhAqU  

- Vraag: Ik heb het gevoel dat subjectieve veiligheid vooral speelt bij ouders en (bijna) niet bij 

kinderen zelf, klopt dat? Reactie: Dat is denk ik ook wel logisch. De hersenen van kinderen en 

tieners zijn vaak nog niet zo ontwikkeld dat ze consequenties kunnen overzien. Al betekent niet 

dat ze geen gevoel hebben van veiligheid of onveiligheid. Misschien meer latent aanwezig. Zoals 

wanneer jouw jeugdwerkgroep zich onveilig voelt ze minder persoonlijke dingen delen.  

- Een deel van die veiligheidsgevoelens kun je vooral wegnemen door open en transparant te 

communiceren. En het goede voorbeeld geven.  

- Vraag: Wanneer een deel van de kinderen/jongeren vanwege het gebrek aan (subjectieve) 

veiligheid (vanuit de ouders) ervoor zorgt dat ze niet naar fysieke bijeenkomsten komen, hoe 

houd je ze er dan bij? Idee uit het kleine groepje vooraf was om standaard fysiek ook af te 

wisselen met digitaal jeugdwerk. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Reactie: Hebben we ook geen 

verantwoordelijkheid om de subjectieve onveiligheid ook serieus te nemen en niet alleen 

mensen een subjectief veiligheidsgevoel te geven/stimuleren. Dus bijvoorbeeld niet alleen 1.5 

meter, maar misschien ook (daarnaast) online aanbod blijven aanbieden? Bovendien gaat het 
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voor sommige jongeren niet om eigen veiligheid maar om die van een ander, omdat ze in een 

gezin wonen met iemand in de risicogroep.  

 

- Dit was de laatste INNOV8-ontmoeting rond het vormgeven van jeugdwerk tijdens de 

coronacrisis. Dit is vooral omdat Martine ruimte moet maken om de volgende initiatieven op te 

starten. Als er iemand is die wel graag het wil voortzetten kan dat, maar vanuit MissieNederland 

kiezen we er nu voor om ons even op andere dingen te focussen.  

- Dat heeft onder anderen te maken met de opstart van twee andere Beweeg-de-kerk-trajecten. 

Dat is vergelijkbaar wat we nu hebben gedaan, maar dan gefocust op andere thema’s. Er zal 

een traject starten voor kerken die bezig zijn de principes van Growing Young te implementeren 

en een traject voor junior jeugdwerkers (die minder dan vier jaar ervaring hebben als lokale 

jeugdwerker). Meer informatie hierover volgt.  

- Wat op valt is dat de mate van contact in de loop van de tijd al minder wordt. 

- We lopen eigenlijk vast met kinderwerk, doordat het gekoppeld is aan de eredienst. 

Interessante gedacht is om jeugdwerk vorm te geven in geografische groepen. Dan wordt 

jeugdwerk daar intergeneratief vormgegeven.  

o Jan Wolsheimer heeft hierover in het ND afgelopen zaterdag een artikel geschreven: 

https://www.nd.nl/geloof/geloof/971546/-je-kunt-als-kerk-niet-stilstaan-tot-2021-verleg-

je-focus-naar-kl  

o Als je wijk gericht gaat kun je ook dingen lokaal organiseren. Een idee: Berenjacht 2.0. 

Laat gezinnen in de wijk/dorp opzoek gaan naar een specifieke plek waar vervolgens 

een poster staat, met een QR-code. Zo kunnen ze die scannen en een opdracht of 

filmpje vinden online.  

- In onze groep hebben we nagedacht over aspecten van fysieke samenkomsten online 

verzorgen (muziek/preek etc.) Verder nagedacht over contact met je jeugdleiders en mentoren. 

Blijven vragen hoe het met henzelf gaat en hoe zij in contact blijven met 'hun' jongeren. Via hen 

ook vragen hoe het gaat met de jongeren. Jongeren die het moeilijk hebben, een op een contact 

opnemen via bellen of WhatsApp. Samen wandelen op 1,5 m afstand is ook mogelijk.  

- Er blijkt verschil te zijn tussen de ene en de andere onlinegroep. Sommigen kunnen online juist 

meer de diepgang vinden dan online, anderen hopen dat fysieke ontmoetingen meer diepgang 

gaan geven aan de gesprekken. 

- Aandachtspunt uit ons groepje: hoe je met de afstand toch genoeg sfeer/vertrouwdheid kunt 

creëren? Idee bijv. hoe je in kleinere samenstelling thuis kunt samen komen.  

- Leuk idee: met je eigen kinderen (of jongeren) een lied opnemen. Iedereen zingt hem in en één 

iemand monteert het tot één geheel. Mooi om in de kerkdienst te laten zien.  
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