
 

  
 

AFSPRAKENKADER 

In het kader van het besluit Vlaamse Regering 13 november 2020 tot 
toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- 
en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te 
versterken – optie 1 en 2 

afgesloten tussen: 

 

vzw x , met maatschappelijke zetel te x ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met 

ondernemingsnummer x  
verder genoemd “de zorgraad” 

 

en 

 

Gemeente x, met zetel te x ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met 

ondernemingsnummer x  
verder genoemd “de gemeente” 

 

1 Algemeen 

Gelet op de sterke stijging van het aantal indexpatiënten, nam de Vlaamse Regering op 16 oktober 2020 de 

beslissing om het contactonderzoek en bronopsporing bijkomend te ondersteunen door de  mobilisering 

van de lokale besturen om ter ondersteuning van het centrale contactcenter en de inspanningen van de 

COVID-19-teams binnen de zorgraden, bijkomende inspanningen te leveren ter bestrijding van de 

coronapandemie.   

De juridische en financiële contouren van deze inspanningen werden geformaliseerd in het besluit van de 

Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de 

contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken (in deze overeenkomst 

verder genoemd ‘het besluit’) onverkort van toepassing. 

De engagementen die de gemeente in het kader van dit besluit opneemt, moeten complementair zijn aan 

de taken die momenteel door de COVID-19-teams binnen de zorgraden worden opgenomen. Onder andere 

moeten alle lopende en geplande activiteiten m.b.t. de organisatie van de pool huisbezoekers behouden 

blijven en versterkt worden. 

Binnen dit afsprakenkader concretiseert de gemeente de engagementen die zij aangaat in het kader van het 

besluit.  Tevens worden binnen dit afsprakenkader duidelijke afspraken gemaakt om de complementariteit 

van de engagementen en de onderlinge samenwerking van de partners te waarborgen. Zo ondersteunt de 
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gemeente het werk van de COVID-19-teams binnen de zorgraden zodat zoveel mogelijk personen op een zo 

kort mogelijk tijdbestek kunnen worden bereikt, kwetsbare personen of groepen bijzondere aandacht krijgen 

en broeihaarden en clusters worden gedetecteerd. 

2 Engagementen die de gemeente wil opnemen 

2.1 M.B.T. SENSIBILISERING EN PREVENTIE 
 

De gemeente engageert zich om : 
- aan sensibilisering en preventie te doen door minstens hun inwoners te informeren over het 

naleven van de zes gouden principes: 
1. hygiënemaatregelen in acht nemen; 
2. activiteiten bij voorkeur buiten organiseren; 
3. verhoogde aandacht voor risicogroepen; 
4. een veilige afstand van minstens anderhalve meter houden; 
5. een mondmasker dragen; 
6. bijeenkomsten beperken. 
De gemeente hanteert hierbij een populatiegerichte aanpak met focus op de risicogroepen en 
de kwetsbare personen/groepen.   

 
Dit doet zij door middel van :  
Te concretiseren door de gemeente. 
 

2.2 M.B.T. DE BRONOPSPORING/ANALYSE VAN CLUSTERS 

Bij bronopsporing spoort men geen contacten op, maar wil men bronnen van besmetting in kaart brengen.  

Eerder dan te achterhalen met wie een besmette patiënt allemaal contact had, wordt opgespoord waar de 

patiënt het virus kan hebben opgelopen.  Om clusters op te sporen, is het belangrijk om ook aan 

retrospectieve contactopsporing te doen. Dat betekent dat je bij een besmet geval op zoek gaat naar waar 

hij besmet raakte. We zoeken naar gemeenschappelijke kenmerken tussen gevallen. Mensen wordt gevraagd 

naar hun activiteiten, en in het bijzonder of ze een risicovolle omgeving hebben bezocht. Dat zijn de drie 

C’s: closed environment (besloten plekken), crowded (dichtbevolkt) en close contacts (dichte contacten). Met 

die informatie kunnen broeihaarden of hot spots gedetecteerd worden waarvoor de gemeente snel lokale 

maatregelen nemen om deze in te dijken. 

 

De COVID-19-teams binnen de zorgraden hebben reeds bepaalde initiatieven m.b.t. de bronopsporing 

opgenomen. 

 

In overleg met de COVID-19-teams binnen de zorgraden engageert de gemeente zich om de bronopsporing 

als volgt te versterken :  
Te concretiseren in overleg met de COVID-19-teams binnen de zorgraden.  Hierbij zorgen de partners 
ervoor dat zij complementair werken zodat burgers niet nodeloos dubbel worden gecontacteerd of dat 
nodeloos dubbel werk wordt geleverd.  Beide streven zij naar maximale efficiënte inzet naar personen en 
middelen. 
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2.3 M.B.T. DE QUARANTAINE-COACHING EN BIJZONDERE AANDACHT VOOR 
KWETSBARE PERSONEN EN GROEPEN 

De COVID- 19 crisis heeft een grote  psychosociale impact op iedereen.  In dit kader hebben de zorgraden  

subsidies gekregen m.h.o. op de oprichting van een COVID-19-team, met daarin minstens een teamleider en 

een medisch expert.  Daarnaast werd de mogelijkheid gecreëerd om, in samenwerking met de lokale besturen 

en de organisaties binnen de eerstelijnszone, een pool van huisbezoekers op te richten, ingebed in het 

COVID-19-team. 

 

In het kader van dit besluit worden lokale besturen gestimuleerd om complementair aan deze samenwerking 

in te zetten in quarantaine-coaching en bijzondere aandacht voor kwetsbare personen en groepen.  Het 

behoort tot de lokale autonomie van het lokaal bestuur om in overleg met de COVID-19-teams binnen de 

zorgraden hun engagementen te concretiseren.  Deze inzet kan bijvoorbeeld bestaan uit het aanbieden en 

leveren van diverse wijzen van hulp :  

- hulp bij contactonderzoek bij anderstaligen; 

- informatie op maat voor kwetsbare personen/groepen; 

- aandacht en zorg voor alleenstaanden; 

- hulp bij boodschappen; 

- hulp bij kinderopvang; 

- bijzondere aandacht en hulp voor de risicogroepen (senioren, …) 

- financiële hulp van kwetsbare personen/groepen; 

 

In overleg met de COVID-19-teams binnen de zorgraden engageert de gemeente zich om de quarantaine-

coaching en bijzondere aandacht voor kwetsbare personen en groepen  als volgt te versterken :  

Te concretiseren in overleg met de COVID-19-teams binnen de zorgraden.  Hierbij zorgen de partners 
ervoor dat zij complementair werken zodat burgers niet nodeloos dubbel worden gecontacteerd of dat 
nodeloos dubbel werk wordt geleverd.  Beide streven zij naar maximale efficiënte inzet naar personen en 
middelen. 
 


