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Accare

Accare

De JHRD heeft vanuit Accare berichtgeving ontvangen over de maatregelen rondom het coronavirus. Zij
garanderen dat met noodroosters de kliniek, FACT Jeugd en S4JD beschikbaar blijven.
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Ambiq

Ambiq

Behandelingen en aanmeldingen
- Ambiq zal de ambulante behandeltrajecten zoveel mogelijk door laten lopen. Dat zal per cliënt worden
beoordeeld. Aanmeldingen van nieuwe cliënten worden door Ambiq opgepakt, maar dit zal digitaal
plaatsvinden. Wij willen gehoor geven aan de landelijke richtlijnen van het RIVM en vragen onze
medewerkers zo min mogelijk face-to-face-contacten te onderhouden. Indien er sprake is van
veiligheidsissues die een face-to-face-contact vragen, zal onze medewerker een check doen op
gezondheidsrisico’s. Deze zullen bepalend zijn of een face-to-face-contact wel of niet plaats kan vinden.
- Voor de intramurale zorg is de bezoekregeling de grootste wijziging. Dit lichten we verderop toe.
- Cliënten die als crisis worden aangemeld, zowel ambulant als intramuraal, worden in behandeling
genomen, omdat bij deze cliënten altijd veiligheid in het geding is. We geven daarin een zo goed mogelijk
antwoord op de crisisvraag; ambulant daar waar mogelijk en intramuraal alleen als het echt niet anders
kan.
- We nemen geen nieuwe externe cliënten aan op onze dagbesteding.
– Bezoek
- Met elkaar moeten we de verspreiding van het virus een halt toeroepen. Dat is onze belangrijkste taak.
Dit betekent dat bezoek aan locaties en bezoek van cliënten naar huis niet toegestaan is, tenzij. Elk bezoek
betekent contact met extra mensen met daarbij het risico op verdere verspreiding van Corona. We
beperken de sociale contacten met de familie en netwerk van cliënten en laten dit zoveel mogelijk digitaal
plaatsvinden: telefonisch of via beeldbellen. De gedragswetenschapper stemt af met de wettelijk
vertegenwoordiger en al dan niet de betrokken jeugdbeschermer waar een uitzondering noodzakelijk is.
Met elkaar spannen we ons in om de verspreiding van Corona te minimaliseren.
– Medewerkers
- Onze medewerkers blijven zich voor de volle honderd procent inzetten tijdens deze hectische tijden. We
proberen zo goed als mogelijk antwoord te blijven geven op de (hulp)vragen die Ambiq krijgt. Het kan zijn

2-apr

dat uw vragen gezien de huidige situatie later worden beantwoord dan u van ons gewend bent. Wij vragen
daarbij om uw begrip.
- Op www.ambiq.nl vindt u altijd de laatste stand van zaken over de Coronamaatregelen bij Ambiq.
Onze basishouding is dat wij de zorg voor onze cliënten zoveel mogelijk willen voortzetten ook in deze tijd.
Wij volgen, zoals aangegeven de richtlijnen van het RIVM. Graag wil ik toelichten hoe wij verantwoorde
zorg blijven bieden.
1. Iedere thuisbegeleider dient telefonisch met de cliënt te bespreken welke opties voor het voortzetten
van de begeleiding er zijn. Het is afhankelijk van de professionele inschatting van de thuisbegeleider, die
de richtlijnen in acht neemt, op welke manier hulp verleend wordt.
2. Conform de RIVM richtlijnen vindt begeleiding in principe telefonisch dan wel via beeldbellen plaats.
3. Indien noodzakelijk kan de cliënt begeleid worden in de thuissituatie of op kantoor. Dit zal met name bij
jeugdhulp aan de orde kunnen zijn. Uiteraard kan dit alleen indien cliënt, huisgenoten en thuisbegeleider
geen ziekteverschijnselen hebben. Hierbij is de berichtgeving vanuit het RIVM leidend. Als de
thuisbegeleider ziekteverschijnselen heeft en zorg is noodzakelijk dan komt er een vervangende
thuisbegeleider.
Zoals eerder aangegeven is onze doelgroep vaak stressgevoeliger deze cliënten krijgen extra aandacht om
de Corona stress terug te brengen naar rationele proporties.
Op ASL hebben we de begeleiding voor onze zorgcliënten momenteel aangepast naar zorg op afstand. Dat
gebeurt vooral via “persoonlijke” hulp via Skype, facetime,Whatsapp-video of telefoon. Na enkele
opstartproblemen gaat dit nu naar tevredenheid. De begeleiders hebben 4 x per week minimaal 1-1½ uur
per dag beeldcontact met de cliënt, ook bij een kleinere indicatie. In dit contact proberen ze de reguliere
hulp zoveel mogelijk te waarborgen. Deze online-begeleiding proberen we zoveel mogelijk af te stemmen
op de wensen van de cliënt. Dat vergt op sommige momenten best wel improvisatie. Door de beperkingen
van onze cliënten is het niet altijd vanzelfsprekend dat de hulp direct wordt geaccepteerd. Ook merken we
dat de begeleider soms wordt ingezet bij directe conflictbeheersing tussen kind en thuisomgeving, al heeft
dit geen ernstige impact. Na enkele dagen van gewenning loopt de begeleiding op afstand nu voor alle (+
1 cliënt die bezig is met een hernieuwde aanvraag voor zorg) cliënten redelijk. De inzet (uren en
intensiteit) proberen we te bewaken, maar ook hierin moeten nog onze weg vinden. Na de eerste week is
er van beide zijden sprake van een zekere mate van relatieve tevredenheid. We blijven ons best doen en
zullen ons melden als er vragen of problemen zijn.

Andersom
thuisbegeleiding

ASL studiebegeleiding
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Auti-start

Baasis

Babythuiszorg

Basis Trust

Basis Trust

In de 24 uurszorg gaat de begeleiding en behandeling door. Hier worden nu extra medewerkers ingezet
om alle schoolse taken van de jeugd overdag op te begeleiden. Op de dag- en logeervoorziening is het de
eerste week nog redelijk normaal verlopen maar nu zijn we alleen open voor jeugdigen die anders in crisis
dreigen te raken. Dat betekent dat alle jeugdigen van maandag t/m vrijdag op de locatie zijn zodat we een
vaste structuur kunnen bieden en contactmomenten met ouders beperken. Ook hier worden extra
medewerkers ingezet om alle schoolse taken van de jeugd overdag te kunnen begeleiden. Met alle overige
jeugdigen en ouder(s)/verzorger(s) is minimaal wekelijks, soms meerdere keren per week of meerdere
keren per dag contact via telefoon, whatapp of video bellen. Nieuwe aanmeldingen kunnen gewoon in
behandeling genomen worden. Intake, behandeling en begeleiding gaan via videobellen.
Op zondag 15 maart is er een bericht de deur uit gegaan dat de deuren van mijn praktijk gesloten blijven
tot 6 april i.v.m. ziekte binnen mijn gezin. Wel is er telefonisch, via app, Skype en Facetime contact
onderhouden met alle clienten. Mijn gezin is inmiddels hersteld en er zijn verder geen enkele
verschijnselen. Nu in deze 2de week wordt per client bekeken op welke manier er contact onderhouden
wordt. Aangezien ik veel contact heb met kinderen waarvan de ouders behoren tot de kwetsbare
doelgroepen wordt er goed afgestemd met het gezin hoe deze begeleiding voort te zetten. Wel wordt er
wekelijks contact onderhouden met alle cliënten en bij evt fysieke afspraken worden er uiteraard gepaste
maatregelen (volgens het RIVM) getroffen. Wel ben ik zelf erg voorzichtig en beperk ik mijzelf tot de
fysieke afspraken. Er zullen een aantal gaten vallen in mijn agenda omdat ouders zelf ook de afspraken
hebben afgezegd of hebben doorgeschoven.
Voor nu blijven wij babythuiszorg leveren en zullen onze medewerkers de maatregelen van het RIVM (daar
waar het kan) en onze eigen organisatie (daar waar het kan) opvolgen. Indien er veranderingen optreden
m.b.t. hulpverlening nemen wij z.s.m. contact met u op. We zijn uiteraard zuinig op onze medewerkers en
infomeren ze dagelijks met updates en indien nodig voorzien we ze van beschermende middelen.
Basic Trust noord zet de zorg gewoon voort. We zullen zoveel mogelijk doorwerken met behulp van
beeldbellen en app-berichten. Daarnaast zijn er enkele fysieke afspraken in goed overleg, waarbij er goed
rekening gehouden wordt met de richtlijnen. Vanuit Basic trust landelijk is er een nieuwsbrief gemaakt (zie
bijlage) die we naar onze cliënten zullen sturen. Collega’s werken door, er is nog niemand besmet geraakt.
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Ba-Zes

BEZINN

Bloom &Co

Boerderij 22
Boriz

BEZINN

19 maart j.l. heb ik in een mail naar de ouders aangekondigd dat ik in ieder geval tot 6 april geen fysiek
contact heb, maar dat de mogelijkheid voor videobellen via skype of zoom, of anders wel aanwezig is.
Enkele ouders hebben gereageerd dat ze daar graag gebruik van willen maken. Begeleiding van kinderen
en ouders zullen dus in zekere zin gewoon doorgaan. Ik zal veel gaan werken met opdrachtjes en de
sessies zullen meer versnipperd zijn, doordat er weer contact zal zijn hoe het met de opdrachtjes is
gegaan. Ik zie op deze manier wel meerwaarde om systemisch aan de slag te gaan omdat ik me nog meer
zal richten op het hele gezin. Er zal nu een andere dynamiek heersen en dat vergt veel van elkaar, maar
kan ook de onderlinge band versterken. Ik zal per cliënt aangeven hoeveel tijd ik besteed aan bepaalde
activiteiten. Waar ik nog wel tegen aanloop is of ik nu wel nieuwe cliënten moet gaan benaderen die op de
wachtlijst staan. Ik verwacht dat er misschien wel gaten vallen omdat niet iedereen gebruik gaat maken
van dit systeem. Op de korte termijn kan ik me voorstellen dat ik daar nog even mee wacht, maar hoe
gaat dat op de lange termijn. Zijn hier ervaringen mee?
Exacte informatie per gemeente, zorgkantoor en andere partijen kunt u in de loop van vandaag op onze
website vinden op een speciale pagina genaamd Corona informatie. Deze pagina zal blijvend ververst
worden zolang er nieuwe berichten blijven komen.
In verband met het Corona-virus is Bloomm & Co genoodzaakt haar dienstverlening aan te passen. Dit
heeft de volgende consequenties: Vanaf maandag 16 maart is de praktijk Fysiek gesloten en zullen de
contacten zoveel mogelijk via beeldbellen of telefonisch plaatsvinden. Een aantal onderzoeken worden
tussentijds nog afgerond, mits de jeugdige en omgeving geen verkoudheidsklachten heeft. De afspraken
gaan dus wel door, alleen zullen ze zoveel mogelijk omgezet worden naar telefonische contacten of
beeldbellen. Hetzelfde geldt voor thuisbezoeken. Die worden ook omgezet in telefonische contacten of
beeldbellen. Wij zullen nieuwe aanmeldingen benaderen en inschatten wat we op dit moment kunnen
betekenen.
heeft besloten tot 6 april te sluiten. Reden is onrust bij ouders en kinderen. Daarnaast hielden veel ouders
hun kinderen al thuis.
Ik ben er vanuit gegaan dat ik nog niet hoefde te reageren omdat we nog geen Locatie hebben gevonden
waar we zorg verlenen. We zijn wel hard opzoek maar in deze tijd is dat niet zo gemakkelijk. Als er nieuws
is laten we dat zeker weten.
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B-point

B-point

Bureau Lagro

Bureau Lagro

Cedin

Cedin

Centrum
Ontwikkeling
en Educatie

Chill4U

We nemen de maatregelen erg serieus vanuit het RIVM. De bewoners werken gelukkig goed mee en
“begrijpen” waarom er maatregelen worden genomen. Het is wel leuk om te zien hoe creatief een ieder
hiervan wordt :) Wij draaien onze diensten net als anders 24/7 alleen wel met de nodige aanpassingen
waar nodig en waar het natuurlijk toepasbaar is. Door het virus is het drukker dan anders omdat we jong
en oud nu thuis hebben zitten en het binnen zitten best lastig is. Maar goed met zn allen slaan we ons
er wel weer doorheen!!
- Bewoners binnen B-Point mogen geen bezoek meer ontvangen, tenzij dit van essentieel belang is. (Altijd
in overleg)
- Bewoners onderling gaan niet bij elkaar op bezoek.
- Begeleiding gebeurt indien mogelijk telefonisch, bij ziekteverschijnselen.
- Alle groepsbijeenkomsten komen te vervallen
De door ons getroffen maatregelen vindt u hier: https://www.bureaulagro.nl/2020/03/corona/
Cedin Zorg streeft ernaar alle cliënten zoveel als mogelijk van dienst te blijven. Daarbij wordt de
dienstverlening aangepast, zodanig dat die binnen de richtlijnen van de overheid en het RIVM blijft en de
professionaliteit gewaarborgd blijft. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website
Op dit moment leveren we voornamelijk online begeleiding/zorg. We zijn hierin creatief en proberen
diverse systemen en mogelijkheden uit. Tot nu toe zijn er geen medewerkers getroffen door het virus. Een
van hen kampt met kinderopvang problemen. Hier proberen we creatief mee om te gaan en te zien of er
regelingen zijn. De organisatie van de gehele zorg van onze organisatie vraagt veel van de medewerkers.
Aan creativiteit, aan overleg etc. We zijn niet met andere instellingen in overleg over het leveren van zorg.
De aandacht is voor nu, voornamelijk gericht op het eigen reilen en zeilen. Online begeleiding moet goed
afgestemd worden op de cliënt. We merken dat dit niet voor iedereen goed werkt. Zowel begeleiders als
cliënten moeten uit hun comfortzone stappen en gezien de doelgroep waarmee we werken met nogal wat
beperkingen als het gaat om oa. Flexibiliteit en het omgaan met veranderingen vraagt dit tijd en energie.
De frequentie van de zorg evenals de hoeveelheid zorg die we leveren is beduidend lager momenteel.
Daarnaast zien we dat het ook een impact heeft binnen het gezin van de cliënt. Daar waar ouders thuis
werken of anderszins thuis blijven, ontstaat er hier en daar ook wat druk binnen de gezinnen. Meer tijd
met elkaar doorbrengen is niet altijd een verbetering.
Na vandaag (nogmaals) overleg te hebben gehad met de gemeenten en een branche organisatie omtrent
het al dan niet door laten gaan van de zorg en begeleiding hebben we moeten besluiten alle activiteiten
van Chill4U tot en met 6 april 2020 neer te moeten leggen in verband met het corona virus.
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CMZorg

Cognito

Connecting
Hands

Cognito

De hulp- en dienstverlening van CMZorg wordt zoveel mogelijk gecontinueerd waarbij de RIVM richtlijnen
in acht worden genomen. Alle cliënten zijn gebeld om te vragen hoe de thuissituatie is en of ook familieen/ of gezinsleden verkouden en/ of ziekteverschijnselen heeft. Daarnaast met cliënt besproken welke
wijze beste en op verantwoorde wijze begeleiding voortgezet kan worden. Veel van de begeleiding vindt
plaats door middel van (beeld) bellen.
- Waar nodig en dit is ook naar aanleiding van de professionele inschatting van de ambulant begeleider
kan er begeleiding thuis, of op kantoor of op locatie plaats vinden. Indien een ambulant begeleider wegens
verkoudheid en/ of ziekteverschijnselen hiertoe niet in staat is kan het overgenomen worden tijdelijk door
een collegae. Daarnaast proberen we ook onze cliënten zoveel mogelijk in eigen taal uit te leggen wat de
coronamaatregelen inhouden en voorzien hen van voorlichtingsmateriaal zodat zij goed begrijpen waar ze
zich aan moeten houden. Daarnaast geven wij ook extra een luisterend oor omdat veel van onze cliënten
zich zorgen maken over familieleden in buitenland. Bij nieuwe aanmeldingen proberen we zoveel mogelijk
de intake via beeldbellen te doen.
- Al onze medewerkers worden regelmatig op de hoogte gebracht van en herinnerd aan de maatregelen.
Daarnaast kunnen medewerkers gebruik maken, naast basis beschermingsmiddelen, van extra
beschermingsmiddelen zoals pak, bril en/ of masker als men hier behoefte aan heeft bij een huisbezoek.
De maatregelen omtrent Covid-19 staan op onze website en in de bijlage de informatie die we naar
cliënten en verwijzers hebben gestuurd. We maken gebruik van E-health via de Portal. Via website
waarmee elke client beveiligd kan inloggen in het E-Health programma van Embloom waar we mee
werken. Beeldbellen voeren we uit met WeSeeDo, dit is beveiligd bellen in navolging van AVG. Verder
wordt er gewerkt met dEMDR online voor de lopende traumabehandeling.
Ook wij hebben de maatregelen die noodzakelijk zijn om de zorg door te laten gaan. Kijkende naar de
beschrijvingen die er al staan zie ik verder geen noodzaak om die van ons te benoemen. Alles wat er staat
doen wij ook
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Cornerstones

Cornerstones

Hierbij een overzicht van de maatregelen die Cornerstones Jeugdzorg heeft genomen met betrekking tot
het corona-virus.
- Het management team fungeert als crisisteam. Zij hebben dagelijks contact.
- Bereikbaarheid: Onze normale 24uurs bereikbaarheidsdienst is uitgebreid waardoor er 3 mensen zijn die
24/7 voor de gezinshuizen bereikbaar zijn. Daarnaast heeft het zorgteam dagelijks contact met alle
gezinshuizen.
- Het zorgteam werkt zo veel mogelijk thuis, tenzij een bezoek aan een jeugdige of gezinshuis noodzakelijk
is. Tweemaal per week vergadert het zorgteam via beeldbellen.
- Zorgplanbesprekingen, zeker als die verband houden met indicatieverlenging, gaan door, eventueel
middels beeldbellen of telefoon. - Er is geen opnamestop. Lopende matchingstrajecten gaan door en ook
nieuwe jeugdigen kunnen worden aangemeld.
- Bezoekafspraken van jeugdigen met hun (biologisch) netwerk zijn tot 6 april omgevormd tot afspraken
middels beeldbellen. Begin april wordt dit op basis van de dan voor de jeugdzorg geldende richtlijnen
opnieuw beoordeeld. Gezinshuisouders houden ondertussen actief contact met ouders.
- Voor jeugdigen in gezinshuiszorg is thuiszitten vanwege de sluiting van scholen niet altijd goed, gezien
hun problematiek. Gekeken wordt naar maatwerk, waarbij de nadruk ligt op een positieve, rustige sfeer in
het gezinshuis, zodat jeugdigen het thuis-zijn volhouden en gezinshuisouders vitaal blijven.
Schoolprestaties zijn daarbij van ondergeschikt belang. Gezinshuisouders zullen zoveel mogelijk de door de
school aangereikte thuiswerkprogramma’s vormgeven, maar dit is niet de prioriteit. Zo nodig wordt in
overleg met onze gedragswetenschapper en de voogd of case-manager gezocht naar
dagbestedingsoplossingen of extra ondersteuning.
- Ook geïndiceerde logeeropvang vindt zoveel mogelijk doorgang. Ook daarin wordt zo nodig, naar
maatwerkoplossingen gezocht.
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Cosis

Cosis

- Dagbesteding 18+ wordt in andere vormen aangeboden
Wij houden ons aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat de dagbesteding in aangepaste vorm
plaatsvindt. Zo beperken we het aantal sociale contacten van onze cliënten en medewerkers. Onze cliënten
gaan vanaf 16 maart 2020 niet meer naar een dagbestedingslocatie. We bieden vanaf deze datum
passende activiteiten aan binnen de woonlocatie van de cliënt. Onze medewerkers van de
dagbestedingslocaties worden ingezet op de woonlocaties. Wij letten daarbij ook op de maximale
groepsgrootte.
- Cliënten die alleen dagbesteding bij ons hebben, bieden wij zoveel mogelijk zorg op afstand.
Alleen in dringende gevallen bieden we persoonlijke zorg.
- Kind, Jeugd en Gezin De Expertisecentra Kind Jeugd en Gezin zijn beperkt geopend. Voor ouders die een
vitaal beroep hebben, bieden we in overleg met de ouders opvang voor hun kind. Ook kinderen waar een
dringende reden is om de zorg voort te zetten zijn welkom. Dit is op indicatie van de hoofdbehandelaar.
- Daarnaast zorgen we ervoor dat er dagelijks (meermaals) contact is met ouders van wie het kind thuis
blijft, om te ondersteunen, vragen te beantwoorden en eventuele knelpunten op te lossen.
Op deze manier kunnen we ook signaleren of opschalen van zorg nodig is. Logeren wordt beperkt tot het
weekend en alleen in zeer urgente situaties. Buitenschoolse opvang wordt gestopt. We proberen in overleg
met ouders tot maatwerk te komen. Spoedhulp aan gezinnen blijft doorgaan.
- Ambulante begeleiding / thuisondersteuning / gezinsontwikkeling (18- en 18+)
Begeleiding en behandeling wordt zoveel als mogelijk via (beeld)bellen voortgezet. Alleen als de situatie
daar nadrukkelijk om vraagt wordt een fysiek huisbezoek afgelegd.
- Nieuwe aanmeldingen. Nieuwe aanmeldingen nemen we gewoon in behandeling. De intakegesprekken
doen we zoveel mogelijk via (beeld)bellen.
- Zoveel mogelijk beperken van de administratieve lasten. De zorg die wij (soms op andere manieren)
bieden registreren wij. In een later stadium maken wij graag afspraken over de vergoeding van deze zorg.
Ons uitgangspunt hierbij is aansluiting op landelijk beleid en afspraken vanuit de brancheorganisaties.
- Overige bedrijfsprocessen Onze bedrijf kritische processen zijn uiteraard geborgd zodat de
bedrijfsvoering en de ondersteuning van de zorg zo optimaal als mogelijk kan doorgaan.
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Cuidate

De Baander

We werken door, niet meer op locatie en ontwikkelen snel digitale mogelijkheden om door te behandelen.
Daar zijn we maandag 16 maart mee begonnen. Meestal in dezelfde frequentie maar vaak zelfs frequenter.
Dit omdat veel jongeren met een eetstoornis ontregeld zijn en angstig worden. We werken via beeldbellen
(ZOOM) als de jongere daar toestemming voor geeft en anders hebben we telefonisch contact. De
afgelopen week was er veel zorg was om ze niet in een terugval te laten komen. Soms kiezen we meerdere
momenten per week om contact te hebben totdat we zien dat er weer stabilisatie plaats vindt. Ook ouders
hebben veel vragen en daarvoor hebben we een document geschreven en zijn vaker beschikbaar om
vragen te beantwoorden. We stemmen nauw af met de kinderartsen en bepalen samen wie wel en niet
voor controle gezien moeten worden. Daarin gaat het om afwegen van risico’s. Moet iemand echt door de
kinderarts gezien worden. Wat als er het suïcidegevaar oploopt? Dit stemmen we af met de psychiater en
de kinderarts en dan kan het zijn dat iemand toch gezien moet worden. We hanteren de richtlijnen van het
RIVM mocht contact op de locatie nodig zijn maar tot nu toe is dat maar 1x gebeurd.
De woongroepen gaan gewoon door en de bezoeken zijn stopgezet. Wij hebben een enkele jongere die
deeltijd op de groep was, deze is nu thuis en we zetten de hulpverlening voort via videobellen. Ook zijn er
een aantal ouders van slag omdat ze nu geen bezoek hebben met hun kind. Wij hebben regelmatig contact
met deze ouders om hen ook in het proces te begeleiden en zorgen voor alternatieve manieren van contact
met hun kinderen.
Het dagcentrum is vooralsnog ook nog open. Wij hebben daarin nog mogelijkheden om ongeveer 2
kinderen overdag op te vangen mocht hier vraag naar zijn. Ik zou me kunnen voorstellen dat er kwetsbare
gezinnen zijn waar dit nu een mogelijke oplossing bied. Mochten jullie hier gebruik van willen maken, bel
me dan gerust.
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De Brink

De Drie Trap
De familiemediators

Wij zijn gestart met een online programma waarbij we onze jongeren op een creatieve manier kunnen
bedienen. Dit werkt uitermate goed! We starten elke ochtend om 09.00 uur met het programma, een
aantal jongeren worden voordat we starten wakker gebeld en we merken dat dit werkt om iedereen
betrokken te houden. De jongeren doen actief mee en werken op deze manier aan hun ontwikkeling.
Gedurende de dag wordt er op deze manier gewerkt zodat je jongeren een gevuld programma hebben. Dat
betekent dat ons wie ben ik programma volledig gedraaid wordt, maar ook Burgerschap, persoonlijke
opdrachten, creatief en soms zelfs techniek/houtbewerking. Geregeld wordt er een rondje gedaan naar
jongeren om bij een tasje met spullen aan de deur te hangen waardoor opdrachten gemaakt kunnen
worden.
- Onze medewerkers werken hard en onderhouden van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat intensief
contact met de jongeren. Dit omdat we merken dat het dagelijks thuiszitten en de isolatie voor een aantal
jongeren erg lastig is. Omdat we niet willen dat de situatie verergert hebben we besloten een aantal
jongeren verspreid over de week, een of twee dagdelen op te halen en op onze locatie aan het werk te
zetten. Dit komt vooral doordat we merkten dat deze jongeren thuis vast liepen en om erger te voorkomen
kunnen ze zich even uiten en werken binnen onze setting. Zij werken dan nog steeds via het online
programma, maar zijn wel uit de omgeving en wij hebben zo meer zicht op ze. Dit doen we voor alle
jongeren die dit nodig zijn, maar plannen dit wel gespreid over de dag en week, zodat we met zo min
mogelijk mensen op locatie zijn. Ook hierbij nemen we nog steeds de richtlijnen van het RIVM in acht. We
houden 1,5 meter afstand, we hebben onze ruimtes zo ingericht dat er afzonderlijk van elkaar gewerkt kan
worden en we reinigen onze locatie extra. Daarnaast hebben we ook maatregelen omtrent het
jongerenvervoer genomen. Er is sprake van één begeleider en één jongere per auto, per rit. Dit betekent
dat we extra auto’s inzetten mocht dat nodig zijn. Ook tijdens de rit moet er zoveel mogelijk fysiek afstand
zijn. De jongere zit altijd rechts achter in de auto om zo de 1,5 meter afstand in acht te houden.
- Een collega is elke ochtend aanwezig op de woonvoorziening van twee van onze jongeren om daar een
creatief programma te geven. Dit gebeurde in overleg met de woonvoorziening om toch continuering te
bieden. Een andere collega werkt veel buiten met een jongere om op deze manier een passend programma
te kunnen geven. In overleg met de regiehouder (toegang) en ouders is voor deze constructie gekozen.
We stellen de programma’s vooral samen met onze jongeren op zodat het voor hen toch leuk, interessant
en leerzaam blijft.
Op dit moment begeleiden wij geen cliënten die vallen onder jeugdhulp. Wij begeleiden 1 jong volwassene
(21 jaar) indicatie beschermd wonen en 1 jong volwassene (25 jaar) ambulante begeleiding
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Wij, als Familiemediators Drenthe (FMD), hebben kinderen en ouders van de meeste Zuid Drentse
gemeenten in zorg. Wij blijven deze zorg, op afstand (telefonisch en bijvoorbeeld via video bellen) en waar
mogelijk, continueren. Ook willen wij in deze weken ons 085 nummer (vrijwillig en kosteloos) beschikbaar
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stellen voor kinderen, jeugdigen en hun ouders met vragen over opvoedingskwesties (in/na scheiding) en
over (dreigende) conflicten.
Bij De Grooth ontwikkelingsbegeleiding geven we de begeleiding waar mogelijk via de digitale wegen, dus
FaceTime/skype/whats app. Wanneer er wel contactmomenten op onze locatie zijn, dan houden we de
richtlijnen van het RIVM aan. We houden minimaal 1,5 m afstand, geven geen hand, wassen vaker onze
handen, bij gezondheidsklachten zal er sowieso via de digitale weg begeleiding plaatsvinden, maar ook bij
kinderen/jongeren wiens ouder(s) in de zorg werken. Enkele medewerkers werken waar mogelijk vanuit
huis.
De dagbesteding en het kortdurend verblijf is nog op zeer kleine schaal geopend voor deelnemers waarbij
anders problemen ontstaan in de thuissituatie. Hierbij nemen we allemaal extra praktische maatregelen
om volgens de richtlijnen van het RIVM te kunnen werken (kleinere groepjes, afstand houden, hygiëne
maatregelen enz.) Voor alle andere deelnemers bieden we alternatieve zorg. Dit doen we in de vorm van
telefonisch contact, individuele bezoeken, opsturen van materiaal enz.
Nu de scholen gesloten zijn, verblijven alle jongeren full-time op De Ruumte. Wij zijn daarom genoodzaakt
om extra begeleiding in te zetten om de jongeren een verantwoorde dagbesteding te kunnen bieden.
Gelukkig hebben wij genoeg capaciteit om dit waar te maken maar dit heeft wel financiële gevolgen voor
De Ruumte.
Voor ons is het nu ook zoeken, met name van het personeel wordt veel verlangd, zij moeten veel meer
uren draaien dan normaal, voor alle 3 de woongroepen is dat minimaal 6 uur extra per dag. Ook is de
belasting hoger, doordat de kinderen veel meer zorg en aandacht vragen dan normaal, voor hen is het
extra schakelen ten opzichte van kinderen uit een gezin. De dagbesteding is gewoon open, vele ouders
hebben zelf er voor gekozen om hun kinderen tijdelijk thuis te houden, de groep is daardoor minimaal op
dit moment en dus minder kans op besmettingen. De individuele kinderen hebben nog steeds deze
begeleiding.
De organisatie zal de bezoeken aan ouders en/of verzorgers opschorten tot nadere orde, dit om te
voorkomen dat iemand gezondheidsrisico’s loopt of het coronavirus verder verspreidt. We willen samen
met u als ouder en/of verzorger op zoek naar alternatieven, zoals skypen, face-timen of een andere
manier van videobellen. De mentor van uw kind zal contact met u opnemen om gezamenlijk afspraken te
maken hierover.
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1. Woningen 7 x 24-uurs zorg: Elke woning van De Trans is vanaf nu zoveel mogelijk een ‘eiland’. Dat wil
zeggen dat voor de mensen die er wonen en die er werken het contact met externen zoveel mogelijk wordt
beperkt. Onder externen verstaan we dan iedereen die niet op de woning woont of werkt, dus ook cliënten
en medewerkers van andere woningen, verwanten, leveranciers, enzovoorts. Medewerkers en vrijwilligers
zullen zoveel mogelijk op één locatie worden ingezet, niet op meerdere. Bezoek van externen wordt zoveel
mogelijk beperkt.
2. Dagbesteding: De dagbestedingslocaties van de Trans zijn vanaf maandag 16 maart a.s. gesloten. Ook
de externe dagbesteding stopt. Medewerkers van de dagbesteding worden in een vaste verdeling ingezet
op de woningen om samen met de medewerkers van de woningen voor een zo goed mogelijke daginvulling
te zorgen. Tevens kunnen medewerkers van de dagbesteding op de woningen worden ingezet om de
continuïteit van de zorg te garanderen (ook ’s avonds en in het weekend).
3. Ambulante zorg: Ambulant doet de contacten met de cliënten zoveel als mogelijk telefonisch.
Huisbezoeken worden alleen gedaan in overleg met unithoofd en met inachtneming van
passendebeschermende maatregelen.
4. Kind & Jeugd: Het Kinderdagcentrum De Vuurtoren in Emmen en alle nevenvestigingen daarvan worden
gesloten. Dat betreft zowel de opvang overdag als de woensdagmiddag- en zaterdagopvang en het
logeren. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor een kleine groep kinderen waarvoor het tijdelijk
stoppen van de opvang uit oogpunt van de problematiek en/of veiligheid van het kind als niet verantwoord
is beoordeeld. Met de ouders van deze kinderen zijn afspraken gemaakt over een tijdelijke
overbruggingsvoorziening. De ambulante zorg voor kinderen en jeugdigen wordt telefonisch verleend, met
uitzondering van een klein aantal gezinnen waarin dit tot overbelasting van de ouders zou leiden. Bij die
gezinnen wordt de frequentie van de bezoeken aangepast en worden passende beschermende maatregelen
in acht genomen.
5. Bijeenkomsten: Alle geplande bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd door De Trans met cliënten
en externe bezoekers in de maanden maart en april gaan niet door. lOP-besprekingen en MDO's worden,
indien mogelijk, uitgesteld naar een latere datum of omgezet naar een telefonisch overleg.
6. Vervoer: Voor cliënten met een verminderde weerstand wordt reizen met het openbaar vervoer en
taxivervoer met externe personen vermeden.
Deze maatregelen gelden vanaf 16 maart tot in eerste instantie 1 april
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Het crisisteam van de Vlieger heeft vorige week zondag een aantal maatregelen genomen te voorkoming
van verspreiding van het Coronavirus. We zijn ons ervan bewust dat wij nog steeds zorg moeten dragen
voor onze cliënten en zullen dat binnen de kaders en de richtlijnen van het RIVM zo goed mogelijk doen.
Voor de woongroepen (Gezinshuis, Thuishuis en begeleid Wonen) veranderd er qua begeleiding en zorg
niet zoveel behalve dat we meer begeleiding moeten inzetten omdat er geen dagbesteding en school meer
is. Dat is inmiddels met de planning georganiseerd en daarvoor wordt o.a. gebruik gemaakt van
begeleiders die niet ingezet kunnen worden op logeren en dagopvang. We hebben vandaag de VGN
richtlijnen met de bezoekregeling verspreid. Deze houden we aan op de locaties. Ingeval van een
besmetting hebben we een quarantaineplan/instructie ontwikkeld.
- Logeren en dagopvang is per direct opgeschort tot 6 april en door de nieuwe maatregelen van
gisteravond is die termijn vooralsnog doorgeschoven naar 1 juni. Om de vitaliteit van de gezinnen te
borgen hadden wij al een inventarisatie gemaakt bij onze logeer- en dagopvangcliënten. Alle gezinnen zijn
benaderd en per gezin hebben wij een crisis zorgplan opgezet wat er in voorziet dat (waar nodig) een
begeleider 2 a 3 keer per week een belafspraak heeft met de cliënt (max. een half uur per keer) en ook
met ouders/verzorgers (max 15 minuten per keer). Waar nodig zullen wij crisisopvang verrichten maar we
proberen zoveel mogelijk op afstand te ondersteunen. In de bijlage is de werkinstructie voor begeleiders in
te zien. Onze gedragswetenschapper en organisatiecoach staan klaar om begeleiders te voorzien van
advies en/of ondersteuning. Globaal rekenen we dat we per etmaal logeren ongeveer 4 uur begeleiding
kunnen wegzetten en/of per dagdeel 1 uur. We zullen naar inzet declareren.
- Individuele begeleiding op school vervalt grotendeels maar ook daar zijn we in nauw contact met ouders
en cliënten. Inmiddels is voor een aantal cliënten weer begeleiding opgestart omdat anders de vitaliteit in
de gezinnen niet te houden is en voor de cliënt alle structuur wegvalt. Hierbij worden alle maatregelen in
acht genomen en begeleiding vindt alleen plaats op de locatie Nieuweroord en alleen indien strikt
noodzakelijk.
- Wij informeren alle ouders/verzorgers/wettelijke vertegenwoordiger zoveel mogelijk via onze nieuwsbrief.
Zodra er wijzigingen zijn in het beleid, de richtlijnen of de maatregelen dan sturen wij weer een actuele
nieuwsbrief.
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In verband met het Coronavirus, hebben wij besloten om per 20 maart jl, onze woongroepen De Marel en
Weerdingerstraat 24/7 te sluiten in vorm van een lock-down. Wij hebben onze clienten en personeel
uitgebreid geïnformeerd wat dit voor hun gaat betekenen. Deze lock-down blijft gehandhaafd tot vanuit
RIVM of andere betrokken instantie blijkt dat het opheffen van de lock-down geen gevaar voor de
gezondheid meer oplevert. Wij hopen zo bij te dragen aan een veilig wonen voor onze clienten en een
veilige werkplek te hebben gecreëerd voor ons personeel. Ambulant en gezinshuizen bezoeken gaan
gewoon door. Wel wordt er eerst contact opgenomen hoe de client zich voelt en of er geen ziektebeelden
zijn volgens de richtlijnen van de RIVM. Mocht een client toch ziek zijn wordt er video gebeld, telefonisch
en of contact via WhatsApp onderhouden. Dagbesteding is in ieder geval tot 6 april gesloten, omdat hier in
groot groepsverband gewerkt wordt. Er zijn enkelingen die wij nog wel dagbesteding bieden ivm zijn of
haar beperking en dit is 1 op 1.
Voor nu blijven wij zorg/coaching leveren en we volgen de richtlijnen van de RIVM. Dit heeft, mede door
onze kleinschaligheid, tot op heden niet geleid tot grote aanpassingen. Mochten we om moverende
redenen hiervan afwijken nemen we hierover contact op met de stakeholders. Daarnaast hebben we
regelmatig overleg met onze opdrachtgevers om elkaar op de hoogte te houden van de voortgang en
inzichten te delen.
Educare Kind en Jeugd B.V. houdt de laatste RIVM aanwijzingen nauwlettend in de gaten. Dit betekend dat
tijdens begeleidingsmomenten rekening wordt gehouden met de afstand tot elkaar. Tevens wordt er ter
plekke gevraagd om de handen te ontsmetten met handgel. Na ieder consult wordt het bureau en de
deurklink schoongemaakt. Wanneer de cliënt verkoudheidsklachten heeft of om een andere reden niet een
face to face behandeling kan ondergaan dan gaan we videobellen. Tot nu toe zijn er nog geen
medewerkers getroffen door het virus. Mochten de maatregelen vanuit de overheid wijzigen of
aangescherpt worden, dan zal opnieuw gekeken worden naar de mogelijkheden van de behandeling.
Vanaf het moment dat zondag 15 maart de aangescherpte maatregelen bekend werden was de eerste
prioriteit het contact leggen met cliënten en ouders. Maandag en dinsdag is er een eerste contact geweest
met cliënten/ouders. Daarna hebben we ZOOM ingezet om te behandelen/begeleiden “op-afstand” te
hebben via telefoon, beeldbellen en e-mail. Er worden individuele afspraken gemaakt over
contactmomenten. De ene cliënt lijkt voldoende te hebben aan één contact per dag, maar er zijn ook
cliënten die een paar keer per dag contact willen. In voorkomende gevallen hebben we ook contact met
betrokkenen op de school van de cliënt. De medewerkers werken allemaal vanuit huis en hebben onderling
contact o.a. met ZOOM-groeps-vergaderingen. Het leek erop dat een aantal diagnostiektrajecten doorgang
konden vinden, maar we hebben samen met medewerkers en ouders besloten deze niet fysiek te starten.
Een aanmeldingsprocedure kan wel in gang worden gezet middels digitale vragenlijsten en “op-afstand”
intake. In de “back-office” coördineren we alles met 2 personen die geen cliënt contacten hebben. Op onze
site staat op de Corona pagina het telefoonnummer waarop we centraal bereikbaar zijn op momenten dat
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er geen contact met behandelaar/begeleider te leggen is. Er is telefonisch contact geweest met de
contractmanager. We merken dat er veel onrust is bij cliënten en ouders, afhankelijk van problematiek en
thuissituatie, dit vraagt extra aandacht. We realiseren ons ook dat we op dit moment nog niet
geconfronteerd worden met ziekte van medewerkers waardoor we de zorg kunnen bieden die gevraagd
wordt.
Vanuit Zorgonderneming Eigen Pad kunnen we melden dat we onze zorg, Verblijf Jeugd nog gewoon
bieden. Uiteraard nemen we wel alle maatregelen van de overheid in acht. Onze jongeren zijn thuis, gaan
alleen weg voor boodschappen doen en met zeer strikte voorwaarden de weekenden naar huis. Zolang er
geen ziekteverschijnselen onder medewerkers of bewoners zijn zetten wij dit op deze wijze voort. We
zetten extra tijd in om verveling tegen te gaan.
1. Aanpak Eleos volgt de richtlijnen van het RIVM en onderhoudt daarnaast intensief contact met haar
brancheorganisaties GGZ Nederland en Valente.
2. Organisatie en communicatie Eleos heeft een landelijk coronateam opgericht, die maatregelen neemt
om de coronacrisis naar haar vermogen maximaal te beheersen. De beheersing richt zich op de
veiligheid/gezondheid van cliënten en medewerkers: besmettingsgevaar zoveel als mogelijk voorkomen
waarbij de continuïteit van zorg en organisatie essentieel is. Dit team geeft aan de gehele organisatie
dagelijks een update over genomen besluiten. Daarnaast houdt Eleos over vragen aangaande cliënten,
zorginhoudelijke aspecten en personele aangelegenheden ook een FAQ bij. Ook cliënten worden gericht
geïnformeerd. Indien nodig kunnen gebeurtenissen intern worden geëscaleerd naar een hiervoor opgericht
‘crisis coronateam’.
2.1 Cliënten De belangrijkste items, - Eleos zet haar behandelingen maximaal om van ‘face to face’ naar
‘videobellen’ en telefonische consulten. Dit geldt voor zo wel behandeling van de jeugdigen als begeleiding
aan huis van jeugdigen en volwassenen. - Alle groepsbehandelingen zijn stopgezet. Voor de deelnemers
aan deze groepen vinden we passende alternatieven, veelal middels individuele behandelcontacten. Geheel of partieel mogen beschermd woonvormen geen bezoekers meer ontvangen. Dit geldt voor die
locaties waar cliënten wonen die behoren tot de ‘kwetsbare doelgroep’. - Binnen de locaties voor
beschermd wonen worden, voor zover mogelijk, fysieke afstanden tot elkaar in acht genomen. In de
praktijk is dat behelpen. Groepsactiviteiten zijn geschrapt. - Eleos heeft diverse draaiboeken opgesteld met
verdere maatregelen ingeval uitbraak corona bij cliënten en/of medewerkers. Een draaiboek voor te nemen
aanvullende maatregelen bij afkondiging volledige of partiële ‘lock down’ is in ontwikkeling. Evenals een
noodplan met aanvullende maatregelen om de continuïteit van de zorg, organisatie en financiën te borgen.
2.2 Medewerkers De belangrijkste items, - Onze medewerkers werken zo veel als mogelijk vanuit huis.
Vereisten zijn wel dat de technische faciliteiten hiervoor aanwezig zijn en dat voldaan wordt aan de AVG en
de Arbo-richtlijnen. Eleos investeert hiervoor maximaal om dit mogelijk te maken. - Op elke locatie van
Eleos is een minimum bezetting aan medewerkers voor behandeling en secretariaat aanwezig. Hierdoor
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kunnen altijd cliënten op locatie terecht of worden opgevangen. Onze crisisdienst blijft overigens volledig
binnen kantoortijden beschikbaar voor al onze cliënten. Zoals gebruikelijk.
3. Continuïteit De continuïteit van de zorg hangt sterk af van de mate waarin we de bedrijfsvoering in
stand kunnen houden. Dit wordt weer mede bepaald door de financiële continuïteit. Eleos zal, ondanks
gewijzigde werkwijzen, zich maximaal inspannen voor een toereikend kwaliteitsniveau in de hulpverlening.
https://www.elker.nl/nieuws/update-covid-19-virus/
Mw. Drenthe is vandaag erg druk. Zij heeft de afgelopen week meteen ingezet op beeldbellen, telefonische
consulten en uitgebreide nazorg eerdere cliënten. Afspraken vervolg Jeugdhulp met ouders zijn gemaakt.
Voor zover overzicht te krijgen is de continuïteit gewaarborgd.
Wij hebben de volgende maatregelen genomen:
· Onze stafmedewerkers werken in principe vanuit huis, tenzij er zwaarwegende en spoedeisende belangen
zijn om naar een locatie te komen. Onze hulpverleners zijn zoveel mogelijk aanwezig op de verschillende
locaties maar nemen daarbij uiteraard wel de verscherpte hygiënemaatregelen in acht. · Alle crisissituaties
behouden de hoogste prioriteit en hulpverlening en opname blijven hoe dan ook doorgaan.
· Alle behandelingen gaan door maar vinden zoveel mogelijk telefonisch plaats, eventueel met behulp van
videobellen. Er is alleen ‘live’ contact indien dat echt noodzakelijk is en er wordt dan op maat gekeken naar
hoe dat gerealiseerd kan worden. Onze medewerkers stemmen dit per casus af met de behandelaars.
· Residentiële cliënten mogen geen bezoek ontvangen en alle verloven zijn ingetrokken om de kans op
besmetting zoveel mogelijk te beperken. Cliënten met klachten blijven op hun kamer en voor
groepsactiviteiten zoeken we naar alternatieve oplossingen. Cliënten die toch met verlof willen of ouders
die hun kind graag thuis willen hebben mogen dat doen, maar dienen dit verlof dan voort te zetten tot
tenminste 6 april.
Chat met Fier De maatregelen rondom corona kunnen natuurlijk spanning met zich meebrengen en
doorwerken in de dynamiek binnen afhankelijkheidsrelaties. Graag wijzen wij u nog even extra op onze
Chat met Fier. https://www.fier.nl/chat Bij Chat met Fier kunnen kinderen, jongeren en volwassenen
(anoniem) hun verhaal delen. Onze hulpverleners luisteren, geven informatie en helpen indien gewild. De
chat staat ook open voor mensen die zich zorgen maken over iemand uit hun omgeving. De chat is open
op: maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 6.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 20.00 tot 6.00
uur. Wij onderzoeken momenteel of de openingstijden op korte termijn uitgebreid kunnen worden.
https://fievelekwint.nl/
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Bezoek aan jongeren tot het minimale te beperken. Alle thuisbezoeken worden opgeschort tot 6 april as.
Via telefoon/digitale hulpmiddelen wordt contact gehouden. Alle verloven van jongeren worden, in overleg,
opgeschort. . Mbt schoolgang wordt het overheidsbeleid gevolgd en een aangepast programma geboden.
Alle niet noodzakelijke groepsactiviteiten zowel binnen- als buitenshuis worden tijdelijk stopgezet.
Hierbij wil ik u laten weten dat ik mijn individuele afspraken met cliënten uit de regio zuid Drenthe laat
doorgaan, mits zij of ik geen klachten hebben van griep, verkoudheid of koorts. Ik zoek elke week contact
met de cliënten zelf of hun ouders om af te stemmen of de afspraak door kan gaan. Afgelopen week zijn er
een aantal afspraken uitgevallen vanwege deze klachten van cliënten. De cliënten die ik normaal
gesproken op school zie, probeer ik nu te zien in mijn praktijkruimte in Emmerhout. Voor een aantal
ouders is het niet mogelijk om te komen wegens werk of gebrek aan vervoer. Hun zal ik telefonisch
benaderen of eventueel bij hen thuis langs gaan. Ook als ik thuis geen opvang kan regelen voor mijn eigen
kinderen, zal ik de afspraak afzeggen.
- De dienstverlening zoals deze momenteel aan jou geboden wordt, blijven wij aanhouden met in
achtneming de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat tijdens begeleidingsmomenten rekening
wordt gehouden met de afstand tot elkaar. Situaties waarin het niet mogelijk is om deze afstand te
bewaren (zoals gezamenlijk in een kleine afgesloten ruimte) worden vermeden. Wij verzoeken jou om ook
de hygiënerichtlijnen aan te houden zoals gesteld door het RIVM.
- Wij verzoeken jou om bij milde klachten contact op te nemen met jouw ambulant begeleider om af te
stemmen hoe de begeleidingsmomenten vormgegeven kunnen worden. Jouw ambulant begeleider zal de
verschillende mogelijkheden met jou bespreken en gezamenlijk met jou tot afspraken komen.
- Mocht jouw ambulant begeleider milde klachten hebben dan wordt dit met jou gecommuniceerd en wordt
in gezamenlijkheid gekeken hoe de begeleiding doorgang kan vinden.
- Mochten de maatregelen vanuit de overheid wijzigen of aangescherpt worden, dan zal opnieuw gekeken
worden naar de mogelijke effecten hiervan op de dienstverlening van Focus. Indien hierin wijzigingen
plaatsvinden, word jij hiervan op de hoogte gebracht.
GelukkigHB zal de zorg op dit moment zoveel mogelijk via een beveiligde online omgeving (soort van
videobellen) vormgeven. Daarnaast zetten wij extra online producten in via onze
academie https://gelukkighb.nl/gelukkighb-academie/
https://www.ggddrenthe.nl/over-de-ggd/actueel/coronavirus/
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https://ggzdrenthe.nl/nieuws/update-coronavirus
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In reactie op uw mail van vrijdag 20 maart, informeren wij u dat Grip op gedrag op dit moment geen
jeugdhulp biedt in regio Zuid Drenthe.
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Op het moment van invoeren van de strengere regels m.b.t. Corona heb ik twee kinderen/jongeren
inclusief ouders onder begeleiding, waarvan één gezin met griep op bed ligt en door mij via app en
telefonisch contact wordt begeleid. Het andere gezin (moeder en dochter) komen op de afgesproken
tijdstippen langs onder in acht neming van de regels van het RIVM, 1.5 meter afstand houden, wij werken
buiten met de dieren. Daarnaast heb ik twee WMO trajecten onder begeleiding, waarvan één traject in de
hold is i.v.m. Corona en de andere persoon regelmatig blijft komen onder in acht neming van de geldende
regels. Ik hou regelmatig persoonlijk contact met alle partijen en wij updaten elkaar wekelijks over de
gezondheid over en weer en monitoren hoe het thuis gaat. Nieuwe trajecten zijn in de hold gezet totdat de
regels weer versoepeld gaan worden.
Bij deze zou ik door willen geven dat onze behandelingen omgezet zijn naar beeldbellen per beveiligde lijn,
zodat we de zorg kunnen continueren.
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Binnen het Kopland proberen we zo veel mogelijk op afstand te begeleiden daar waar nodig handelen we
de gesprekken telefonisch of via beeldbellen af. Helaas kan dat niet op alle fronten en komen we
regelmatig toch bij de cliënten thuis om toch de belangrijke zaken te regelen. Onze hulpverlening blijft dus
op pijl zoals we dit vooraf hebben afgesproken. Veranderingen in de hulpverlening zullen we altijd met de
contract manager afstemmen
update 26 maart
Onderwijs: het Onderwijs – “Terug naar schoolproject” is vanaf maandag 16 maart a.s. tot nader orde
gesloten. De cliënten die alleen onderwijs volgen bij Zorggroep ’t Noaberhuus blijven thuis, totdat de
scholen weer opengaan.
- Op de boerderij worden de cliënten begeleid in het maken van schoolwerk van 09.00-12.00 uur. De
cliënten (13) zijn verdeeld in groepjes (aparte ruimtes) om de kans op besmetting te verkleinen. Er zit één
groep beneden (oudste groep) en de andere groep (jongste groep) zit boven in twee verschillende ruimtes.
De medewerkers en onderwijscoördinator van Zorggroep ’t Noaberhuus begeleiden de cliënten in het
maken van hun schoolwerk in samenwerking met de betrokken onderwijsinstellingen.
- Wonen (7x 24 uur): De dienstverlening vanuit Zorggroep ’t Noaberhuus wordt voortgezet, met in
achtneming de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Het contact met externen (iedereen die niet op de woning
woont of werkt) wordt zoveel mogelijk beperkt. De bezoekmomenten bij ouders thuis gaan niet door.
Omdat Zorggroep ’t Noaberhuus het belangrijk vindt dat kinderen hun ouders blijven zien, hebben we
gekozen voor een alternatief. De bezoekmomenten zullen vanaf vandaag (17-03-2020) op een locatie van
Zorggroep ’t Noaberhuus plaatsvinden. Zorggroep ’t Noaberhuus stelt hiervoor twee locaties beschikbaar:
de hoofdlocatie en de onderwijslocatie.
- Zorggroep ’t Noaberhuus stelt alleen de onderwijslocatie beschikbaar voor de bezoekmomenten met
ouders. Dit om de kans op besmetting tegen te gaan en om het aantal personen op de boerderij minimaal
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te houden. Op de onderwijslocatie zal het bezoekmoment met cliënt, ouders en begeleider (in geval van
gedwongen kader) plaatsvinden. Zorggroep ’t Noaberhuus is voornemens om alle bezoekmomenten
maximaal 1 keer in de week te laten plaatsvinden, maar Zorggroep ’t Noaberhuus stuit hier op weerstand
vanuit ouders. Bezoekmomenten met ouders in het gedwongen kader zijn teruggeschroefd naar maximaal
1 keer in de week.
- Ambulant: De ambulante dienstverlening gaat in principe gewoon door.
Op Logeerboerderij Hippago bieden we individuele begeleiding en logeeropvang. Voor de begeleiding geldt
dat we in het ene geval de cliënt niet meer fysiek zien, maar appen en bellen, uiteraard ook met de
ouder. In een ander geval – waarin het belangrijk is dat de cliënt even uit de thuissituatie is – wordt cliënt
wel fysiek gezien (en meegenomen naar onze boerderij). We hanteren daarbij de richtlijnen van het RIVM:
we schudden geen handen, houden 1,5 meter afstand, niezen en hoesten in de holte van de elleboog, enz.
Cliënten met luchtwegklachten dienen thuis te blijven en ook wij als begeleiders vermijden fysieke
contacten wanneer we klachten hebben.
- Ook de logeeropvang kan – zeer kleinschalig – doorgang vinden. Bij een maximum van 4 logées bestaat
de mogelijkheid namelijk om een afstand van 1,5 meter te behouden tijdens het eten, slapen en bij andere
gezamenlijke activiteiten. Uiteraard leggen we de ouders voor dat zij de keus hebben om de logeeropvang
wel of niet door te laten gaan. - We hebben gemerkt dat er spanningen in de thuissituatie ontstaan
doordat alle kinderen thuis zijn en ouders naast hun werk/normale taken er ook voor moeten zorgen dat
de kinderen schoolwerk doen. Voor cliënten met ASS geldt dat zij het extra moeilijk hebben met de
onvoorspelbaarheid en snelle veranderingen door de coronacrisis. Voor cliënten met ADHD geldt dat zij
veel moeite hebben met thuis zitten en niets te doen te hebben. Dit leidt tot conflicten en juist dan kan
respijtzorg even lucht geven.
- Wij hebben een boerderij met 3 hectare grond en 12 pony’s en paarden. Het is eenvoudig afstand te
houden van elkaar en de paarden geven cliënten rust en laten ze weer even een ‘normale’ wereld zien: de
kleine wereld van Hippago.
- Overige maatregelen van Hippago: - onze B & B is gesloten - we gaan naar de supermarkt om
boodschappen te doen óf laten bezorgen (zodra er niet meer wordt gehamsterd, kan dat) - andere
bestellingen gaan online - er zijn alleen contacten met cliënten en niet met mensen van buiten (we hebben
geen fysiek contact met familie en/of vrienden)

Hippago

HKS

HKS
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Horizon
begeleiding

Humanitas
DMH

Humanitas DMH

- Begeleiding; Onze specialistische begeleiders zijn op structurele basis in contact met zijn/haar
jongere/ouders en of verzorgers. In overleg met ouders/verzorgers en jongere is afstemming geweest over
de manier hoe de ambulante begeleiding op dit moment kan worden ingezet conform indicatie. Hier wordt
veel creativiteit van onze medewerkers gevraagd en gelukkig weten we hier goed in te slagen. Conform de
richtlijnen van het RIVM hebben we de begeleiding zoveel als mogelijk digitaal ingericht. Het komt voor dat
een jongere ‘face-to-face’ contact wil, dit doen we bij wijze van uitzondering als de situatie verantwoord is!
Vanzelfsprekend houden we de RIVM-richtlijnen in acht. We blijven met iedere jongere in contact en
proberen te interveniëren om thuisstress en escalatie zoveel als mogelijk te voorkomen of te de-escaleren.
– Educatie; De locaties van Horizon begeleiding blijven geopend, echter wordt de educatie op een andere
manier uitgevoerd dan u van ons gewend bent. We bieden educatie aan via digitale middelen en we zorgen
voor individuele maatwerkoplossingen om de ontwikkeling te kunnen continueren.
– Aanmeldingen; Nieuwe aanmeldingen nemen we gewoon in behandeling en hieruit voortkomende
aanmeldgesprekken organiseren we digitaal. Wanneer het mogelijk is, starten we met nieuwe cliënten en
zo lang de quarantaineperiode duurt doen wij dit via digitale middelen.
- Domein Overstijgende Analyse (DOA); Mocht er behoefte zijn voor een domein overstijgende analyse,
dan kan dit bij de aanmeldingen worden aangegeven. Voor deze analyse maken we veel gebruik van
digitale testinstrumenten en dossier onderzoek. Ook hier heeft Horizon begeleiding maatregelen voor
getroffen om dit zoveel mogelijk te continueren.
- Overleg in- en extern; Om besmettingen te voorkomen, hebben we intern de communicatie dusdanig
ingericht dat face-toface contact tot een minimum kan worden beperkt. Overleggen gaan via
videoconferentie en op deze manier worden ook MDO’s doorgesproken. Bovengenoemde maatregelen
zorgen ervoor dat Horizon begeleiding haar uitgangspunt kan blijven waarmaken.
Wij gaan zoveel als mogelijk een stukje wandelend begeleiden of boodschappen doen etc. en daarnaast
veel beeldbellen, telefoneren en appen met de cliënten, we noteren al deze momenten in onze zorg ap tbv
de declaraties zodat we alles goed kunnen verantwoorden .
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Icare

Icare

- Werkwijze Icare Omdat GGD / huisartsen nagenoeg niet meer testen of iemand daadwerkelijk besmet is
met Covid-19 (slechts nog wanneer dit opname-afhankelijk is), heeft het RIVM de casusdefinities. Dit, in
combinatie met het gegeven dat er gezien de landelijke schaarste geen Persoonlijke Bescherming
Materialen zijn voor de Thuisbegeleiding, is aanleiding geweest om de werkwijze voor Thuisbegeleiding aan
te scherpen. We vragen aan de coördinatoren Thuisbegeleiding om de klanten te categoriseren: klanten
waarmee we telefonisch contact kunnen onderhouden en klanten waarbij een huisbezoek noodzakelijk
blijft. De bedoeling is om waar dat mogelijk is, klanten telefonisch te begeleiden. In dat geval is het de
bedoeling de klant te bellen om dit met hem/haar te bespreken, dat de begeleiding voorlopig telefonisch
plaatsvindt. Deze afspraak wordt schriftelijk bevestigd (zie bijlage brief klanten TBG telefonisch).
– Knelpunten Mochten er situaties zijn waarbij toch knelpunten ontstaan, dan is bij Icare de procedure dat
de coördinator rechtstreeks contact opneemt met de toegang of verantwoordelijke consulent van de
betreffende gemeente/hoofdaanbieder om het knelpunt toe te lichten en te proberen tot een gezamenlijk
oplossing te komen. Als zij er onderling niet uitkomen, dan zullen we opschalen naar de account/contractmanager van uw organisatie.
- Up-to-date houden van informatie Wij proberen wij al onze begeleiders zoveel mogelijk van de juiste en
gewijzigde informatie te voorzien zodat ze op de hoogte zijn van de laatste protocollen e.d. Dit doen wij
via een dagelijkse update op onze intranetpagina. Wij geven begeleiders tijd om dit ook tot zich te nemen.
Omdat wij als Icare met ongeveer 35 gemeenten/hoofdaannemers een contract of subsidieafspraak
hebben voor de WMO en jeugd proberen wij een eenduidige wijze te vinden m.b.t. het verstrekken van
informatie aan u. Wij kiezer ervoor om niet op alle afzonderlijke mails te reageren, maar om
informatieverstrekking richting u centraal aan te vliegen. Ook is het voor ons heel bewerkelijk om via de
verschillende portals te communiceren, vandaar dat wij in deze situatie kiezen om alles via de mail te
doen. Wij rekenen hierin op uw begrip. Mocht uw organisatie vragen hebben of informatie sturen rondom
inzet en maatregelen mbt Corona wilt u dan alle communicatie naar dit mailadres sturen:
zorgcontractering@icare.nl
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IJsselgroep
ED of PDIJ

In2-Psy

- Volgen maatregelen van overheid; minimaliseren van sociale interactie Op 16 maart zijn door het
kabinet aanvullende maatregelen in werking getreden in de aanpak van het Coronavirus. Deze
maatregelen, rondom het beperken van sociaal contact en het sluiten van de scholen, hebben landelijk
ingrijpende gevolgen. Dit geldt ook voor de jeugdzorg die wij bieden. De genomen maatregelen gelden op
dit moment tot 6 april 2020, of zoveel langer als nodig is. Op 17 maart hebben wij als Psychologische
Dienstverlening IJsselgroep (PDIJ) in overeenstemming met de maatregelen t.a.v. de zorg besluiten
genomen over de voortgang van de GGZ in deze tijd.
- Behandeling op afstand Continuïteit van de zorg is van groot belang voor de kwetsbare kinderen en hun
ouders. Het is dan ook van groot belang dat de behandelingen gestart worden of doorgezet worden.
Tegelijkertijd zijn wij ons zeer bewust van het belang van de genomen maatregelen, die ook in onze
organisatie tot aangescherpt beleid hebben geleid. PDIJ heeft daarom besloten de behandelingen op
afstand voort te zetten middels een live videoverbinding tussen de cliënt en de vertrouwde behandelaar.
Uiteraard vragen wij hiervoor toestemming aan de ouders. Per kind wordt, samen met ouders, gezocht
naar een manier om dit zo snel mogelijk te realiseren op een tijdstip dat aansluit bij de mogelijkheden van
het gezin. Hierbij vragen we ouders of anderen in het netwerk het kind te helpen om de behandeling op
afstand goed vorm te geven. Ouderbegeleidingen zullen ook via live videoverbinding plaatsvinden. De
beschreven situatie zal aanhouden tot 6 april aanstaande, of zoveel langer als de huidige strenge
maatregelen zullen gelden.
- Aangepast Diagnostisch Onderzoek Doordat wij geen face to face contact kunnen hebben, kan een deel
van de diagnostiek nu nog niet plaatsvinden. Maar er zijn wel andere mogelijkheden. Wij zoeken naar
passende oplossingen en de regiebehandelaar of behandelaar zal hierover contact op nemen met de
betreffende ouders.
- Flexibel omgaan met beschikkingsduur Ondanks bovenstaande maatregelen kan het voorkomen dat
onderzoeken en behandelingen van kinderen worden uitgesteld. Dit kan gevolgen hebben voor de duur van
het behandeltraject alsmede het door u opgestelde zorgpad.Mocht dit bij deze kinderen gaan gelden, dan
vragen wij uw begrip hiervoor en een versoepeling van de gestelde criteria.
Met ingang van 16 maart jl. zijn onze cliënt contacten zoveel als mogelijk omgezet naar online contacten.
Dit betekent zowel videobellen, chatten, WhatsApp alsook gewoon bellen. De afspraken en behandelingen
gaan dus door, zij het, bijna altijd, op gedigitaliseerde wijze en worden, waar nodig, geïntensiveerd. Onze
locaties zijn geopend voor crisissituaties en onze telefoons worden bemand volgens de normale
dienstverlening. Onze medewerkers werken vanuit hun eigen huis. Waar face-to-face ontmoeting echt
noodzakelijk is, worden hiervoor gepaste maatregelen getroffen.

23-mrt

23-mrt

Inter-Psy

Inter-Psy

Iqbegrijp

JB Noord

JB Noord

Vanaf maandag 16 maart zullen de contacten zoveel mogelijk via beeldbellen of telefonisch plaatsvinden.
De afspraken gaan dus wel door, alleen zullen ze zoveel mogelijk omgezet worden naar telefonische
contacten of beeldbellen. Waar het echt nodig is zullen wij patiënten zien op onze locaties. U zult dan wel
gevraagd worden of u last heeft van koorts al dan niet met ziekteverschijnselen. Indien dat het geval is zal
er dan gekeken moeten worden naar andere oplossingen. Hetzelfde geldt voor thuisbezoeken. Die worden
ook omgezet in telefonische contacten of beeldbellen. Groepstherapieën zullen tot nader bericht
opgeschort worden. Patiënten die groepssessies volgen kunnen wel individuele contacten (telefonisch of
beeldbellen) krijgen met hun individuele behandelaar. Voor onze patiëntjes van onze Expertise Team Jonge
Kind geldt dat de observaties, onderzoeken en specifieke speltherapieën op onze locaties wel door zullen
gaan, mits er geen sprake is van koorts al dan niet met ziekteverschijnselen.
iQBegrijp blijft op afstand ambulante begeleiding bieden. De begeleiding vindt, waar mogelijk, plaats via
(video)bellen (AVG-proof). iQBegrijp is via de gebruikelijke kanalen bereikbaar voor cliënten en
ouder(s)/verzorger(s). Alle ouder(s)/verzorger(s) zijn telefonisch benaderd en er zijn individueel afspraken
gemaakt over hoe de begeleiding de komende weken vormgegeven wordt. Er wordt tussentijds telefonisch
contact gehouden met de ouder(s)/verzorger(s) als de huidige situatie m.b.t. corona langer gaat duren.
Indien noodzakelijk (spoed/crisis) is face-to-face contact mogelijk; hierbij worden de RIVM-richtlijnen
m.b.t. hygiëne en veiligheid gehanteerd.
In verband met de uitbraak van het Coronavirus heeft Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen
maatregelen genomen conform de landelijke richtlijnen. Graag informeer ik u onderstaand over wat dat op
dit moment betekent voor ons primair proces. Ongetwijfeld blijft afstemming over de praktijk de komende
dagen en weken nodig. Onze managers zijn voor u op de gebruikelijke manier via telefoon en mail
bereikbaar. Op onze website houden we de informatie up-to-date
(www.jeugdbeschermingnoord.nl<http://www.jeugdbeschermingnoord.nl> of
www.veiligthuisgroningen.nl<http://www.veiligthuisgroningen.nl>).
Ons doel is om de continuïteit van de kritische processen te kunnen blijven waarborgen:
1. Het werk van Veilig Thuis Groningen en van de jeugdbescherming en jeugdreclassering in Drenthe en
Groningen gaat door. Onze mensen werken in principe vanuit huis, tenzij hun aanwezigheid op locatie
noodzakelijk is.
2.Alle spoedeisende werkzaamheden behouden de hoogste prioriteit en blijven doorgaan. Bureaudiensten
en bereikbaarheidsdiensten worden volgens het gewone rooster uitgevoerd.
3. Afspraken waarbij face-to-face-contact nodig is, worden alleen gemaakt indien er sprake is van een
crisis en/of een onveiligheidsrisico. Onze medewerkers stemmen dit per casus af met de
gedragswetenschapper en de manager.
4. Alle overige interne en externe overleggen worden geannuleerd door de betrokken medewerker zelf.
5. Onze kantoren in Assen en Groningen zijn voor bezoekers gesloten.
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JH Friesland
Jij bent top.

kbzorg

JH Friesland

• JHF blijft gewoon zorg verlenen • JHF voorziet een stijgende gezinsdruk door sluiting van scholen en
opvang • JHF ziet en verwacht een terugloop van het aantal toewijzingen
Met bijna alle clienten en hun ouders is de begeleiding omgezet naar (2,3 x p/wk) telefonisch contact
(zowel app, als spraak) en mailcontact. Deze vorm van coachende begeleiding, richt zich voornamelijk op
het ondersteunen van de ouders bij het vinden van een nieuwe structuur voor de kinderen thuis, o.a.
middels handvatten en suggesties voor (creatieve- en bewegings-) spelvormen en als uitlaatklep voor
ouders, om de dagen thuis met de kinderen zo positief mogelijk te kunnen invullen. Met enkele clienten is
wegens de noodzaak hiervan nog wel een wekelijkse afspraak, deze komen op de afgesproken tijdstippen
langs met in acht neming van de regels van het RIVM, en verblijven tijdens de coaching op voldoende
afstand 1,5 mtr, in de buitenlucht met de dieren. Nieuwe intakes gebeuren telefonisch. Met alle clienten
gaat het naar omstandigheden goed en houd ik korte lijntjes.
Ivm met het Coronavirus moet wij een aantal maatregelen nemen die door de overheid bepaald zijn. De
hulpverlening zoals deze momenteel aan jou geboden wordt, blijven we zoveel als mogelijk voortzetten.
Daarbij is het belangrijk dat we de richtlijnen van het RIVM strak moeten aanhouden. Dat betekent dat
tijdens begeleidingsmomenten alleen de 1 op 1 momenten doorgaan waar dit mogelijk is en dat we
rekening houden met de afstand tot elkaar. In situaties waarin het niet mogelijk is om deze afstand te
bewaren zoeken we zoveel mogelijk met cliënten naar alternatieven.Wij plannen de meeste afspraken nu
bij ons op locatie, hier kunnen we ons zoveel mogelijk houden aan de richtlijnen van het RIVM, bij
betreden ruimte maken wij gebruik van desinfectie gel en worden de ruimtes na elk afspraak goed
schoongemaakt. Ook willen we willen jullie vragen om de hygiëne richtlijnen aan te houden zoals gesteld
door het RIVM. Wij verzoeken jou om bij milde klachten contact op te nemen met ons zodat we kunnen
afstemmen hoe we de hulp kunnen blijven geven. Wij blijven zoals altijd telefonisch beschikbaar en ook via
Whatsapp. Waar nodig zal er gebruik gemaakt worden van beeld bellen. Wij blijven de strikte richtlijnen
volgen zoals die door het RIVM gesteld zijn en eventuele wijzigingen hierin.
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Kentalis

Wij handelen binnen de RIVM richtlijnen en passen daar onze inzet op aan, om zo goed mogelijk voor de
gezondheid van uw burgers - onze medewerkers en cliënten - te zorgen. Dit heeft natuurlijk consequenties
voor de wijze waarop zorg wordt geleverd. - De dagbesteding in dagactiviteitencentra is voor een groot
deel gestopt; wij hebben dit omgezet naar dagprogramma’s op woonlocaties, of wij brengen
werkzaamheden bij de cliënten thuis. - De ambulante zorg wordt voortgezet, deels in aangepaste vorm
bijvoorbeeld via beeldbellen. Wij merken dat bij onze ambulante cliënten bijna geen hulpverlening aan huis
meer wordt geleverd, omdat meerdere organisaties geen huisbezoeken meer afleggen (jeugdzorg,
thuiszorg, voogdij). De VG-medewerkers zijn dan de enigen die nog begeleiding bieden en de betrokkenen
helpen om hun leven op de rails te houden. Wij zijn van plan dit te blijven doen, zolang het verantwoord
kan. - We maken veel extra kosten voor bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen en voor het
inrichten van cohort afdelingen. Deze afdelingen stellen we ook open voor mensen met een beperking die
ziek worden en die niet bij ons wonen, maar ambulant begeleid worden. Onze cliënten kunnen immers niet
altijd voldoen aan de eisen van thuis quarantaine. - Onze orthopedagogische dagcentra lijken - net als de
scholen - gesloten, maar wij vangen wel de kinderen op voor wie dat thuis echt niet mogelijk is.
Bijvoorbeeld vanwege veiligheid of overbelasting. - De mensen met een verstandelijke beperking waar wij
zorg en begeleiding aan geven, kunnen meestal niet begrijpen wat de landelijke maatregelen inhouden. Bij
hen is veel onrust, vaak verergering van gedragsproblemen, soms toenemende agressie.
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Kindzorg
Marion

Ko-Bus

Om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van de maatregelen willen we u vragen de volgende vragen voor
woensdagmiddag te beantwoorden: In hoeverre lukt het u om de noodzakelijke hulp of zorg te blijven
leveren? 1. Voor zover dat in het gedrang komt, komt dat doordat medewerkers ziek zijn of doordat ze
thuis zijn vanwege gebrek aan kinderopvang? 2. In hoeverre ziet en benut u alternatieve mogelijkheden
om de noodzakelijke hulp of zorg te blijven leveren (ook tips zijn welkom)? 3. In hoeverre heeft u in beeld
welke instellingen uit de regio vergelijkbare zorg leveren en bent u met hen in overleg? 4. In hoeverre bent
u naar aanleiding van de genomen maatregelen en de effecten daarvan, in overleg met de lokale toegang?
De beantwoording van deze vragen kunt u sturen aan: info@rsj-ijsselland.nl
Het is ons helaas niet gelukt om in deze, met name voor onze cliënten en dus ook voor ons, hele
stressvolle dagen tijdig te reageren op de vele vragen en meldingen van gemeenten. Wij hebben
contracten WMO, WLZ, jeugdzorg/hulp, PGB en particulier en krijgen van gemeentelijk contractpartijen,
van ouders en van cliënten hulpvragen om hun te infomeren over hoe ze deze periode doorkomen. Het
beantwoorden van de vele vragen van overheidsinstanties hebben wij even uitgesteld tot de grootste druk
van en uit onze agenda is weggevloeid.
Antwoord op vraag 1 en 2: Omdat wij geen personeel hebben kunnen wij zelf per cliënt en per situatie de
keuze maken om op basis van een inventarisatie van de risico’s te besluiten de zorg/hulp naast de
dagelijkse online en telefonische contacten ook bij de cliënt thuis, in onze praktijk of in onze daarvoor
aangepaste camper te bieden. Als er geen van deze laatste mogelijkheden passend is dan kiezen wij voor
het uitstellen van deze persoonlijke contacten.
Vraag 3; Wij hebben alle cliënten en ouders geinformeerd, ze tips gegeven voor het uitvoeren van het
thuiswerken, thuisleren, thuisblijven. Ook hebben wij met onze kennis van Autisme maatwerk dagschema’s
opgesteld en deze besproken in de afgelopen week.
Vraag 4; Wij houden contact met de overige KLIK Drenthe leden (als bestuurslid) en wij weten dat door de
zelfstandigheid en onze diverse eigen mogelijkheden voor verschillende vormen van ambulante begeleiding
onze positie wel uitzonderlijk is. Wij zien dat in tegenstelling tot de zorgen van de overheid dat wij onze
werkzaamheden hebben moeten intensiveren. Er is geen sprake van minder contactmomenten maar wij
krijgen juist meer vragen.
Op dit moment houden wij ons aan de RIVM voorschriften. Dit wat betreft hygiëne, inzetten medewerkers
en aanwezigheid van cliënten. Wonen, logeren en dagbesteding gaat door, mede om de structuur rond de
cliënten vast te houden. Wel merken we dat ouders vooral voor het logeren afzeggen. Client en/of ouders
worden wekelijks gemaild en mocht het nodig zijn worden ze gebeld. Als organisatie proberen we zo
duidelijk en transparant mogelijk te zijn voor de cliënten, maar ook voor de medewerkers.
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Leger des
Heils

Leger des Heils

Lentis

Lentis

- Crisisteam Leger des Heils Noord en Overijssel hebben een regionaal crisisteam samengesteld en deze
werkt nauw samen met het landelijke crisisteam Leger des Heils. De maatregelen van de overheid worden
omgezet naar instructies voor deelnemers en medewerkers.
- Adviezen RIVM opvolgen De adviezen van het RIVM gelden voor iedereen. Op alle locaties zijn deze
instructies doorvertaald naar de praktijk van die werklocatie.
- Contact met veiligheidsregio Leger des Heils heeft contact met alle veiligheidsregio’s in het werkgebied.
In geval van een mogelijke besmetting nemen we contact op met de plaatselijke GGD en bespreken we
met betrokkene wat de beste manier van handelen is. Dat geldt ook als we ons zorgen maken over
mensen die buiten slapen en/of in de laagdrempelige opvanglocaties.
- Zorgcontinuïteit Leger des Heils heeft een zorgcontinuïteitsplan waarin prioriteiten zijn aangegeven hoe
we de zorg prioriteren wanneer er bijvoorbeeld schaarste ontstaat in personeel of middelen. Er wordt volop
ingezet om op alle 24 uurs locaties de zorg te continueren waarbij zo nodig ondersteuning wordt gevraagd
vanuit de ambulante teams en waar nodig de bedrijfsbureaus. Op enkele locaties worden aparte ruimtes
ingericht voor opvang van zieke deelnemers. Waar mogelijk werken we samen met andere partijen.
- Buurtwerk De locaties voor buurtwerk van het Leger des Heils zijn gesloten voor publiek. Er worden geen
gezamenlijke activiteiten meer georganiseerd. Wel vindt het Leger des Heils het belangrijk om contact te
houden met de deelnemers aan de verschillende activiteiten. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van
(mobiele) telefonie en online mogelijkheden. Waar maaltijdprojecten niet door kunnen gaan, kijken we
naar andere manieren om maaltijden aan te bieden (haal- of brengservice).
In principe zijn alle face to face contacten omgezet in telefonische- of beeldbelcontacten behalve crisissen /
noodzakelijke contacten. Voor Lentis is het beleid erop gericht de klinische voorzieningen (zowel de
verpleeghuizen en de GGZ klinieken) open te houden. Dit kan betekenen dat we poliklinieken sluiten om
personeel in te zetten in de klinieken. Dit kan betekenen dat er geen personeel beschikbaar personeel is
om ambulante, niet dringende contacten, te doen.
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Life Mapping

Logeerhuis
Klein Drenthe

In antwoord op jullie schrijven geven wij onderstaand een uiteenzetting van de door Life Mapping getroffen
maatregelen om onze cliënten zo optimaal mogelijk te blijven ondersteunen gedurende deze periode van
de coronaviruscrisis.
1. Wij hebben onmiddellijk al onze cliënten geïnformeerd dat wij 24 uur per dag/7 dagen per week
bereikbaar zijn om op afstand toch het hulpverleningsproces te kunnen blijven ondersteunen.
2. De gesprekken voor opvoedondersteuning en gezinsbegeleiding vinden plaats via beeldbellen of skype.
Deze afspraken kunnen ook in de avonduren plaatsvinden wanneer de kinderen op bed liggen en beide
ouders beschikbaar zijn (met sommige gezinnen hebben wij dagelijks contactmomenten om crisissituaties
te voorkomen).
3. Met jongeren/jong volwassenen zijn wekelijks en soms meerdere momenten bel/beeldbelafspraken
ingepland, zodat de frequentie en continuïteit gewaarborgd blijft.
4. Voor cliënten met ASS-problematiek is er contact geweest hoe hen te ondersteunen met nieuwe
structuren (hulpkaarten) voor de dagindeling en te helpen met overzichtstaken.
5. Wij hebben overleg gehad met collega’s over noodsituaties en hoe wij elkaar hierin kunnen vervangen
en ondersteunen.
Logeerhuis Klein Drenthe heeft besloten om extra open te gaan voor de gezinnen/kinderen die dit nodig
zijn. De kinderen komen vaak uit onstabiele situaties en het leek ons goed om de continuïteit voor deze
kwetsbare kinderen te bewaren. Dit is een kleiner groepje dan normaal. Doordat ze hele dagen thuis zitten
worden ouders/gezinnen overvraagd en daarvoor leveren wij juist zorg. Met de extra maatregelen en
alleen kinderen en medewerkers zonder klachten. Verder wordt de zorg voortgezet volgens onze planning,
om het weekend voor alle kinderen. Tot nu toe zijn alle medewerkers en kinderen klachten vrij. Van de
kinderen die extra komen zijn de toegang medewerkers op de hoogte.
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Martini Zorg

- Vanzelfsprekend hebben wij de door het kabinet opgelegde maatregelen van 12 en 15 maart jongstleden
serieus genomen. Zo hebben wij onder andere dagbestedingen, overleggen en andere activiteiten
afgeschaald en op andere manieren ingevuld. Zonder dat hierbij de aandacht en inspanning van de te
leveren zorg wordt verminderd. Daarnaast zijn er diverse hygiëne maatregelen genomen en zijn ook onze
woonlocaties gesloten voor bezoek. Onze medewerkers die thuis kunnen werken wordt geadviseerd dit ook
te doen. Alle door ons genomen maatregelen hebben wij vastgelegd in het Handboek Preventie Corona, dit
handboek is verspreid onder al onze medewerkers. Tot slot is er intern een Coronafunctionaris aangesteld.
Zij volgt alle ontwikkelingen die voor ons als organisatie relevant zijn op de voet en is beschikbaar voor
vragen vanuit de organisatie en daarbuiten.
- Naast alle door ons genomen maatregelen, brengt het Coronavirus ook een directe verantwoordelijkheid
voor ons mee. We zullen om elkaar moeten blijven denken en nog meer dan anders op elkaar moeten
letten. Maar niet alleen op elkaar, ook vooral op onze cliënten. Veel van onze cliënten vallen namelijk
onder een kwetsbare doelgroep, vaak veroorzaakt door lichamelijke en/of psychische klachten. Als
organisatie met een vitale functie zijn wij daarom moreel en maatschappelijk gezien verplicht om deze
zorg te blijven leveren. Wij moeten meer dan ooit ‘Zorg met Aandacht’, zoals onze slogan luidt, leveren.
De zorg en begeleiding die wij geven proberen wij dan ook zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.
Natuurlijk gebeurt dit met het in acht nemen van risico’s en genomen maatregelen. Vaak zal dit betekenen
dat een fysiek bezoek aan een cliënt wellicht niet mogelijk is. Gelukkig kunnen digitale middelen hierin een
uitkomst bieden, deze proberen wij dan ook zoveel mogelijk in te zetten. Door de inzet van digitale
middelen kunnen we tegelijkertijd de fysieke begeleiding beperken en toch onze zorg blijven leveren.
Hiermee kunnen we in deze moeilijke tijd onze zorg continueren en onze cliënten blijven bedienen.
Zodoende geven we nadrukkelijk invulling aan onze vitale functie en blijven we naar elkaar omzien, juist in
deze tijd. Een tijd waarin we elkaar hard nodig hebben.
- Tot besluit willen wij u laten weten dat wij ondanks alles normaal te bereiken zijn. Het werk gaat, al dan
niet vanuit huis, gewoon door. Vragen, opmerkingen, kwesties en andere zaken met betrekking tot
cliënten en/of andere lopende zaken kunnen dus via de bij u bekende weg worden neergelegd. Ook indien
wij iets anders, in welke vorm dan ook, voor onze mede zorgorganisaties kunnen betekenen, horen wij dit
uiteraard graag.
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MEE Drenthe

MEE Drenthe

MEE Drenthe neemt alle richtlijnen van het RIVM in acht, volgen de laatste ontwikkelingen van dag tot dag
en passen ons daarop aan. Onze medewerkers blijven met elkaar in contact (telefoon, app en videobellen/overleggen) en zijn als volgt geïnformeerd over het leveren van hun inzet: 1. Ondersteuning bij jeugdhulp
die is ingekocht bij MEE Drenthe: we maken zoveel mogelijk gebruik van beschikbare
communicatiemiddelen (bellen, facetime, what’s app, skype etc.). Indien een fysiek bezoek noodzakelijk is
dan alleen bij dringende en urgente situaties: check tevoren of er sprake is van symptomen bij de externe
partij. Neem de hygiënemaatregelen in acht. Ook hiervoor geldt dat de eerder opgestelde externe
boodschap nog steeds volstaat. We houden een minimale onderlinge afstand aan van 1,5 m. Onderstaand is van toepassing voor alle cliënten die wij ondersteunen vanuit clientondersteuning. De tekst
is ook van toepassing op de mensen die via inkoop jeugd worden ondersteund: 2. We hebben extra
aandacht voor onze cliënten en inwoners van jullie gemeente. Want wat voor ons geldt, geldt juist ook
voor onze cliënten die nu niet kunnen werken, die thuis op elkaars lip zitten (of juist niet) en extra
eenzaam zijn. Immers werk/dagbesteding is juist ook voor velen een vorm van en in verbinding staan met
gelijkgestemden. Sociale contacten hebben met collega’s, voldoening voelen bij het volbrengen van een
taak, ertoe doen. En dat alles ziet er de komende tijd wellicht heel anders uit dan we gewend zijn. Veel
van onze cliënten kunnen niet thuiswerken en zijn misschien angstig voor e (financiële) gevolgen of
kunnen niet goed met de nieuwe situatie omgaan. Daarom benaderen we de mensen pro-actief (digitaal,
telefonisch) en outreachend. We nemen met alle cliënten (en eventueel oud-cliënten) contact op om te
kijken hoe het met hen gaat. Juist als we weten dat de cliënten eenzaam zijn, of zij die het moeilijker
hebben dan gewoon. Evenzo voor cliënten die thuis geen fijne / goede thuissituatie hebben. We gaan na of
cliënten de berichtgeving goed kunnen afwegen in hun persoonlijke situatie. Dit doen we telefonisch en als
het kan via beeldbellen en appcontact. 3. We blijven communiceren en contact houden o.a. met de sociale
teams en andere collega’s om samen te doen wat we moeten doen, ook weer via (video)bellen etc. Daarin
geven een aantal zorgverleners al grote(re) drukte aan zoals GGD, huisarts en (wijk)verpleegkundigen en
misschien ook bij jullie eigen sociale teams. Om samen het hoofd te kunnen bieden aan deze crisis kunnen
wij ook hen wellicht ondersteunen/ontlasten. Doordat fysieke afspraken met cliënten en allerlei overleggen
komen te vervallen verwacht ik dat consulenten komende tijd ruimte in hun agenda krijgen. Die tijd
kunnen zij inzetten voor (zorg)partijen die zich nu geconfronteerd zien met toenemende werkzaamheden.
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Meer dan IQ

Mini paardencoaching

1.In hoeverre lukt het u om de noodzakelijke hulp of zorg te blijven leveren? Ik Ik ga skypen met mijn
cliënt, dit in overleg met ouders en na schriftelijke toestemming via een vernieuwde AVG. Voor zover dat
in het gedrang komt, komt dat doordat medewerkers ziek zijn of doordat ze thuis zijn vanwege gebrek aan
kinderopvang? Er zijn geen problemen, ik ben ZZP, mijn kinderen wonen zelfstandig en zijn dus he thuis al
uit.
2. In hoeverre ziet en benut u alternatieve mogelijkheden om de noodzakelijke hulp of zorg te blijven
leveren (ook tips zijn welkom)? Zie vraag 1
3. In hoeverre heeft u in beeld welke instellingen uit de regio vergelijkbare zorg leveren en bent u met hen
in overleg? Ik heb overleg met andere SKJ aanbieders hier in de buurt, ook via Skype intervisie gehouden
i.v.m. deze tijden.
4. In hoeverre bent u naar aanleiding van de genomen maatregelen en de effecten daarvan, in overleg
met de lokale toegang? Gemeente De Wolden heb ik op de hoogte gesteld van de huidige situatie:
voortzetting via Skype. Gemeente Meppel: ik sprak onlangs de mw die Maaike Stolk vervangt maar heb
geen emailadres, dus ik kan haar niet op de hoogte brengen. Verder komen er nog wat nieuwe cliënten
aan, maar omdat ZILLIZ momenteel platligt vanwege een update ben ik nie top de hoogte van de stand
van zaken
- Groepscoachingen zijn tot 1 juni 2020 afgezegd of worden verplaatst naar een latere datum. - De 1-op-1
coachingen op locatie van Minipaardencoaching zijn mogelijk met strikte inachtneming van de gestelde
voorzorgsmaatregelen door het kabinet; Verder vinden intakegesprekken alleen telefonisch of via
Skype/whatsapp of andere online diensten plaats om het aantal bezoeken tot een minimum te beperken.
Minipaardencoaching legt in deze periode geen huisbezoeken af naar coachees. Op dit moment wordt er
versneld gewerkt aan een extra ontvangstruimte voor coachees zodat ontvangst niet in huis plaats hoeft te
vinden. Klanten zijn telefonisch of per email op de hoogte gebracht van aanpassingen en
voorzorgsmaatregelen en waar nodig zijn afspraken verzet naar een datum na 1 juni 2020. De website en
social mediakanalen van Minipaardencoaching zijn geüpdate met deze aanpassingen. Omdat bij
paardencoaching contact met het paard een belangrijk/wezenlijk onderdeel is van het coachingtraject ben
ik aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de coachingsessies toch voor een deel online aan te
bieden voor de coachees die nu liever niet op locatie willen komen, d.m.v. videochat, thuisopdrachten,
videopnames met de paarden waarbij ik thuisoefeningen aanbied voor de coachees. Dit is nog in
uitwerking fase. Verder kunnen coachees bij mij terecht via online videochatsessies (zonder paarden),
daarbij maak ik gebruik van de methode motiverende gespreksvoering. De videosessies worden vooraf
ingepland in gezamenlijk overleg via skype of andere online videodiensten.
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MJD

MJD

- Hulpverlening; Uitgangspunten in onze aanpak: - Volgen van kabinetsmaatregelen en RIVMvoorschriften. - Zoveel mogelijk de dienstverlening en bereikbaarheid voort zetten. - Daar waar mogelijk
ontwikkelen dienstverlening vernieuwen, aan laten sluiten op verwachte problematiek in de samenleving. Werken vanuit huis. - In de praktijk houd dit in dat onze hulpverleners wekelijks (en soms dagelijks) online
contact hebben met hun cliënten. Wij houden hierbij rekening met de hulpvraag van de cliënten en kunnen
de contacturen uitsmeren over de week indien dit wenselijk is. Het contact vindt plaats via telefoon, app
en/ of mail. Vaak wordt er door de hulpverlener en cliënt middels video bellen gecommuniceerd, waardoor
er ook zicht is op de omgeving van de cliënt. - Indien het noodzakelijk is kan de hulpverlener, in overleg
met zijn leidinggevende, er voor kiezen om het contact met cliënt fysiek te laten plaatsvinden. Hier zijn
afspraken over gemaakt. Zo dient het contact buiten plaats te vinden en moet er 1,5 meter afstand
gehouden worden. - Onze hulpverleners onderhouden daarnaast contact met diverse instanties, zoals de
WIJ teams, verwijzers, Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming. Deze contacten vinden ook
telefonisch plaats. - Gezien de nog te verwachten grotere impact (stress in gezinnen) moeten wij de
uitdaging aan kunnen om deze gezinnen snel en kwalitatief goed te kunnen ondersteunen. Dit heeft onze
aandacht. -Veerkracht is goed telefonisch bereikbaar voor verwijzers en cliënten. Nieuwe aanmeldingen
worden conform de gebruikelijke werkwijze opgepakt en intern verdeeld.
- Communicatie; Alle cliënten zijn middels een brief geïnformeerd over de maatregelen van het RIVM en
wat dit inhoud voor de hulpverlening van Veerkracht.
- Hulpverleners; Het is belangrijk voldoende aandacht te hebben voor onze medewerkers. Het thuiswerken
en het online contact met de cliënten wordt door veel medewerkers al heel zwaar en belastend ervaren.
Om er voor te zorgen dat onze hulpverleners voldoende toegerust zijn om in deze onzekere tijd hun werk
kwalitatief goed te blijven doen hebben wij de volgende actie uitgezet: - Minimaal 2 x per week een interne
mail versturen (mede op basis van landelijk nieuws en geïnventariseerde vragen die bij medewerkers
leven) - Interne Buddy’s voor medewerkers om te sparren en te klankborden - Telefonisch contact tussen
medewerkers en managers, met bijzondere aandacht voor de privé-situatie (bv alleenstaande met jonge
kinderen, collega’s die ziek zijn)
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Molendrift

Music 4 you

Noorderblinck

Noorderblinck

Omega-groep

Omega-groep

1. We zetten zoveel mogelijk van de clientcontacten over naar beeldbellen/telefoon/Samen1Plan, zie
algemene berichtgeving: https://www.molendrift.nl/nieuws/646-corona-beleid-molendrift
2. We hebben opnieuw geevalueerd wie onze risicoclienten zijn. De bestaande en de specifiek nieuwe tgv
de Corona pandemie. Hebben daar typeringen bij gemaakt en daarbij manieren van
contacthouden/behandelen beschreven. Werkenderwijs wordt deze aanpak voortdurend verder verbeterd.
Op clientniveau altijd in de vorm van maatwerk. In specifieke gevallen in nauwe samenwerking met
wijkteams.
3. In de eerste weken lag het zwaartepunt op contact houden en escalaties voorkomen, inmiddels ligt het
zwaartepunt weer op (digitaal) behandelen, waarbij we ook specifieke aandacht hebben voor goede
werkwijzen voor digitale intakes, zodat wachtlijsten niet te ver oplopen.
4. We hebben gesprekken met collega zorgaanbieders en met een aantal gemeenten over specifieke
situaties die zoch voor zouden kunnen doen en hoe we dat zelf of anders gezamenlijk voor kunnen zijn
In de meeste gevallen gebruiken wij op dit moment beeldbellen om de zorg te verlenen. Er komen nog wel
cliënten op locatie maar na aanleiding van mijn telefoongesprek met de accountmanager gaat ook dat
vervallen en leveren wij alleen nog zorg via beeldbellen. Verder bellen wij elke maandag met onze cliënten
om te informeren hoe het gaat. Zodra wij merken dat er cliënten door deze manier van zorgverlening in
de knel komen nemen wij contact op met de accountmanager.
Ter informatie sturen we u hierbij de maatregelen die t.g.v. het Coronavirus genomen zijn door GGZ
Praktijk Noorderblinck. Conform die maatregelen die het kabinet op 15 maart 2020 heeft afgekondigd
kunnen onze afspraken in principe door gaan, maar willen we het aantal fysieke contacten wel tot een
minimum beperken. Dit betekent dat alle PMT en spelkamer therapieën tot nader orde zijn uitgesteld. Dit
geldt ook voor reguliere medicatiecontroles. We doen ons best iedereen te helpen door de overige
afspraken zoveel mogelijk door te laten gaan, maar dan telefonisch, en binnenkort via beeldbellen (is
aangevraagd). Mocht het nodig of gewenst zijn, dan kunnen we in overleg de afspraak op onze locatie door
laten gaan, uiteraard met inachtneming van de regels tot hygiëne en afstand. Dit onder de voorwaarden
dat zowel de behandelaar als de cliënt en zijn/haar begeleider klachten- en koortsvrij zijn. Ons beleid is
om, voorafgaand aan alle geplande afspraken, telefonisch contact te zoeken om tot een passende afspraak
te komen. Krijgt de cliënt of de begeleider (alsnog) last van en keelpijn, hoesten, loopneus en/of koorts,
dan wordt dringend gevraagd om niet te komen maar telefonisch contact op te nemen. De behandelaar
belt dan z.s.m. terug. Alle medewerkers houden zich aan de hygiëneregels en andere preventieve
maatregelen zoals die door het RIVM worden geadviseerd.
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Ons
kinderparadijs

Oosteinde
Paard en
Weldaad

Oosteinde

• Dagbesteding 18+: Zoals de landelijke richtlijnen voorschrijven, gaan onze cliënten vanaf 16 maart 2020
niet meer naar de dagbestedingslocatie “Ons Kinderparadijs”. Er is regelmatig telefonisch contact met de
cliënten. Alleen in dringende gevallen wordt er zorg geboden.
• 24-uurszorg (bewoners): Deze zorg wordt voortgezet.
• Dagbesteding <18, logeren: Voor deze kinderen wordt de zorg zoveel als mogelijk voortgezet. Dit is op
indicatie van de zorgboer(in) en de orthopedagoog. Kinderen mogen niet naar de zorgboerderij komen als
de kinderen gezondheidsklachten vertonen zoals neusverkoudheid (zoals een loopneus), hoesten, keelpijn
óf als ze koorts hebben. Indien er sprake is van dergelijke gezondheidsklachten binnen het gezin, mag het
kind ook niet naar de zorgboerderij komen.
• Aanmeldingen: Nieuwe aanmeldingen worden zoveel als mogelijk in behandeling genomen. De
intakegesprekken vinden telefonisch plaats.
• Algemene maatregelen: De hygiënevoorschriften van het RIVM worden gevolgd (geen handen schudden,
niezen en hoesten in de holte van de elleboog, afstand houden, handen wassen etc.).
• Contact houden: Indien een kind niet bij de zorgboerderij kan of mag komen, wordt er contact
onderhouden met het gezin via videobellen. Thuis is niet voor alle kinderen een veilige of fijne plek (o.a.
spanningen, armoede, huiselijk geweld etc.). Indien dit wordt gesignaleerd en/of hier zorgen over zijn
vanuit “Ons Kinderparadijs”, wordt er intern besproken welke stappen er ondernomen worden.
• Personeel: Er gewordt gewerkt in een kleinere setting met minder personeel. Zolang er geen personeel
met bovengenoemde gezondheidsklachten binnen de zorgboerderij zijn, zullen we ons uiterste best doen
op aangepaste wijze de zorg voor deze kwetsbare groep te continueren.
https://www.oosteindekinderenenjeugd.nl/algemeen/voorzorgsmaatregelen-corona/

23-mrt

Op basis van de ontvangen adviezen hebben we momenteel het volgende besloten:
- dagelijks contact met de thuis zittende kinderen van de zorgboerderij.;
- periodiek contact met de ouders;
- 3 dagen in de week open voor de dagbesteding voor maximaal 3 kinderen.
- Uiteraard wordt bij de bezoeken rekening gehouden met de door het RIVM gegeven adviezen en
richtlijnen.
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Pep Wiersma

Perspectiev

Plusboerderij

Voor wat betreft de Dyslexiezorg hebben we ons er de afgelopen week met succes voor ingespannen deze
zorg volledig online te kunnen voortzetten middels ZOOM-meeting (www.zoom.us), eventueel begeleid
door telefonisch contact. Huiswerktaken worden zo nodig per post toegestuurd als ouders/verzorgers niet
in de gelegenheid zijn deze te printen. De behandelaren hebben een eigen laptop-met-camera, waarmee
ze vanuit huis kunnen werken. Er vindt (vooralsnog) tot en met eind april geen dyslexiebehandeling op de
praktijklocaties plaats. Onze behandelmethode, de F&L-methode, biedt hier een uitstekende ondersteuning
(www.fenlexpertisecentrum.nl). Voor wat betreft de Jeugd-GGz willen we de behandelingen eveneens
zoveel mogelijk middels ZOOM-meeting continueren. Daarnaast kunnen we gebruik maken van Minddistrict
(www.minddistrict.nl). Ten aanzien van de intake, onderscheiden psychologische onderzoeksmomenten en
resultatenbesprekingen geldt dat we de dag eraan voorafgaand nog even telefonisch contact opnemen.
Alle afspraken tot aan 6 april zullen via telefonisch contact en beeldbellen voortgezet worden. In gevallen
van crisis wordt intern afgewogen of face to face contact noodzakelijk geacht wordt en besloten hoe dit
verder op te pakken. Veiligheid is hierbij altijd onze eerste prioriteit. Aan de hand daarvan zullen dan ook
afwegingen gemaakt worden. Voor al onze woonlocaties betekent dit dat er tot 6 april geen bezoek zal
kunnen plaats vinden. Ook zullen wij onze jongeren verzoeken om zoveel mogelijk bij ons binnen te
blijven. Wij begrijpen dat dit een indringende maatregel is maar zien op dit moment helaas geen andere
mogelijkheid. Wij stellen alles in het werk om onze medewerkers en jongeren gezond te houden, zodat de
zorg gecontinueerd kan blijven worden. In overleg met ouders en betrokken ketenpartners wordt per
individu afgewogen of jongeren langer thuis zullen blijven of niet. Jongeren die op dit moment buiten
PerspektieV verblijven en klachten krijgen zullen voor als nog niet terug kunnen keren naar de woonvorm.
ndersom geldt ook dat jongeren die op de groep verblijven en klachten krijgen niet naar huis zullen gaan.
In goed overleg met iedereen wordt afgestemd wat hierin per individu wenselijk en nodig is. Ook hiervoor
geldt dat veiligheid onze eerste prioriteit is. Met regio scholen zijn wij in overleg hoe het onderwijs op
afstand vormgegeven kan worden de komende weken. Onze jongeren zullen net als op andere dagen een
vaste dagstructuur houden. Met betrekking tot nieuwe plaatsingen zal een afweging gemaakt worden of de
plaatsing uitgesteld kan worden tot na 6 april. In geval van crisisplaatsingen wordt gekeken of de er nog
alternatieven zijn, hoe de gezondheid van de jongere zelf is en in diens directe omgeving. Mocht iemand
klachtenvrij zijn en de plaatsing noodzakelijk geacht worden dan zullen wij in goed overleg zoveel mogelijk
jongeren blijven opvangen.
Wij zijn 'gewoon' geopend, waarbij we de richtlijnen van o.a. het RIVM natuurlijk opvolgen. kort gezegt
zijn 'gezonde' kinderen gewoon welkom. We merken dat er, soms tien minuten voor aanvang van de
opvang, ouders kinderen afbellen. in kleinere getalen zijn er ook kinderen die (veel) vaker komen omdat
het thuis niet houdbaar is. Ook daar geven wij gehoor aan, voor zover dit qua mankracht kan. Zoals u ook
al aangaf in uw brief, blijven we ook de gezinnen van de kinderen die niet komen op afstand monitoren
dmv (regelmatig) telefonisch contact. Wij doen er alles aan om de zorg voor, soms zeer kwetsbare
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kinderen in soms zeer fragiele systemen zo veel mogelijk door te zetten. we hopen daarin op zo veel
mogelijk ondersteuning van uw kant. Mocht er verandering komen in onze inzetbaarheid, dan zal ik u
daarvan op de hoogte brengen,
Wij zetten als praktijk de begeleiding voort door te werken met video bellen en door telefonisch contact te
onderhouden. Bij nood situaties hebben we wel face tot face afspraken.

Praktijk
Asgard
Praktijk De
Waal

Praktijk Van
der Vinne

Praktijk Van
Dijk

Praktijk Van
Dijk

Vanaf 16 maart vinden er geen face-to-face afspraken meer plaats. Met de cliënten is telefonisch geweest
om de huidige situatie te bespreken. We zijn overgegaan tot telefonisch contact of beeldbellen via zoom of
therapieland. Vaak blijkt dat de duur van de contacten korter is en het wordt door cliënten erg op prijs
gesteld om meer frequent contact te kunnen hebben. Zo vinden sommige contacten 2x per week plaats.
Steeds wordt een nieuwe afspraak tot contact gemaakt en is er ook de aanbieding dat cliënten indien nodig
zelf contact zoeken, eventueel buiten kantoortijden. We gaan volgende week starten met intake
gesprekken via beeldbellen om de wachttijd niet op te laten lopen.
Onze behandelingen worden waar mogelijk en gewenst gegeven via Skype/WhatsApp/Zoom/therapieland.
In uitzonderingsgevallen wordt daadwerkelijk wel een behandeling op de praktijk gegeven. Uitgebreide
diagnostiek bij jeugd kan in deze periode niet plaatsvinden, omdat de afstand niet 1,5 m kan zijn en of
omdat ouders hier risico’s in zien in verband met ziekteverschijnselen bij kinderen en/of ouders. Daarnaast
worden de andere algemene richtlijnen in acht genomen met betrekking tot geen hand geven, vaker de
handen wassen, deurklinken en tafels tussendoor reinigen.
De landelijke richtlijnen van de overheid en het RIVM zijn aangescherpt. Binnen de praktijk houd ik mij aan
die richtlijnen om zo verdere besmettingen te voorkomen. Het allerbelangrijkste daarbij is dat jouw
behandeling door kan gaan! De contacten zullen daarom zoveel mogelijk via beeldbellen plaatsvinden. De
ervaringen tot nu toe zijn positief! Wanneer het echt niet anders kan zie ik cliënten in de praktijk, mits er
geen ziekteverschijnselen zijn. Daarbij houden we uiteraard de anderhalve meter ‘social distance’ in acht.
Ook EMDR vindt online plaats. Dit nadat de EMDR-vereniging heeft uitgelegd hoe we dat het beste kunnen
doen. De eerste behandelingen zijn goed verlopen en de clienten waren tevreden!
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Psychologenpraktijk
Ebbers

Psychologenpraktijk
Emmen

Psychologenpraktijk
Oosterhof

Psychologenpraktijk Ebbers doet alles wat in onze macht ligt om onze hulp op een verantwoorde wijze te
kunnen blijven bieden. We volgen daarbij de bekende maatregelen van het RIVM om verspreiding van het
virus te voorkomen en vragen ook van cliënten zich hieraan te houden. Face-to-face-contact wordt zoveel
mogelijk vermeden. Medewerkers zullen samen met cliënten zoeken naar een passend alternatief. Dat kan
betekenen dat behandeling via telefoon, E-health, mail of Videocall plaats vinden. Medewerkers met
ziekteverschijnselen (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of of koorts) zullen niet op de praktijk
aanwezig zijn. Indien mogelijk zullen zij hun werkzaamheden thuis voortzetten. Wij vragen ook van
cliënten en andere bezoekers met deze ziekteverschijnselen dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden. De
medewerkers zullen geen cliënten (of andere bezoekers) ontvangen die koorts hebben en/of veel niezen of
hoesten. We gaan in dat geval met elkaar na of en op welke wijze de hulpverlening kan worden
voortgezet. Indien cliënten (of andere bezoekers) de afgelopen twee weken in risicogebieden zijn geweest
(China, Hong Kong, Macau, Singapore, Zuid-Korea, Iran, Noord-Italië en Tirol) zullen wij de gezondheid
van zowel cliënten als medewerkers vooropstellen en hebben medewerkers de vrijheid om bezoeken te
annuleren. Deze maatregelen gelden tot 6 april. Als er aanleiding voor is, nemen we aanvullende passende
maatregelen om veilig en verantwoord te kunnen blijven werken, voor onszelf en voor de mensen waar we
mee werken. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.
De maatregelen, zoals die verstuurd zijn naar het personeel. In je contract staat een standplaats. Vanaf
komende week werk je zoveel mogelijk thuis, tenzij de situatie dat niet anders toelaat. Je werkt 1 dag op
de locatie Leeuwarden of indien er een andere standplaats in je contract staat, op die standplaats. Er is
een rooster, zodat er maximaal 2 mensen tegelijk op de praktijk zijn. In de spreadsheet staat een
overzicht voor deze week. Op deze dag verwachten we je op de praktijk in Leeuwarden. Als je op een
locatie werkt, zorg je ervoor na elk consult en na het einde van de werkdag, dat: - de cliënt niet eerder op
de afspraak is zodat geen gebruik hoeft gemaakt te worden van de wachtruimte - jij en de cliënt tenminste
1,5 meter afstand houden van elkaar - de stoelen en deurklink gedesinfecteerd zijn - de wc
gedesinfecteerd is mits deze is gebruikt - de keuken gedesinfecteerd is mits deze is gebruikt - Het
doorgeefluik kan gebruikt worden indien nodig Verder gelden de maatregelen zoals beschreven in de
eerste mail. Mochten er ideeën zijn dan sta ik daar zeker voor open, maar mail het eerst naar mij en niet
naar alle collega's.
Hierbij mijn bericht over mijn maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Momenteel heb ik
zelf gezondheidsklachten en heb ik een aantal dagen niet kunnen werken. Sinds vorige week donderdag
werk ik uit huis, via beveiligd beeldbellen van Therapieland. Ook komende week zal ik zo werken, tot ik
zelf een dag klachtenvrij ben. Dan zal ik de geldende richtlijn volgen voor het werken vanuit mijn praktijk
(afstand, geen handen, na elke cliënt schoonmaken).

21-mrt

31-mrt

22-mrt

Psychologiepraktijk Erica/
Braining

Psychologiepraktijk
Veenstra
Remedial
Teaching
Hoogeveen

s Heeren Loo
Saxenburgh
groep

s Heeren Loo

Sinds 16 maart jl nemen we de richtlijnen van het RIVM in acht; We geven de mogelijkheid tot face-toface gesprekken, waar dit niet mogelijk of wenselijk is, proberen we dmv (beeld)bellen cliënten te blijven
helpen om de continuïteit te waarborgen. EMDR en diagnostiek worden uitgesteld t/m 6 april 2020. We
nemen contact op met deze cliënten en bieden waar nodig alternatieven, uiteraard met inacht neming van
de hygiëne richtlijnen. Wel merken we veel onrust bij patiënten van zowel 18- als 18+, over het hele
Corona gebeuren. Daardoor is er op een aantal vlakken, extra ondersteuning nodig. We proberen, waar
mogelijk, deze extra ondersteuning te bieden, binnen de gestelde richtlijnen. Financieel zal het lastig zijn
de komende tijd omdat er veel afspraken niet door kunnen gaan, zoals gewenst. Een groot gedeelte van
ons werk is oa diagnostiek om tot een juiste behandeling te komen. We nemen tot 6 april as geen nieuwe
patiënten aan. Op dit moment beraden we ons op de vervolgstappen voor het geval de situatie langer gaat
duren.
Alle behandelconsulten zijn overgezet naar (beeld)bellen. Ik behandel op dit moment weinig jeugdigen.

31-mrt

In week 12 hebben wij naar aanleiding van de verscherpte maatregelen geen begeleidingen verzorgd. In
dezelfde week hebben wij geïnventariseerd waar voor week 13 het van belang was/is dat de begeleidingen
gecontinueerd worden. Vanaf week 13 verlenen wij bij deze gezinnen/kinderen de zorg waar mogelijk face
to face. Wij houden ons daar aan de richtlijnen zoals gesteld door het RIVM. Wij verzoeken de cliënten om
bij milde klachten contact op te nemen met onze praktijk om dan af te stemmen hoe de
begeleidingsmomenten vormgegeven kunnen worden. Wekelijks blijven wij met onze cliënten afstemmen
waar hulp/begeleiding van belang is om te continueren.
Zie voor actuele informatie de website.

21-mrt

Cliënten komen niet op de polikliniek bij de kinderarts, het contact verloop als volgt: Telefonisch,
Beeldbellen (skype), APP-contact, Mail contact. Vanzelfsprekend houden wij per cliënt de activiteiten bij die
worden uitgevoerd.
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Scauting

Scilla Andante

Scauting

Al onze ambulante cliënten en deelnemers aan de dagbesteding zijn uitgenodigd om deel te nemen aan
een ‘Discord’ platform. Middels dit platform kunnen mensen onderling met elkaar communiceren, elkaar
uitnodigen voor een online game. Tevens geven onze dagbestedingscoaches via dit platvorm deelnemers
opdrachten waarmee zij thuis aan het werk kunnen gaan. Binnen Scauting voeren wij onderstaand
protocol:
Ambulante begeleiding Vanuit onze OPA (Oprecht Persoonlijke Aandacht) benadering is onze eerste vraag
aan de cliënt: wat heb jij nodig aan ondersteuning tijdens de Corona crisis? Dit is dus het eerste gesprek
dat, via App, email of telefonisch, met de client gevoerd wordt. Tevens informeren wij naar de gezondheid
van de cliënt. Gezond of niet gezond, het uitgangspunt is zorg op afstand, bellen, mailen, appen,
beeldbellen, deze manier van ondersteunen minimaliseert de kansen op besmetting. Van elk contact wordt
verslaglegging gedaan in ons zorg administratiesysteem. We stellen onszelf constant de volgende vraag:
Levert zorg op afstand datgene op wat een client nodig heeft?
Dagbesteding Vanuit onze OPA (Oprecht Persoonlijke Aandacht) benadering is onze eerste vraag aan de
cliënt: wat heb jij nodig aan ondersteuning tijdens de Corona crisis? Dit is dus het eerste gesprek dat, via
App, email of telefonisch, met de client gevoerd wordt. Tevens informeren wij naar de gezondheid van de
cliënt. Gezien de dynamiek welke aanwezig is bij de dagbesteding heeft Scauting besloten om de
dagbesteding gesloten te houden.
Onze dagbestedingscoaches:
- Hebben meerdere malen per week contact, via app, email, beeldbellen of telefonisch met de deelnemers.
Tijdens deze gesprekken worden opdrachten besproken om in de thuissituatie te maken. Tevens bieden
deze contacten de mogelijkheid om een luisterend oor te zijn voor de deelnemers.
- Nodigen deelnemers uit voor discord, een platvorm waar men op kan discussiëren, waarop opdrachten
voor een dag invulling gegeven kunnen worden en waar vragen gesteld kunnen worden.
- Bezoeken deelnemers in de thuissituatie, daar waar nodig en met inachtneming van de RIVM
veiligheidsmaatregelen.
1. Wij volgende de richtlijnen van het RIVM, vaker handen wassen, zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
bewaren, cliënten gaan niet mee naar winkels enz.
2. Cliënten blijven op hun eigen woonlocatie, krijgen daar de dagbesteding aangeboden.
3. Externe dagbesteding is tijdelijk stil gezet, wel wordt er contact onderhouden met het thuisfront hoe het
gaat.
4. Management team heeft van ma t/m vr dagelijks om 10.00 kort overleg om maatregelen te monitoren
en eventueel bij te stellen.
5. Geen bezoek op de woongroepen, ouders/verwanten mogen client wel ophalen om mee naar huis te
gaan.
6. Opname stop tot nader order.
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Stichting Reik

De dagbestedingen, naschoolse opvang en kinderdagcentra van alle zorgonderdelen worden per direct
gesloten t/m 6 april. Onze vervoerders worden persoonlijk op de hoogte gesteld. De supermarkten van
Wil en Support&Co blijven vooralsnog open. Zorgmedewerkers zijn de komende periode hard nodig om de
zorg door te laten draaien. Dit geldt ook voor Zorggroep Alliade. We vragen van al onze medewerkers en
direct betrokkenen - waar mogelijk - flexibel te zijn, zodat de zorg voor onze cliënten wordt
geborgd. Samen doen we wat nodig is!
De komende periode zet ik de dyslexiebehandelingen voort via videobellen. De eerste ervaringen zijn
positief. Ik kan mijn oefensoftware delen door het scherm met de cliënt te delen en de muiscontrole over
te geven. Zo kunnen de kinderen allerlei oefeningen online gewoon doen. Naast deze software gebruiken
we andere middelen/technieken om de online-behandeling vorm te geven. Wij denken dat de we de
continuïteit op deze wijze voldoende kunnen waarborgen.
Op dit moment leveren we voornamelijk online begeleiding/zorg. We zijn hierin creatief en proberen
diverse systemen en mogelijkheden uit. Tot nu toe zijn er geen medewerkers getroffen door het virus. Een
van hen kampt met kinderopvang problemen. Hier proberen we creatief mee om te gaan en te zien of er
regelingen zijn. De organisatie van de gehele zorg van onze organisatie vraagt veel van de medewerkers.
Aan creativiteit, aan overleg etc. We zijn niet met andere instellingen in overleg over het leveren van zorg.
De aandacht is voor nu, voornamelijk gericht op het eigen reilen en zeilen. Online begeleiding moet goed
afgestemd worden op de cliënt. We merken dat dit niet voor iedereen goed werkt. Zowel begeleiders als
cliënten moeten uit hun comfortzone stappen en gezien de doelgroep waarmee we werken met nogal wat
beperkingen als het gaat om oa. Flexibiliteit en het omgaan met veranderingen vraagt dit tijd en energie.
De frequentie van de zorg evenals de hoeveelheid zorg die we leveren is beduidend lager momenteel.
Daarnaast zien we dat het ook een impact heeft binnen het gezin van de cliënt. Daar waar ouders thuis
werken of anderszins thuis blijven, ontstaat er hier en daar ook wat druk binnen de gezinnen. Meer tijd
met elkaar doorbrengen is niet altijd een verbetering
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Subrosa
SY Zorgt

In navolging op een eerder verstuurd bericht vanuit Studio JOB Odoorn geven we hieronder een overzicht
van de wijze waarop wij de dienstverlening denken te kunnen voortzetten.
- Vanaf vorige week maandagmiddag 16 maart hebben wij Studio JOB Odoorn tot nader overleg gesloten.
Dit besluit hebben we genomen in gezamenlijk overleg met de jongeren en hun ouders. We hebben deze
week veel contact via WhatsApp, telefonisch en videobellen gehad om te monitoren hoe iedereen er in
staat en hoe het met ze gaat. Vandaag, maandag 23 maart zitten wij hier bijeen om cliëntgericht een
invulling te maken om op een zo goed en creatief mogelijke manier de jongeren te begeleiden en
ondersteuning te bieden. Dit geldt ook voor hun ouders.
- Vroegtijdige schoolverlaters ondersteunen bij schoolse activiteiten. We gaan schoolboeken met daaraan
gekoppeld schoolwerk brengen en halen naar jongeren en betrokken docent.
- Er zullen overleggen plaatsvinden met onze orthopedagoog en externe verwijzers. Zowel met ons als met
de jongeren en indien nodig ook hun ouders.
- We zullen producten en materialen gaan aanleveren om thuis verder te kunnen werken met de projecten
die gestart waren bij de Studio of alsnog in deze situatie kunnen starten.
- Er is met de jongeren en hun ouders afgesproken dat ze ons ten aller tijden mogen contacten in welke
vorm dan ook. Er wordt hier al volop gebruik van gemaakt.
- We zullen via Google 'Hang-out' een mogelijkheid creëren om in groepsverband contact met elkaar te
hebben.
- Onze sportdocent zal via beeldmateriaal haar les voortzetten. Bewegen vinden we belangrijk ook in deze
situatie.
- Bovenstaande is voor dit moment de manier waarop wij denken een goede voortzetting te kunnen doen
van onze dienstverlening. Mochten er veranderingen moeten plaatsvinden dan bewegen we daarin mee.
Subrosa
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Nogmaals wij blijven contact onderhouden met al ons cliënten. Op dit moment volgen we online een
ehealth training zodat we daar ook ons meer op kunnen richten tijdens deze periode. Verder hebben we
beveiligde online beeld-belverbindingen, waarmee we de contacten kunnen uitvoeren. Er is iets frequenter
contact met de cliënten en of hun ouders via de telefoon, de tijd per contact is dan weer wat korter. Voor
waar het noodzakelijk doen we een spreekuur met de psychiater (met name medicatie) dit uiteraard met
in achtneming van de maatregelen en bescherming van de personen. Nieuwe aanmeldingen worden nog
steeds verwerkt en er is een telefonisch contact om een inventarisatie te maken van de problematiek. De
intake kan plaatsvinden via beeldbellen of telefonisch. Voor alle cliënten zijn we nu bezig een tijdelijk
behandelplan te maken gedurende de corona periode.

3-apr
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dagbesteding <18 3 deelnemers. Indien een kind niet mag of kan komen houden we contact via
beeldbellen, afhankelijk van de thuissituatie wordt er minimaal 3 keer per week en anders dagelijks
contact gehouden, hier zijn ouders/verzorgers ook op de achtergrond aanwezig, we maken ons wel zorgen
dat er terugval kan zijn van zeker 1 deelnemer, moeder heeft hem meteen afgemeld "vanwege corona",
dit is uiteraard terecht, maar geeft een dubbel gevoel gezien de thuissituatie maar lijkt tot nu toe redelijk
te gaan, we houden de situatie scherp in de gaten. De zorgboerderij is nog wel open, we houden rekening
met de richtlijnen en adviezen van het RIVM. We zijn een kleinschalige zorgboerderij en werken
hoofdzakelijk buiten, tijdens pauzes houden we de verplichte afstand van minimaal 1,5 meter in acht. Bij
gezondheidsklachten (loopneus, hoest, koorts) van deelnemers en of gezinsleden zijn de deelnemers niet
welkom op de boerderij, ook andersom als wij deze verschijnselen vertonen is de zorgboerderij gesloten.
Wij hebben op dit moment 3 cliënten vanuit de jeugdhulp. Alle 3 komen ze nu niet. De reden is dat ze bij
ons in de werkplaats werken en bij heel veel dingen hebben ze een op een hulp nodig. Omdat wij dan niet
de richtlijnen van de RIVM kunnen voldoen hebben wij besloten om alle hulp eerst stil te zetten. Nu het
langer duurt zijn we aan het kijken wat we wel kunnen doen maar omdat we, om iets uit te leggen, dicht
bij de cliënt moeten staan vinden we dat lastig.
Timon hanteert de richtlijnen van het Nederlands Jeugd Instituut voor professionals.
Besluit 25 maart 2020: Eén maatregel per 23 maart vanuit de overheid is dat als één lid van het gezin
koorts heeft, dan het gehele gezin binnen moet blijven. Als de persoon 24 uur klachtenvrij is, dan kan de
gezinsisolatie worden opgeheven. Voor Timon interpreteren we dit als volgt:
· Als een cliënt een eigen appartement heeft, dan blijven alleen de bewoners van dat appartement binnen;
dit geldt dus niet voor alle cliënten van de gehele voorziening.
· Als cliënten alleen een eigen slaapkamer hebben en overige voorzieningen met anderen delen, dan
dienen alle cliënten van die voorziening binnen te blijven.
Besluit: Alle ambulante medewerkers, pleegzorgwerkers en collega’s met een kantoorfunctie werken vanaf
16-03-2020 vanuit huis en hebben geen face-to-face contact met collega’s en/of cliënten en/of externen.
Motivatie hiervoor: we willen de kans op besmetting voor je zelf en/of voor de anderen zoveel als mogelijk
proberen te voorkomen. De zorg en de bedrijfsondersteunende diensten gaan dus zoveel als mogelijk
door, maar op een andere manier dan we tot dusver gewend zijn. Dit is per zorgvorm en voor
Bedrijfsondersteuning uitgewerkt.

1-apr
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Timpaan

Wij zijn actief binnen de dyslexiezorg in Zuid-Drenthe. Doordat de scholen nu gesloten zijn, continueren
wij de zorg op de volgende wijze:
Behandelingen worden vanaf vorige week niet meer op school, maar op afstand gegeven door de
vaste behandelaars. Er is bij ons nog geen sprake van ziekmeldingen door collega’s. Doordat onze cliënten
over een eigen behandelkoffer beschikken, hebben zij de benodigde materialen in huis.
Nieuwe behandeltrajecten worden op afstand opgestart. We maken hierbij wel extra kosten: de
behandelkoffers kunnen nu niet worden afgegeven tijdens de eerste behandeling, maar deze worden nu
naar de cliënt opgestuurd.
Onderzoeken kunnen helaas niet op afstand worden afgenomen. Vandaar dat wij (zolang de
mogelijkheid er is) ouder en kind vragen om op één van onze eigen locaties in Assen, Gorredijk en Sneek
te komen voor het onderzoek. Hieraan voorafgaand wordt echter wel expliciet gevraagd of er geen sprake
is van ziekteverschijnselen in het gezin en ook de onderzoeker mag geen ziekteverschijnselen hebben.
Daarnaast hebben we extra hygiënemaatregelen getroffen op onze locaties.
Het is voor Tjeenz niet mogelijk om werkzaamheden of onze programma’s voort te zetten in deze corona
periode. De grenzen zijn gesloten en hierdoor kunnen onze buitenlandprogramma’s niet plaatsvinden.
Onze groepsprogramma’s kunnen ook niet doorgaan ivm de gestelde maatregelen. De jongeren in
begeleiding zouden we kunnen bezoeken of beeldbellen. Daar er geen programma’s starten hebben wij
momenteel geen jongeren in begeleiding/ nabegeleiding.
Trias levert voornamelijk pleegzorg in Drenthe. Voor de pleegouders en jeugdigen proberen wij onze
dienstverlening zoveel mogelijk door te laten gaan. De pleegzorgwerkers komen in principe niet meer bij
de pleegouders thuis. De hulpverlening wordt zoveel mogelijk voortgezet in digitale vorm.

Tjeenz

Trias

Vanboeijen
Veder

Veni Etinam

Vanboeijen
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De praktijk voor psychosociale hulpverlening is gesloten voor face-tot-face consulten. Ik doe de consulten
op afstand via videobellen en gebruik daartoe WeSeeDo. Deze is veilig en AVG proof. Voor de jongere
kinderen zijn de afspraken wat korter, maar dan frequenter. Sommige cliënten kiezen er zelf voor om de
consulten op te schorten tot na de crisis. In geval van nood kunnen zij mij altijd raadplegen en kunnen we
dan als nog over stappen op bellen of videobellen.
Ik heb navraag gedaan bij mijn collega over de begeleiding die nu ingezet wordt bij de cliënten die in Zuid
Drenthe wonen. Bij alle cliënten is er goed digitaal contact (telefonisch/videobellen ed), waarbij
bijvoorbeeld ouders ondersteund of ontlast worden bij begeleiding van het kind bij schoolwerk of geholpen
wordt structuur te bieden om conflictsituaties zoveel mogelijk te mijden. In de meeste gevallen is overleg
gepleegd met de casemanager vanuit de gemeente over welke begeleiding in deze tijd ingezet wordt.

30-mrt

24-mrt

Viatrox

Viverè

Het is langs ons heengegaan om jullie hierover te berichten. Dat doen we graag bij deze. - Ten eerste
houden we ons aan de landelijke richtlijnen. - Alle face to face contacten hebben we per direct omgezet in
telefonische- of beeldbelcontacten. - Vorige week hebben we al onze cliënten gebeld om de huidige situatie
per gezin in kaart te brengen. Hoe staat het gezin ervoor, hoe staat het met draagkracht/
draaglastverhouding, wat heeft het gezin nodig, etc. - Tevens hebben we afgestemd met betrokken
hulpverleners, scholen en andere betrokkenen. We hebben hier nu een vorm in gevonden. - De trajecten
gaan door via andere manieren, wat een uitdaging en creativiteit vraagt. - We hebben een nieuw 'Corona
behandel- en begeleidingsprogramma’ geschreven die aansluit bij de huidige situatie en wat er eventueel
nog komen gaat. De huidige cliënten passen we in dit programma. Nieuwe cliënten werken direct met dit
programma. - Zoals boven benoemd hebben we een behandel- en begeleidingsprogramma geschreven die
we vanaf heden inzetten en verder gaan uitrollen. Het is een verantwoordelijkheid van ons om in deze
situaties gepaste hulp te bieden. Het is duidelijk dat deze situatie veel van gezinnen vraagt en dat alle
signalen erop lijken dat het nog enkele maanden kan duren. Het is belangrijk dat we hierop anticiperen en
de gezinnen ondersteunen, zicht houden op de situatie (denk aan veiligheid) en dat deze uitzonderlijke
situatie gezinnen juist verder kan helpen. Omdat we werken vanuit systemisch oogpunt is dit bij uitstek
een situatie waar veel winst uit te halen valt. Mocht u hier meer informatie over willen, dan kan dat
uiteraard.
ambulante begeleidingen gaat daar waar het kan via de telefoon of via videobellen en waar het meer
noodzaak is om langs te gaan, gaan we langs met inachtname van de richtlijnen.
- dagbesteding; sinds 16 maart dicht, het team heeft veel contact met de verschillende deelnemers,. We
bieden een online weekprogramma aan met een vaste structuur op de dag, met verschillende online
activiteiten. Daarnaast is er een game platform gemaakt waarin deelnemers en coaches met elkaar kunnen
gamen en kunnen praten er is ook de mogelijkheid om met een coach online te schaken, ontbijt of lunch
met coach via videobellen is ook een leuke contact moment.
- We zijn steeds zoekend naar leuke dingen om met elkaar in verbinding te blijven. We hebben een
speciale pagina op de website waarin we steeds updates plaatsen met leuke tips/ challenges/
yogaoefeningen/ sport workouts etc. https://www.viverecentrum.nl/blijfactief/.
- De teams vergaderen via Hangout met elkaar.
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VNN

VNN

In algemene zin volgen we het beleid van de overheden, de richtlijnen van het RIVM en professionele
richtlijnen (o.a. GGZ Nederland, NHG,GGD, Reclassering en Justitie). Bedrijfsmatig monitoren we onze
productie nauwgezet en zijn we transparant in onze uitgevoerde activiteiten in het kader van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning. Ook houden we de kasstroom meer dan voorheen in de gaten en zullen
we onze liquiditeit afstemmen met u en met onze huisbankier, de ING. Ten slotte hebben we onze
telefonische dienstverlening “Trek aan de bel” uitgebreid door inzet van extra ervaringsdeskundigen. Vanaf
30 maart 2020 zijn we 7 dagen per week van 9.00 tot 23.00 uur bereikbaar met als doel een luisterend
oor te bieden, in deze voor velen stressvolle periode, aan mensen die worstelen met een verslaving.
Hieronder worden de gevolgen voor de verschillende zorgvormen en diensten toegelicht. Dit is een
samenvatting op hoofdlijnen en niet volledig.
- We hebben ervoor gekozen de bureaudienst uit te breiden, wat betekent dat wij telefonisch bereikbaar
zijn voor advies van 09.00-17.00 uur (dit was van 13.00-17.00 uur). Er vinden geen groepsbijeenkomsten
en voorlichtingen meer plaats. Ook ligt het aanbod aan scholen stil en wordt er geen testservice voor het
testen van pillen aangeboden. Ons programma voor naasten hebben wij opgenomen via beeld en geluid en
dit is voor de deelnemers online te volgen. De gesprekken met ketenpartners zoals de gemeenten lopen
door via technische middelen.
- Bij lopende trajecten blijven wij zoveel mogelijk met cliënten in contact via technische middelen. Dit is
zeker gezien de stressvolle situatie voor onze doelgroep zorgelijk, maar we moeten ons houden aan de
richtlijnen van de overheden. In zeer zorgwekkende situaties ontmoeten wij cliënten nog persoonlijk,
uiteraard met inachtneming van de richtlijnen opgesteld door het RIVM. De huisbezoeken aan cliënten en
regulier geplande overleggen met ketenpartners zoals CJG en politie vinden op dit moment geen doorgang.
Individuele contacten tussen onze behandelaren en andere professionals blijven wel intact. Er wordt
gezocht naar een goede manier van samenwerken op afstand in de keten. - Alle medewerkers werken
zoveel als mogelijk vanuit huis. Dit betekent dat behandeling/begeleiding via technische middelen wordt
vormgegeven en er geen huisbezoeken meer plaatsvinden. We zijn telefonisch goed bereikbaar via de
bureaudienst en in zeer zorgwekkende situaties zien wij cliënten nog, echter met inachtneming van de
richtlijnen opgesteld door het RIVM.
- De heroïneverstrekking in Groningen en Leeuwarden loopt door, de momenten van verstrekking zijn
uitgebreid zodat cliënten gespreid kunnen komen. Dit om drukte tegen te gaan en de maatregelen van het
RIVM in stand te kunnen houden. Alle overige afspraken vinden zoveel als mogelijk plaats via technische
middelen. Er vinden geen afspraken meer plaats waarbij fysiek contact onvermijdelijk is.
- We blijven cliënten in zorg houden en opnemen in onze Beschermd Wonen voorzieningen. Bij contact met
medewerkers of een opname wordt men vooraf extra gescreend op Coronaverschijnselen. Bij vermoedens
van ziekte wordt geen fysiek contact gemaakt of niet opgenomen. Bezoek of relaties meenemen naar
contactmomenten of opnames is niet (meer) toegestaan. Indien cliënten de voorziening tijdelijk willen
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verlaten kan dit, maar zij dienen de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen. We schermen al onze
verblijfsvoorzieningen en andere locaties zoveel mogelijk af. Indien noodzakelijk vindt quarantaine op onze
Beschermd Wonen locaties plaats in het eigen appartement. Indien quarantaine noodzakelijk is voor
cliënten van logeerplekken of thuisplus, zijn hiervoor appartementen beschikbaar op de Beschermd Wonen
locaties van VNN.
- Alle dagbestedingsactiviteiten in groepen zijn afgezegd of aangepast. Deze activiteiten vinden zoveel
mogelijk individueel en rondom de Beschermd Wonen locaties plaats.
- Op dit moment vinden spreekuren alleen telefonisch plaats in de vorm van een bureaudienst en zijn de
inloopvoorzieningen niet beschikbaar voor face-to-face contacten.
- Aan de Coendersweg in Groningen wordt begeleiding geboden op basis van beschikkingen. Begeleiding
aan andere cliënten buiten deze locatie om vindt plaats zoals beschreven onder bemoeizorg volwassenen.
Voor de cliënten op de locatie Coendersweg wordt zoveel mogelijk contact onderhouden via technische
middelen. Indien er dringende aanleiding voor is vindt er nog wel huisbezoek plaats. Daarnaast zijn er
aangepaste tijden voor inloop met maximaal twee cliënten.

Vogelhuuske

Vogelhuuske

WSG

WSG

Yes We Can
Clinics

Hierbij de nieuwsbrief die wij vanochtend de deur uit gedaan hebben, met betrekking tot het
besmettingsgevaar. Dagbesteding is gesloten tot 6 april of nader orde. Ambulante en of individuele
trajecten worden alleen in overleg of telefonisch gedaan. Graag jullie reactie met betrekking tot het
doorleveren van kritieke zorg cq opvang waarbij kans bestaat op terugval en extra belasting ouders,
verzorgers en gezinshuishoudens. Ambiq en Accare vragen ons nu om de begeleiding met extra risico voor
de jeugdigen door te leveren, waarvoor er wel risico bestaat op terugval, maar waar er geen
besmettingsgevaar is. Ook ouders vragen ons hierin te ondersteunen. Helaas hebben wij hiervoor geen
gunning ontvangen en wij ook moeten zorgen voor een warme overdracht. Dit maakt onze situatie extra
plausibel.
Medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. Er worden in beginsel geen huisbezoeken meer afgelegd. Als
er zorgen zijn om de acute veiligheid van het kind, kan evt. besloten worden alsnog een huisbezoek af te
leggen. Vestigingen hebben minimale bezetting. Overleggen en gesprekken emt derden vinden telefonisch
plaats of worden verzet.
De behandeling van onze jongeren in de kliniek gaat gewoon door, volgens het normale programma. Wel
met dien verstande dat men afstand houdt van elkaar en alle door de overheid voorgeschreven
voorzorgmaatregelen worden toegepast. Wij hebben nog geen besmetting van het Coronavirus. De
jongeren die nazorg volgen op één van onze locaties in Abcoude, Heeze of Leeuwarden kunnen ervoor
kiezen om fysiek aanwezig te zijn, dan wel middels beeldbellen begeleiding te ontvangen. De
ouderbegeleiding, intakes en eindgesprekken vinden plaats middels beeldbellen. Middels alle genomen
maatregelen kunnen wij de zorg aan jongeren blijven leveren. Ouders en jongeren zijn allemaal telefonisch
dan wel per e-mail op de hoogte gebracht van de maatregelen die genomen zijn. Continue wordt door ons
de situatie gemonitord en zo nodig worden passende maatregelen genomen.
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Yorneo

Yorneo

Yorneo

Yorneo

We willen onze hulpverlening zoveel mogelijk laten doorgaan en geven in deze update aan hoe we dat
gaan doen. Deze maatregelen gelden in elk geval tot 6 april 2020.
- IOG, PMTO, MST, MDFT, Hulp na Scheiding, Specialistisch Regulatie Behandeling, Pleegzorg, Ervarend
Leven Frankrijk, Zelfstandigheidstrajecten, Crisis.
Ambulant hulpverleners komen niet meer bij gezinnen thuis en je kunt ook niet meer naar onze locaties
komen. We laten onze hulpverlening wel zoveel mogelijk doorgaan via (beeld)bellen. De ambulant
hulpverlener neemt hierover telefonisch contact met je op
- Onze MOC-locaties sluiten tot 6 april 2020; kinderen kunnen in die periode dus niet naar het MOC
komen. De hulpverlening wordt wel zoveel mogelijk voortgezet via (beeld)bellen.
Pedagogisch hulpverleners hebben dagelijks contact met (ouders van) cliënten via (beeld)bellen.
- Ambulant hulpverleners en vaktherapeuten nemen contact op via (beeld)bellen.
- Onze GmV-locaties blijven vooralsnog geopend. De medewerkers van het GmV doen er alles aan om de
jongeren te blijven behandelen.
Waar nodig nemen de medewerkers van het GmV contact op met het netwerk van jongeren om te
inventariseren welke jongeren tijdelijk bij iemand in hun netwerk kunnen wonen.
Yorneo blijft nieuwe aanmeldingen voor hulpverlening verwerken. Ook hierbij is sprake van contact via
(beeld)bellen.
- Alle bijeenkomsten die tot 6 april 2020 zijn gepland, gaan niet door. Dit geldt zowel voor interne
bijeenkomsten als voor externe bijeenkomsten en groepen in ons opleidingscentrum.
·
De behandeling van onze cliëntsystemen gaat zoveel mogelijk door. Dit geldt voor alle programma’s
en therapieën. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van (beeld)bellen. Indien het noodzakelijk is,
vinden huisbezoeken plaats. We houden oog voor veiligheid van onze cliëntsystemen. Deze richtlijn geldt
tevens voor de begeleiding van onze pleeggezinnen en gezinshuizen.
·
Preventieve contacten met scholen en kindcentra gaan zoveel mogelijk door met behulp van
(beeld)bellen.
·
Onze locaties van de dagbehandeling (MOC Assen, MOC Emmen en MOC Hoogeveen) en ons
hoofdkantoor in Papenvoort zijn gesloten. Dagelijks vindt contact plaats met het cliëntsysteem door de
MOC-teams. De telefonische bereikbaarheid van deze locaties is geregeld.
·
De locaties van onze behandelgroepen – 24uurszorg (GmV Assen, GmV Emmen en GmV Meppel)
blijven open. Waar nodig en mogelijk verblijven jongeren tijdelijk in hun netwerk.
·
Hulpverlening bij Ambulante Spoed Hulp (crisis, inclusief waar nodig inzet van crisisbedden) en
FACT Jeugd blijft doorgaan.
·
Nieuwe trajecten, zowel ambulant, dagbehandeling als 24-uurszorg, kunnen blijven starten. De
intakes van nieuwe aanmeldingen vinden zoveel mogelijk via (beeld)bellen plaats.
·
Bijeenkomsten en overleggen vinden zoveel mogelijk plaats met behulp van (beeld)bellen of worden
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Yudabo

Zo kan ik
leren

geannuleerd.
·
De bedrijfskritische processen zijn geborgd.
- Na mijn vakantie, vanaf maandag 30 maart tot en met 6 april zal ik met al mijn zorgvragers op de reeds
geplande tijdstippen / afspraken zelf contact opnemen via (whatsapp video) bellen. - De sessies voor
therapie worden dus niet bij mij op locatie gehouden tot en met 6 april. - Rondom 6 april zullen we nadere
landelijke berichtgeving afwachten om opnieuw een besluit te kunnen nemen. - Vanaf maandag 30 maart
zal ik zo goed mogelijk bereikbaar zijn per telefoon, email en whatsapp voor een ieder. - Ik wens dat
jullie en jullie naasten allen gezond zijn en blijven. Laten we samen verstandige keuzes maken, des te
sneller kunnen we ‘het gewone leven’ weer oppakken hoop ik. Wij zitten zelf momenteel ‘vast’ in Maleisië, waar inmiddels dezelfde maatregelen als in Nederland gelden.
We hopen a.s. woensdag door de KLM opgehaald te worden. Mocht dit anders lopen en afspraken in het
gedrang komen, dan zal ik jullie daar direct over informeren.
“Zo kan ik leren” heeft alle cliënten en betrokkenen zaterdag 14 maart een brief gestuurd (zie bijlage) met
daarin het verzoek aan eenieder om actief mee te denken over de manier waarop mijn begeleiding zo goed
mogelijk voortgezet kan worden, eventueel via alternatieve middelen (videobellen, telefonisch, whatsapp).
Inmiddels heb ik van vrijwel iedereen een reactie ontvangen en komt het begeleiden via alternatieve
middelen/methoden goed op gang. Na mijn brief werd bekend dat de scholen gingen sluiten. Dit blijkt voor
een aantal ouders een flinke uitdaging. Kinderen zijn uit hun doen door het ontbreken van hun dagelijkse
structuur en ouders zijn niet gewend hun kinderen te begeleiden bij onderwijs. Voor een aantal
betrokkenen leverde dit veel frustratie en stress op. Daarom is voor hen de afgelopen week de begeleiding
intensiever geweest dan het aantal uren dan er normaliter per week aan begeleiding besteed zou zijn. Ik
verwacht echter dat ze met de gegeven adviezen en begeleiding op afstand de komende weken goed
vooruit kunnen en het zich op maandbasis wel weer uit zal middelen. Aan de andere kant zijn er ook
ouders die voor nu alle begeleiding stop hebben gezet. Zij willen (heel begrijpelijk) geen risico’s nemen
en/of eerst thuis alles op de rit krijgen. In de loop van volgende week zal ik hen bellen om te overleggen
welke rol ik voor hen zou kunnen betekenen in deze rare tijden. Dit alles natuurlijk zolang ik zelf nog
volgens de richtlijnen van het RIVM aan het werk mag en kan.
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Zorgboerderij
Emmen

Zorgboerderij
Open Arms

Zorgboerderij
Zorg en Vrij

Zorgboerderij Emmen heeft maandag 16 maart een enquête gehouden onder ouders van onze kinderen,
om te vragen wat zij wilden en hoe belangrijk het doordragen van de kindergroep voor hen is. Ons doel
was om een basis te vinden voor een evenwichtig besluit binnen de richtlijnen van de RIVM. En
hopelijk tot een verkleining van de groepsgrootte te komen, zodat het mogelijk is om ons te houden aan
de richtlijnen van de RIVM. Hierbij hebben een aantal ouders aangegeven hun kind graag thuis te willen
houden tot en met 6 april . Er zijn nu nog 8 kinderen over, die zeer graag wel dagbesteding krijgen op
zaterdag. Wij hebben uiteraard gewezen op de risico's maar we zijn ons er van bewust dat het voor deze
kinderen erg belangrijk is om de zorg door te dragen, juist ook omdat de scholen ook al gesloten zijn. Wij
en ons personeel willen gezien het aandringen van de ouders deze zorg wel leveren. We hebben natuurlijk
maatregelen getroffen om besmetting te voorkomen. Kinderen die verkouden zijn of waarvan iemand in
het gezin verkouden, keelpijn, koorts, hoofdpijn heeft, mogen niet komen. Het kind moet gebracht worden
door één ouder, zonder begeleiding van nog andere zusjes of broertjes. Er is een eenrichtingsverkeer bij
het brengen en ophalen ingesteld, zodat iedereen goed 1,5 m van elkaar kan blijven. Contacten met
ouders verlopen verder via whatsapp en telefoon. Ook tijdens het buitenspelen proberen we steeds 1,5
meter afstand van elkaar te houden, wat speels gebracht wordt en waar kinderen zich ook echt aan
proberen te houden. We hebben afgelopen zaterdag 21 maart gezien dat dit behoorlijk naar
onze tevredenheid lukt. Er is een uitgebreid handenwasprotocol, wat meerdere keren per dag wordt
afgewerkt. Wij zullen ook tot en met 6 april contact en zicht blijven houden op de andere kinderen en hun
gezinnen, via app en telefoon. Wij houden uiteraard alle berichtgeving in de gaten ivm eventuele nieuwe
maatregelen van het RIVM of vanuit de gemeente.
Open Arms is dicht tot op zekere hoogte. Er zijn zeer korte lijntjes met de deelnemers, begeleiders en
verwanten van onze deelnemers. Als er een ernstige situaties aan het ontwikkelen is door deze maatregel,
gaan we op tijd in overleg om samen een vorm te vinden om de situatie gezond te maken voor de
deelnemer.
Het logeren is komen te vervallen en is vervangen door dagbesteding. De reden hiervoor is dat er twee
kinderen op één kamer lagen en ik dit niet meer verantwoord vond. De dagbesteding vindt plaats met
maximaal twee zorgkinderen zodat goed in de gaten gehouden kan worden of de kinderen zich ook houden
aan de gemaakte afspraken. Doordat de dagbesteding een aantal keer niet door kon gaan i.v.m.
verkoudheden is geprobeerd om de dagbesteding door te schuiven naar een andere dag. Zelf ben ik ook
een keer op locatie van de deelnemer geweest om daar zorg te bieden omdat dit op de boerderij niet
mogelijk was i.v.m. een verkoudheid van een kind binnen mijn eigen gezin. Aangezien de zorg en mijn
gezin door elkaar lopen vond ik dit niet verantwoord. Een praktische verandering is dat we de tafel
verschoven hebben waardoor er tijdens het knutselen en eten meer afstand is tussen elkaar. Naar de
ouders is een mail gestuurd met de aanpassingen en daarbij afspraken waaraan een ieder zich dient te
houden. Hier volgen de afspraken die gemaakt zijn: “ Kinderen die verkouden zijn, hoesten en/of keelpijn
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Zorgbureau
Embrace

Zorggroep ‘t
Noaberhuus

hebben komen niet naar de zorgboerderij, ouders die bovenstaande klachten niet hebben mogen naar
binnen, mochten die klachten er wel zijn zet dan het kind af bij de deur, was regelmatig je handen, hoest
in je elleboog, geef geen handen, voor zover dit mogelijk is houden we afstand van elkaar”.
Onze begeleidingen gaan allemaal op dit moment door, zowel telefonisch als waar nodig ambulant buiten
op een locatie. Wij monitoren elke dag de status van iedere cliënt en van onze medewerkers zijn of haar
welzijn. Wij lopen geen onnodige risico’s en dragen dit ook op deze manier uit aan onze mensen. Wij
proberen dagelijks een vergadering te houden met onze MT leden zodat we per dag de situatie kunnen
bekijken en waar nodig kunnen opschalen of afschalen. Ikzelf ben ten alle tijden beschikbaar om de
huidige interne stand van zaken met jullie te bespreken. Daarnaast willen wij, waar nodig, ons aanbieden
als sparringpartner zodra zich situaties voordoen. Doordat wij zoveel als mogelijk onze reguliere
werkzaamheden (soms wel anders ingericht) willen doorzetten hebben wij ruimte en mogelijkheden tot het
aannemen van nieuwe cliënten.
Onderwijs: het Onderwijs – “Terug naar schoolproject” is vanaf maandag 16 maart a.s. tot nader orde
gesloten is. Medewerkers van het onderwijs worden in een vaste verdeling ingezet op de hoofdlocatie
(wonen) van Zorggroep ’t Noaberhuus, om samen met de medewerkers van de hoofdlocatie vervangende
onderwijs te kunnen bieden voor alle kinderen van de boerderij. Dit zal van 09.00-12.00 uur op de
boerderij gegeven worden door de medewerkers en onderwijscoördinator van Zorggroep ’t Noaberhuus, in
samenwerking met de betrokken onderwijsinstellingen.
Wonen (7x 24 uur): De dienstverlening vanuit Zorggroep ’t Noaberhuus wordt voortgezet, met in
achtneming de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Het contact met externen (iedereen die niet op de woning
woont of werkt) wordt zoveel mogelijk beperkt. De bezoekmomenten bij ouders thuis gaan niet door.
Omdat Zorggroep ’t Noaberhuus het belangrijk vindt dat kinderen hun ouders blijven zien, hebben we
gekozen voor een alternatief. De bezoekmomenten zullen vanaf vandaag (17-03-2020) op een locatie van
Zorggroep ’t Noaberhuus plaatsvinden. Zorggroep ’t Noaberhuus stelt hiervoor twee locaties beschikbaar:
de hoofdlocatie en de onderwijslocatie.
Zowel de belasting als inzet van het personeel ligt in deze tijden hoger dan gebruikelijk. Bijvoorbeeld bij de
tijden waarin bepaalde cliënten normaliter op school verblijven, dienen we nu één op één begeleiding te
bieden om de veiligheid te waarborgen. Dit komt doordat de kinderen uit hun dagelijkse structuur zijn,
minder contact hebben met hun familie, vele schakelingen doormaken en dat in combinatie met de
aanwezige gedragsproblematiek. Daar komt bij dat op dit moment vermoedelijk één cliënt het Coronavirus
heeft (21-03-2020) en (intern) in quarantaine zit.
Ambulant: De ambulante dienstverlening gaat in principe gewoon door. Behalve als er sprake is van koorts
bij één van de cliënten, zal het begeleidingsmoment telefonisch plaatsvinden. De (fysieke) begeleiding zal
opgepakt worden, zodra de cliënten koortsvrij zijn.
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Zo-Zorgoplossingen

Niet client gebonden overleggen schorten we vanaf 13-03-20 op; zowel als vorm van social distancing,
maar ook om ons juist nu te richten op onze kerntaak. - Afspraken met cliënten gaan door. We zien het als
vanzelfsprekend dat we continuïteit van behandeling waarborgen en waar nodig extra inzetten, juist nu.
Cliënten zijn tenslotte niet voor niets in zorg. - Ieder keer stemmen we af of er bij de client (of in zijn
gezin) of zorgverlener (of in zijn gezin) klachten zijn. Indien er klachten zijn of als de client dit liever heeft
werken we via telefoon en beeldbellen. - Zorgverleners in de risicogroep (of met gezinsleden met een
verhoogd risico) werken overwegend op afstand met hun cliënten. Waar nodig gaan collega’s taken
overnemen als werken op afstand niet kan. - bij face2face contacten volgen we de RIVM adviezen en
houden o.a. 1,5m afstand. - Voor gezinnen welke door het thuiszitten van kinderen en uitvallen andere
zorgvormen extra problemen opstaan, welke niet ambulant te reguleren is, bieden we vanaf 23-3-20
kleinschalige korte dagbehandeling aan voor de kinderen/jongeren. Er zijn maximaal 3 kinderen per groep,
hygiëne regels worden geoefend en nageleefd. Kinderen/jongeren en zorgverleners hebben geen klachten.
- Intakes kunnen doorgaan, met als start een contact via beeldbellen. -Juist ook met cliënten (en hun
gezin) die momenteel door de huisarts in quarantaine zijn gezet of vrijwillig in quarantaine zijn gegaan
door ziekte houden we op afstand contact. -Onze bedrijfsprocessen zijn niet in gevaar.
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