Leeuwarden, 26 maart 2020

Betreft: maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus (vervolg)
Beste cliënten en ouders/verzorgers,
Inmiddels zijn we ruim een week verder na mijn vorige nieuwsbericht. Het is weer tijd voor een
nieuwsupdate vanuit onze kant. Ik hoop van harte dat iedereen nog gezond is.
Het zijn op dit moment nog onzekere tijden voor iedereen. Er leven op dit moment een hoop vragen
waar de antwoorden nog niet bekend van zijn.
Wanneer gaan de scholen weer open? Wanneer mag ik weer met mijn vrienden spelen? Etc.
Veel vragen die voor ons al voor onduidelijkheid zorgen, laat staan voor de kinderen met autisme. We
hebben de afgelopen dagen met veel van jullie contact gehad. Wij blijven graag op de hoogte hoe het
bij iedereen gaat en daarnaast willen we ondersteunen waar nodig.
We zullen dit bericht wederom via zoveel mogelijk kanalen verspreiden, hierdoor kan het voorkomen
dat u dit bericht vaker ontvangt.
Hieronder zal ik een aantal (nieuwe) belangrijke punten noemen:
1. Op dit moment is het nog onduidelijk wanneer de scholen weer opengaan. Er is afgesproken
dat er vanuit de overheid op dinsdag 31 maart een beslissing gemaakt wordt. Er komen
steeds meer signalen dat de scholen langer dicht zullen blijven. Wij blijven dit volgen.
2. Op dit moment is onze locatie gesloten tot 6 april. Wij blijven de ontwikkelingen nauwlettend
volgen en zullen hier na dinsdag 31 maart op terug komen of deze datum ook aangepast moet
worden.
3. Onze ambulante ondersteuning blijven wij zoveel mogelijk op afstand doen. Mocht het écht
noodzakelijk zijn dat er een bezoek van mij nodig is vanwege een eventuele crisis dan graag
telefonisch contact opnemen. Hierbij zal ik dan alle RIVM maatregelen hanteren.
4. Wij hebben sinds vorige week onze bereikbaarheid aangepast i.v.m. de coronacrisis. We zijn
7 dagen per week van 8.30 uur – 22.00 uur bereikbaar op ons algemene nummer: 058- 845 95
74. Er zijn al ouders/ cliënten die hiervan gebruik hebben gemaakt. Schroom niet om te bellen,
wij helpen graag!
5. Voor het beeldbellen maakten wij gebruik van Facetime, Whatsapp of Skype. Dit is echter
minder goed beveiligd en we maken daarom nu gebruik van friesejeugdzorgonline. Uw
begeleider kan hiervoor een afspraak met u maken. U ontvangt dan een uitnodiging via de
mail. Via de link in de mail kunt u maximaal 30 minuten voor de afspraak inloggen en

gebruik maken van beeldbellen. Dit kan via de computer, maar ook via een tablet of telefoon
met Android of IOS.
6. De afgelopen tijd hebben we al bij een aantal gezinnen materialen langs gebracht, zoals
structuren en planningen. Heeft u geen printer tot de beschikking en ook niemand in uw
netwerk die dit voor u kan doen? Of heeft u iets anders nodig? Laat het ons weten! Wij
kunnen er dan voor zorgen dat het geprint en eventueel gelamineerd bij jullie bezorgd wordt
door één van onze collega’s.
7. Mocht er crisis zijn dan kunt u ook altijd contact opnemen met spoed4jeugd op
telefoonnummer 0800-7763345. Ga voor meer informatie naar: www.spoed4jeugd.nl
8. Wij willen u graag adviseren met betrekking tot het schoolwerk wat de kinderen thuis moeten
maken. We leven op dit moment in een bizarre tijd waarin het welbevinden van iedereen en
zeker de kinderen voorop staat. Dat betekent dat er niet te veel druk gelegd moet worden op
de kinderen met autisme. Dit werkt vaak averechts en kan voor onnodige strijd zorgen. Iets
waar niemand op dit moment op zit te wachten. Er zijn op dit moment al zoveel
veranderingen en onduidelijkheden en het is ook te betwijfelen hoeveel de kinderen op dit
moment opsteken. Ook vanuit de scholen hoop ik dat ze niet teveel druk zullen leggen en
vooral de focus leggen op jullie welbevinden. Ontspanning is in deze tijd erg belangrijk met zo
nu en dan even de frisse lucht in. Graag wil ik daarnaast meegeven dat het niet verstandig is
dat de kinderen veel meer op de schermpjes zitten dan normaal. Dit kan in de toekomst
moeilijk zijn om weer terug te draaien.
9. Geef me de 5 heeft ook een nieuw filmpje gemaakt. Het filmpje gaat over de nieuwste
maatregelen. Bij deze de link: https://www.youtube.com/watch?v=_q-3dKhNjfc
10. Graag wil ik afsluiten met het laatste belangrijke punt. In Nederland zijn er zorgen om
kwetsbare kinderen en gezinnen die nu noodgedwongen langdurig op elkaars lip zitten. Vanuit
de overheid is er bepaald dat er in uitzonderlijke gevallen opvang geregeld moet worden voor
deze kinderen. Onderaan mijn brief stuur ik het beleid van Friesland mee voor de opvang van
kwetsbare kinderen tijdens de coronacrisis. Belangrijk: Dit geldt écht alleen voor uitzonderlijke
gevallen. Deze opvang wordt op de school van het kind of een andere centrale plek geregeld,
dus niet bij ons. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt altijd contact met mij opnemen. Ik
denk graag met u mee.
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met mij.
Ik wens jullie namens ons gehele team nogmaals veel sterkte in deze tijd en pas goed op elkaar!
Met vriendelijke groet,
Erik Velstra
Directeur Slimmerik

Op 20 maart 2020 heeft minister Arie Slob in een kamerbrief aangegeven dat het is toegestaan om
kwetsbare kinderen en kinderen uit kwetsbare gezinnen op te vangen op school of opvang. In deze
memo willen we u allen op de hoogte brengen van de richtlijnen die gelden binnen de provincie
Friesland. Een regionale aanpak, want samen staan we sterk!
Toelichting
Bij zowel scholen, kinderopvang organisaties, wijk- en gebiedsteams, gecertificeerde instellingen,
Veilig Thuis en hulpverleningsorganisaties zijn er zorgen over de opvang van kwetsbare kinderen in
tijden van de coronacrisis. Voor deze kinderen in het nu mogelijk om opvang te realiseren.
We kunnen deze kwetsbare kinderen in twee groepen indelen:
1.

2.

Kinderen in een kwetsbare gezinssituatie; deze groep kinderen zou baat hebben bij een
opvang zoals dat ook geregeld is voor de kinderen van ouders met een vitaal beroep. Door
opvang te realiseren willen we preventief inzetten op het voorkomen van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Ouders en kinderen worden ontlast waardoor de kans op spanningen
thuis kleiner wordt. Deze groep kan goed gecombineerd worden met de nu al bestaande
opvang op scholen/kinderopvang.
Kwetsbare kinderen die nu noodgedwongen thuiszitten; deze groep kinderen heeft een
duidelijke ondersteuningsbehoefte en/of kampen met een stoornis of psychische problemen.
Vaak is hulpverlening reeds betrokken maar de inzet hiervan is er, door de coronacrisis,
anders uit komen te zien. Deze kinderen hebben een ander opvangaanbod nodig dan wat er
nu op scholen/kinderopvang geboden wordt. Hier zal het om een combinatie van onderwijs en
zorg moeten gaan, afgestemd op hun ondersteuningsbehoeften.
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•
•
•

•
•
•
•
•

- Bij de afweging of kinderen buitenshuis moeten worden opgevangen worden altijd de
richtlijnen van het RIVM in acht genomen. Alleen als het echt nodig is en er geen andere
oplossing is kunnen kinderen worden opgevangen.
- Wanneer er hulpverlening betrokken is bij een gezin beslist de regiehouder of een kind recht
op opvang heeft. De regiehouder overlegt dit met het gezin en stemt dit intern af met de
gedragswetenschapper.
- Wanneer er geen regiehouder bekend is. Dit kan zijn doordat de beschikking bijvoorbeeld is
afgegeven door huisarts, of het wijk- of gebiedsteam de regie heeft overgedragen aan een
hulpverleningsinstantie. Wordt door de hulpverleningsinstantie of het onderwijs contact
opgenomen met het wijk- of gebiedsteam. Zij stellen een (tijdelijke) regiehouder aan.
- De regiehouder neemt contact op met de directeur van de school of opvang van het kind.
Wanneer de eigen school/ opvang geen mogelijkheid heeft neemt de regiehouder contact op
met de gemeente.
- De gemeente neemt contact op met het bijbehorende schoolbestuur/ de opvangorganisatie
zodat in samenwerking opvang kan worden georganiseerd.
- Wanneer er geen hulpverlening betrokken is kan ook de school of de opvangorganisatie
mogelijkheden voor opvang bespreekbaar maken met het gezin. Zij nemen hierover eerst, ter
afstemming, contact op met het wijk- of gebiedsteam.
- Voor kwetsbare kinderen geldt dat er een zo’n best mogelijk passende manier wordt
gevonden voor opvang aansluitend bij de behoeften van het kind.
- Bij zorgen blijft altijd de meldcode van kracht. En kan contact worden opgenomen met Veilig
Thuis (0800- 2000)

Wij gaan ervan uit dat de opvang van een kind in goed overleg gaat, de afstemming en
samenwerking is cruciaal. Opvang wordt alleen gerealiseerd in de noodzakelijke gevallen.
Uiteindelijk beslist regiehouder vanuit het wijk- of gebiedsteam.

