
Veelgestelde vragen over coronavirus 

Kinderen en jongeren 

 

Door het coronavirus heeft de regering een aantal regels opgesteld om te voorkomen dat we 

allemaal ziek worden. Vanaf 1 juli zijn er andere regels dan aan het begin van de coronacrisis. 

Wat betekenen deze regels voor het werk van Jeugdbescherming? Je leest het hieronder in het 

overzicht met de meest gestelde vragen over het coronavirus en Jeugdbescherming.  

 

 

 

 

BEREIKBAARHEID 

Is onze gezinsmanager van Jeugdbescherming nog bereikbaar? 
Jullie gezinsmanager is bereikbaar via zijn of haar mobiele nummer. Jullie 

mogen altijd contact opnemen met jullie eigen gezinsmanager als jullie vragen 

hebben of als jullie ergens mee zitten. Neemt jullie gezinsmanager de telefoon 

niet op, spreek dan even een bericht in met jullie naam en de vraag of hij of zij 

jullie terug kan bellen. Jullie kunnen ook altijd even een berichtje sturen als 

jullie dat fijner vinden. Ook ons algemene nummer 020 487 82 22 is 

bereikbaar, dus daar kunnen jullie ook naar toe bellen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

HUISBEZOEK 

Komt onze gezinsmanager op huisbezoek? 
Ook tijdens de coronacrisis komt de gezinsmanager op huisbezoek. Het 

huisbezoek ziet er misschien wel wat anders uit dan jullie gewend waren.  

 

Soms vindt een huisbezoek plaats via videobellen. Ook kan de gezinsmanager 

jullie vragen om voor de deur of in de tuin af te spreken, of om een wandeling 

te maken. Op die manier is het makkelijker om ons te houden aan de 1,5 meter 

afstand. Als deze mogelijkheden er niet zijn, dan kan het huisbezoek ook in de 

huiskamer plaatsvinden. 

 

De gezinsmanager neemt voor het huisbezoek contact met jullie op om te 

vragen of er iemand in het gezin verkoudheidsklachten, keelpijn, benauwdheid 

of koorts heeft. Zo ja, dan kan de gezinsmanager voor jullie en voor zijn eigen 

veiligheid op huisbezoek komen met een mondkapje, beschermende bril en 

handschoenen. Dit kondigt de gezinsmanager van tevoren aan.  

 

Zelfs als er in jullie gezin corona is 

vastgesteld door de huisarts of met een 

coronatest, kan er als het echt nodig is 

een huisbezoek plaatsvinden. De 

gezinsmanager werkt samen met de 

GGD en komt in een beschermend pak.  

 

Omdat er ook bij Jeugdbescherming in 

de coronacrisis meer gezinsmanagers 

ziek zijn of in de risicogroep vallen, 

kunnen huisbezoeken in sommige 

gevallen door een andere 

gezinsmanager worden overgenomen.  
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KANTOOR  

Kunnen er nog wel gesprekken plaatsvinden op kantoor bij 
Jeugdbescherming?  
In sommige gevallen kunnen gesprekken plaatsvinden op het kantoor van 

Jeugdbescherming. Of jullie gesprek op kantoor plaatsvindt, laat de 

gezinsmanager u weten.   

  

 

 

 

 

 

 

 

DIRECT HULP NODIG 

Wat als mijn gezin nu meteen hulp nodig heeft, omdat er een onveilige 
situatie is ontstaan? 

Als er acuut gevaar is, bel dan met Veilig Thuis 0800-2000 (24 uur per dag, 7 

dagen per week).  

 

Is er geen acuut gevaar maar dreigt de situatie uit de hand te lopen, ook dan 

kunnen jullie bellen met Veilig Thuis 0800-2000 (24 uur per dag, 7 dagen per 

week).  

 

Zijn jullie al bij Jeugdbescherming, dan kunnen jullie ook contact op nemen met 

je gezinsmanager of het algemene nummer van Jeugdbescherming  

020 487 82 22.  

 

Maak je je zorgen om iemand anders? Ook dan ben je bij Veilig Thuis aan het 

goede adres. 

  

 

 

 

OMGANGSREGELING 

Wij hebben een omgangsregeling. Kan de omgang doorgaan?  
Per 1 juli kan de omgangsregeling in principe doorgaan. Het is wel nog steeds 

belangrijk dat jullie je aan de richtlijnen van de RIVM houden.  

 

Als jullie merken dat de omgang niet goed gaat, dan nemen jullie contact op 

met jullie gezinsmanager. Ook Villa Pinedo geeft tips om de omgang zo goed 

mogelijk te laten verlopen: www.villapinedo.nl 

  

 

 

 

RECHTBANK  

Er staat een rechtszaak gepland, gaat deze door? 
De rechtbanken zijn inmiddels gedeeltelijk weer open. Veel geplande zittingen 

vinden weer op de rechtbank zelf plaats, maar sommige zaken worden via een 

digitale zitting afgehandeld. De rechtbank laat dat weten.  

Als een zitting op de rechtbank is gepland maar jullie willen of kunnen die niet 

bijwonen omdat je vanwege klachten thuis moet blijven of omdat je bang bent 

voor besmetting, dan is het mogelijk om in te bellen. Dit moet de rechtbank 

dan wel weten. Liefst 1 of meer dagen voor de zitting. Meer informatie over de 

gang van zaken op de rechtbank in verband met de coronamaatregelen vindt 

je op www.rechtspraak.nl 

  

 

 

 

 

 

http://www.villapinedo.nl/ouders/
file://///BJAA.EU/Data/BJAADATA/specials/Service%20centrum/Communicatie/2020/coronavirus/Q&A/Q&A%20Corona,%20Ouders%20en%20Jongeren/www.rechtspraak.nl
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INFORMATIE OVER 

CORONAVIRUS 

Waar vind ik betrouwbare informatie over het coronavirus en 
maatregelen?  
Er komt veel informatie op ons allemaal af over de situatie rondom het 

coronavirus. Het is lastig om een verschil te zien in juiste en onjuiste info.  

Betrouwbare nieuwswebsites zijn bijvoorbeeld nos.nl, rtlnieuws.nl of nu.nl.  

De kinderombudsman heeft alle informatie op een rijtje gezet en geeft ook 

handige links als je meer informatie wilt: www.dekinderombudsman.nl. Kijk 

voor de meest actuele informatie op Rijksoverheid.nl. 

  

 

 

 

NAAR BUITEN EN  

MET VRIENDEN 

Ik wil graag naar buiten, sporten en naar, kan dit? 
Ja, vanaf 1 juli hoeven jongeren van 13 tot 18 jaar onderling geen 1,5 meter 

afstand meer te houden. Voor kinderen t/m 12 jaar gold dit al. Vrienden kunnen 

weer afspreken en met elkaar sporten. Ook mag iedereen weer gebruik 

maken van het openbaar vervoer, maar dan wel met een mondkapje.  Wat 

precies wel en niet mag staat in deze infographic.van de overheid. En hier 

staan de belangrijkste punten op een rij.  

  

 

 

VAKANTIE 

Mogen we met vakantie? 
Het is mogelijk om met vakantie te gaan, ook naar het buitenland. Sommige 

landen hebben een negatief reisadvies, dat wil zeggen dat je daar beter niet 

heen kunt, omdat het niet veilig is. Voor welke landen dat geldt staat op 

Nederlandwereldwijd.nl. Houd er ook rekening mee dat in ieder land 

beperkende maatregelen zijn. 

 

http://www.nos.nl/
http://www.rtlnieuws.nl/
http://www.nu.nl/
file:///C:/Users/simone.postma/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I81ASDZS/%20http/www.dekinderombudsman.nl/ik-heb-een-vraag-over/corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/06/24/per-1-juli-15-meter-blijft-norm
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/24/per-1-juli-15-meter-blijft-norm
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-nieuwe-regels-per-1-juli-2020-in-eenvoudige-taal
https://www.nederlandwereldwijd.nl/

