Leeuwarden, 22 april 2020

Betreft: maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus (vervolg)
Beste cliënten en ouders/verzorgers,
Minister-president Mark Rutte kondigde gisteravond tijdens de persconferentie een versoepeling van de
maatregelen aan. De eerder genomen maatregelen lijken tot zover positief uit te pakken en op dit moment is er
de mogelijkheid om een aantal maatregelen te versoepelen. Dit is voor ons ook het moment om weer andere
keuzes te maken ten aanzien van onze hulpverlening en u hierover te informeren.
De premier noemde het een “duivels dilemma” en dat begrijp ik volkomen. Ook wij moeten elke keuze die wij
maken goed afwegen en rekening houden met verschillende factoren. In de afgelopen periode hebben wij
getracht om alles wat binnen onze mogelijkheid lag in te zetten en er zo goed mogelijk voor jullie te zijn. We
hebben creatieve vormen van ondersteuning ingezet en steeds in overleg met jullie gekeken wat er nodig is. Wij
hopen van harte dat jullie het ook zo hebben ervaren. We zijn er alleen nog niet en dit virus blijft nog een lange
tijd invloed houden op ons dagelijks leven.
Hieronder zal ik zo duidelijk mogelijk proberen uit te leggen wat onze nieuwe maatregelen zijn.
Zoals u van ons gewend bent zullen we dit bericht wederom via zoveel mogelijk kanalen verspreiden, hierdoor
kan het voorkomen dat u dit bericht vaker ontvangt.
1.

De basisscholen gaan weer (deels) open op maandag 11 mei. Vanaf dat moment zullen wij onze
ondersteuning op basisscholen ook weer starten. Te denken valt aan observaties en advisering aan
leerkrachten etc. Dit zal wel eerst in overleg moeten met de scholen, omdat we niet weten wat hun
beleid gaat zijn met externe begeleiders.
Gezamenlijke overleggen van scholen met meerdere volwassenen zullen we nog zoveel mogelijk op
afstand doen door middel van (beeld)bellen.

2.

De maatjesgroepen van kinderen tot en met 12 jaar zullen weer opstarten vanaf maandag 11 mei. Dat
betekent dat de maatjesgroepen weer fysiek zullen plaatsvinden op onze locatie. Tijdens de conferentie
werd duidelijk dat het besmettingsgevaar bij deze leeftijd zeer klein is en de 1,5 meter regel bij deze
leeftijd onderling niet meer noodzakelijk is.
Uiteraard laten wij de keuze aan u als ouder(s)/ verzorger(s) over of u wilt dat uw kind weer komen
gaat. Wij kunnen garanderen dat we de kans op besmetting zo klein mogelijk maken, maar niet dat er
geen besmetting plaats zal vinden. Wij volgen de RIVM-adviezen hierin. Dat betekent dat als een kind
ziek is hij/zij niet naar de maatjesgroep kan komen, we alle hygiëne maatregelen toepassen en ook
willen dat de kinderen die gebracht worden, buiten worden afgezet en de volwassenen niet naar
binnen komen op ons kantoor. De komende periode zal de vaste begeleider van de groep contact met u
opnemen om te overleggen.

3.

Omdat de overige maatregelen van de lockdown nog geldig blijven t/m 19 mei, blijft dit ook voor onze
ambulante ondersteuning gelden. Het besmettingsgevaar is voor volwassenen groter dan bij kinderen
en daarom vraagt dit om andere keuzes. Onze ambulante opvoedondersteuning aan ouders/verzorgers
blijven wij zoveel mogelijk op afstand doen waar het kan. Mocht het niet voldoende zijn dan kunnen we
in overleg kijken hoe we het dan wel vorm kunnen geven. De opvoedondersteuning zou bijvoorbeeld
op onze locatie kunnen op 1,5 meter afstand en misschien is hiervoor ook een mogelijkheid bij u thuis.
Dit gaat altijd in overleg en alleen als het niet anders kan. In overleg is er veel maatwerk mogelijk.

Ambulante ondersteuning van kinderen en jongeren kan in overleg wel weer opgestart worden vanaf
11 mei. De afgelopen periode hebben we in overleg al redelijk wat kinderen en jongeren opgezocht en
buiten gewandeld en gesproken. Dit doen wij bij voorkeur na 11 mei nog steeds zoveel mogelijk buiten,
omdat het makkelijker is om hierbij de maatregelen toe te passen. Ook is het mogelijk met kinderen en
jongeren op onze eigen locatie. Hierbij geldt ook weer de regel dat als ze gebracht worden, ze buiten
worden afgezet en de volwassenen niet naar binnen komen op ons kantoor.
Ook hiervoor zal de vaste begeleider de komende periode contact met u opnemen om te overleggen.
4.

De naschoolse ondersteuning voor de jongeren van 12 tot 18 jaar willen we vanaf 11 mei deels weer
opstarten voor de kinderen die een vorm van ondersteuning bij o.a. hun schoolwerk kunnen gebruiken.
Hierbij hanteren we voor alle jongeren wel de 1,5 meter afstand maatregel en zullen de ruimtes hierop
aanpassen. De planning is dat de voortgezet onderwijs scholen pas vanaf 2 juni weer open zullen gaan.
Vanaf dat moment zal de naschoolse ondersteuning weer normaal gaan draaien zoals het was voor de
crisis. Wel blijven we dan de hygiëne en 1,5 meter afstand maatregelen hanteren. We zullen de
komende periode met u in overleg gaan om te kijken wat in uw situatie nodig en gewenst is.

5.

Bij crisisgevallen zal de vaste begeleider of ik de bezoeken doen. Mocht het noodzakelijk zijn dat er een
bezoek van ons nodig is vanwege een eventuele crisis dan graag telefonisch contact opnemen. Hierbij
zullen we dan alle RIVM-maatregelen hanteren.

6.

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!

7.

Voor beeldbellen gebruiken we nog steeds zoveel mogelijk friesejeugdzorgonline. Uw begeleider kan
hiervoor een afspraak met u maken. U ontvangt dan een uitnodiging via de mail op het moment van de
afspraak en u kunt via de link direct inloggen. Dit kan via de computer, maar ook via een tablet of
telefoon met Android of IOS. Een koptelefoon of oortjes zijn sterk aan te raden, zodat er geen echo
geluid ontstaat.

8.

Mocht u materialen nodig hebben dan blijven we dit bezorgen en/of opsturen. Laat het ons weten als u
iets nodig hebt.

9.

Mocht er crisis zijn dan kunt u ook altijd contact opnemen met spoed4jeugd op telefoonnummer 08007763345. Ga voor meer informatie naar: www.spoed4jeugd.nl

Als u naar aanleiding van deze brief vragen heeft, dan kunt u altijd contact opnemen met mij. Ook staan wij altijd
open voor feedback over onze ondersteuning van nu en de afgelopen tijd, zodat we hiervan kunnen leren en
eventueel dingen kunnen bijstellen.
We hopen op begrip voor onze keuzes en wij hopen dat onze ondersteuning steeds verder uitgebreid kan
worden.
Met vriendelijke groet,
Erik Velstra
Directeur Slimmerik

