
 

 

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. Wat betekenen deze regels voor het werk van Jeugd Veilig 

Verder? U leest het hieronder in het overzicht met de meest gestelde vragen over het 

coronavirus en Jeugd Veilig Verder 

 

Bellen en appen 

mag! 

Is mijn gezinsmanager van Jeugd Veilig Verder nog 

bereikbaar? 

Jouw gezinsmanager is bereikbaar via zijn of haar mobiele 

nummer. Je mogen altijd contact opnemen met je eigen 

gezinsmanager als je vragen hebben of als je ergens mee zit. 

Neemt je gezinsmanager de telefoon niet op, spreek dan even 

een bericht in met de vraag of hij of zij je terug kan bellen. Je 

kunt ook altijd even een berichtje sturen als je dat fijner vindt. 

Ook ons algemene nummer 088 5 111 222 is bereikbaar, dus 

daar kun je ook naar toe bellen.  

  

Huisbezoek Komt onze gezinsmanager nog op huisbezoek?  

Voorlopig zal de gezinsmanager in principe niet op 

huisbezoek komen. De gezinsmanager probeert zoveel 

mogelijk op afstand via telefoon, videobellen, whatsapp of e-

mail contact te houden.  

 

Maar als het echt nodig is 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 te voren 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 Jeugd Veilig Verder in de coronacrisis meer 

gezinsmanagers ziek zijn of in de risicogroep vallen, kunnen 

huisbezoeken in sommige gevallen door een andere 

gezinsmanager worden overgenomen.  



 

 

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. Wat betekenen deze regels voor het werk van Jeugd Veilig 

Verder? U leest het hieronder in het overzicht met de meest gestelde vragen over het 

coronavirus en Jeugd Veilig Verder 

 

 

  

Niet op kantoor Kunnen er nog wel gesprekken plaatsvinden op kantoor 

bij Jeugd Veilig Verder?  

Helaas, afspraken op kantoor gaan voorlopig niet door en 

worden ook niet op kantoor ingepland.  

  

Nu hulp nodig Wat als ik nu meteen hulp nodig heb, omdat ik me niet 

veilig voel? 

Als je al eerder met een gezinsmanager hebt gepraat, dan kun 

je hem of haar gewoon bellen. Of je belt het algemene 

nummer van Jeugd Veilig Verder 088 5 111 222. 

 

Zijn jullie nog niet bij Jeugd Veilig Verder, bel dan als er acuut 

gevaar is 112 of met het wijkteam in jullie gemeente. 

 

Is er geen acuut gevaar maar dreigt de situatie uit de hand te 

lopen, dan kunnen je bellen met Veilig Thuis 0800-2000 (24 

uur per dag, 7 dagen per week).  

 

Of je belt met de Kindertelefoon op het nummer 0800-0432. 

Zij nemen elke dag van 11:00-21:00 de telefoon op. Met hen 

kan je ook goed praten over je zorgen. 

 

Maak je je zorgen om iemand anders? Ook dan kun je contact 

op nemen met Veilig Thuis 0800-2000 (24 uur per dag, 7 

dagen per week) of de Kindertelefoon 0800-0432 (elke dag 

van 11:00-21:00). 

 

Omgangsregeling Er is in ons gezin een omgangsregeling. Kan de omgang 

doorgaan?  

Jeugd Veilig Verder vindt het belangrijk dat begeleide omgang 

tussen kinderen en ouders tijdens deze coronacrisis gewoon 

door kan gaan. Wij moeten rekening houden met de RIVM-

richtlijnen en de regels van de organisatie die de begeleide 

omgang uitvoert. Daarom kan het contact er wel anders uit 

zien dan jullie normaal gewend zijn. Wat is er nu even anders? 

1. De begeleide contacten zullen in principe plaatsvinden 

via de telefoon, bijvoorbeeld door te videobellen. 

2. Als de gezinsmanager of de hulpverlening vindt dat er 

een belangrijke reden is om de begeleide omgang toch op 
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een locatie door te laten gaan, dan overleggen we samen hoe 

we dit vorm kunnen geven. Dit kan (helaas) alleen als 

niemand verkouden is, hoest of koorts heeft.  

Voor onbegeleide omgang hebben we dezelfde regels. Als je 

merkt dat je ouders het niet eens zijn over de omgang, dan 

neem je contact op met je gezinsmanager. 

 

Je kunt met je verhaal ook terecht bij Villa Pinedo: 

www.villapinedo.nl of bellen met de Kindertelefoon 0800-

0432. 

  

Rechtbank 

gesloten 

Er staat een rechtszaak gepland, gaat deze door? 

De rechtbanken zijn gesloten en nemen nu alleen 

beslissingen in urgente zaken. Dat doen zij via telefonische 

hoorzittingen. De rechtbank heeft laten weten dat zittingen 

over (verlengingen) van ondertoezichtstelling en 

uithuisplaatsing op die manier doorgaan. 

  

Info over 

coronavirus 

Ik maak me zorgen over de situatie rondom het 

coronavirus, waar vind ik betrouwbare informatie?  

Er komt veel informatie op jullie af over de situatie rondom 

het coronavirus. Het is lastig om onderscheid tussen 

betrouwbare en onbetrouwbare berichten te maken. 

Betrouwbare nieuwswebsites zijn bijvoorbeeld nos.nl, 

rtlnieuws.nl of nu.nl. Ook het Jeugdjournaal geeft duidelijke 

uitleg over het coronavirus. De kinderombudsman heeft alle 

informatie op een rijtje gezet en geeft ook handige links als je 

meer informatie wilt: www.dekinderombudsman.nl.  

  

Naar buiten en  

met vrienden 

Ik wil graag naar buiten of naar mijn vrienden toen, 

waarom moet ik binnen blijven? 

Kinderen onder de 12 jaar mogen momenteel gewoon buiten 

spelen met andere kinderen onder toezicht van hun ouders of 

opvoeders. Voor jongeren ouder dan 12 gelden dezelfde 

richtlijnen als voor volwassenen, namelijk blijf zoveel 

mogelijk thuis. Het coronavirus verspreidt zich namelijk snel 

van mens op mens doordat mensen veel contact hebben met 

elkaar. Het lijkt erop dat kinderen niet zo ziek worden van het 

coronavirus, maar zij kunnen wel andere mensen besmetten. 

Misschien ook wel oudere mensen of mensen die zelf niet 
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heel gezond zijn. Weet dat als je de regels overtreedt je een 

boete kunt krijgen of een strafblad. 

 

Ben je benieuwd wat je zelf kunt doen om verspreiding van 

het virus te voorkomen, lees dan hier verder 

 

 

http://www.nji.nl/nl/coronavirus/Kinderen-en-jongeren/Coronavirus-vraag-en-antwoord-voor-kinderen-en-jongeren

