Leeuwarden, 1 april 2020

Betreft: maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus (vervolg)
Beste cliënten en ouders/verzorgers,
Gisteravond werd er tijdens de persconferentie duidelijk dat de huidige maatregelen verlengd worden
tot en met 28 april. Het advies blijft dat we allemaal zoveel mogelijk thuis moeten blijven en dit écht
alleen met elkaar kunnen doen. Het blijft een uiterst vervelende situatie wat een grote impact heeft
op alles. In de week voor 28 april wordt er tijdens een persconferentie duidelijkheid gegeven of dit
weer verlengd gaat worden.
Zoals ik in mijn vorige nieuwsbericht heb geschreven zou ik jullie na deze persconferentie op de
hoogte brengen van de keuzes die wij maken ten aanzien van onze hulpverlening in deze tijd.
De verlenging van de maatregelen vraagt van u en het gezin veel aanpassingsvermogen, waarbij we
graag willen blijven ondersteunen. Wij hebben met alle collega’s overleg gehad en nagedacht hoe we
de komende tijd onze ondersteuning op een veilige manier toch zo optimaal mogelijk kunnen inzetten.
De beslissingen blijven lastig omdat er met verschillende factoren rekening gehouden moet worden.
Als werkgever heb ik de verplichting om vanwege goed werkgeversschap de risico’s op besmetting
voor mijn personeel zo klein mogelijk te houden. Daarnaast is het ook onze verantwoordelijkheid om
de kans op het verspreiden van het virus zo klein mogelijk te houden bij jullie als gezinnen. Maar voor
ons staat natuurlijk voorop dat het goed met jullie blijft gaan en daarom hebben we een aantal dingen
aangepast waarbij we denken te kunnen voldoen aan de hulpvragen op dit moment.
We zullen dit bericht wederom via zoveel mogelijk kanalen verspreiden, hierdoor kan het voorkomen
dat u dit bericht vaker ontvangt.
Hieronder zal ik de punten die van kracht blijven en de nieuwe punten vermelden om u duidelijkheid
te geven in onze manier van werken.
1. Onze locatie blijft gesloten tot en met 28 april. Wij zullen de nieuwe persconferentie
afwachten en vervolgens een nieuw besluit nemen. Wij houden u uiteraard op de hoogte. In
de schoolvakanties zijn de naschoolse ondersteuning en maatjesgroepen altijd dicht. Dit geldt
dus ook voor de meivakantie.
2. We willen de maatjesgroepen digitaal gaan oppakken via beeldbellen. Dit is géén verplichting,
maar alleen voor de kinderen die dit prettig vinden. Wij denken dat het voor sommige
kinderen fijn kan zijn om toch contact te hebben met hun maatjes en begeleider. Dit biedt ook
de mogelijkheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Het zal uiteraard niet de volledige 2
uren in beslag nemen, maar 30-45 minuten. De begeleider van de maatjesgroep zal komende
dagen inventariseren bij jullie wie er behoefte heeft om hieraan mee te doen en dit verder
verzorgen.

3. Onze ambulante ondersteuning blijven wij zoveel mogelijk op afstand doen. Toch hebben we
de afgelopen week hierin een aanpassing gemaakt. Bij sommige cliënten/ouders kregen we de
signalen dat ze toch veel behoefte hebben aan fysiek contact met onze begeleiders omdat ze
het best pittig hebben in deze tijd. We begrijpen dit volkomen. Mocht dit het geval zijn dan
hebben wij ervoor gekozen om met deze jongeren zoveel mogelijk buiten af te spreken.
Bijvoorbeeld een stuk wandelen in de eigen omgeving of ergens buiten zitten om dingen te
bespreken. Gelukkig laat het weer dit redelijk toe en buiten is het makkelijker om de RIVM
maatregelen, waaronder de 1,5 meter afstand, te hanteren. Tot zover werkt dit positief voor
deze jongeren. Deze bezoeken zullen zoveel mogelijk door de vaste begeleider gedaan
worden, mits de gezondheid dit toelaat. Dit is alleen de bedoeling als het op geen andere
manier kan. We zien veel jongeren en ouders die voldoende hebben aan (beeld) bellen en
mailen. Mocht er behoefte zijn aan fysiek bezoek dan dit graag eerst overleggen met mij op
ons vaste telefoonnummer. We zullen dit per situatie bekijken.
4. Bij crisisgevallen zal ik zelf de bezoeken doen. Mocht het 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.
5. Onze bereikbaarheid blijft de gehele Coronacrisistijd hetzelfde. We zijn 7 dagen per week van
8.30 uur – 22.00 uur bereikbaar op ons algemene nummer: 058- 845 95 74. Nogmaals,
schroom niet om te bellen, wij helpen graag!
6. Voor beeldbellen gebruiken we zoveel mogelijk 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.
7. Mocht u materialen nodig hebben dan blijven we dit bezorgen en/of opsturen. Laat het ons
weten als u iets nodig hebt.
8. 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
9. Op onze social mediakanalen blijven we dingen delen. We zijn te vinden op Facebook en
Instagram. https://www.facebook.com/Slimmerikondersteuning/
10. Er zijn kinderen die het prettig vinden om naar luisterboeken te luisteren ter ontspanning. Tip:
Bij bol.com kun je redelijk wat luisterboeken bestellen voor 1 cent.
https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/?promo=list_203_65060_discount___4100000591
11. Ik wil u nogmaals attenderen op het volgende bericht: 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. Met een kind met autisme kan het gebeuren dat je in zo’n situatie zit.
Onderaan mijn brief stuur ik het beleid van Friesland mee voor de opvang van kwetsbare
kinderen tijdens de coronacrisis. Belangrijk: Dit geldt alleen voor uitzonderlijke gevallen.
Opvang wordt op de school van het kind of een andere centrale plek geregeld, dus niet bij
ons. Mocht u hierover vragen hebben of twijfelen of u hiervoor in aanmerking komt, 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.
We hopen op begrip voor onze keuzes en wij hopen snel weer alles op de normale manier te kunnen
doen.
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.

Uitvoering
•
•
•

•
•
•
•
•

- 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.

