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Beste lezer,

Voor de volledigheid toch even een toelichting over de huidige situatie omtrent onze
begeleiding. Achter de schermen zijn we druk bezig geweest om zorg op afstand beter te
kunnen bieden. Hierdoor is echter deze nieuwsbrief vertraagd en extra groot. 

In een persconferentie heeft het kabinet op 31 maart 2020 bekend gemaakt de
zogenaamde intelligente lockdown voor heel Nederland te verlengen tot en met dinsdag
28 april 2020. De verlenging van de maatregelen om het coronavirus te bestrijden
gelden ook voor ons. Active4you volgt nauwlettend de ontwikkelingen rond het
coronavirus. Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM, het Ministerie van Buitenlandse
Zaken en de GGD en passen onze begeleidingsvormen hierop aan. De veiligheid van ons
team en de cliënten staan voorop. We proberen, binnen de kaders van de richtlijnen,
zoveel mogelijk passende invulling te geven aan de begeleiding.
Om toch zo goed mogelijk ondersteuning te bieden, blijft de manier hoe de begeleiding
vormgegeven wordt hetzelfde als in de periode van 16 maart tot en met 6 april.

Informatie over de aanvullende maatregelen van 23 maart 2020 omtrent het
coronavirus vindt u hier.

Ouders
Naast het feit dat het voor de jeugdigen een lastige periode is, is het voor veel ouders
ook vaak lastig. Als er behoefte is aan een luisterend oor of om even te praten over de
huidige situatie, neem dan vooral contact op. Dit kan in dit geval met de begeleider of
een teammanager die bekend is.

Invulling zorg
De begeleiders zijn volop aan het kijken hoe ze het contact tussen de groepsgenoten
kunnen behouden. Hierdoor kan het zijn dat er op afstand begeleiding groep geboden
wordt. Dit is soms korter of vaker dan gebruikelijk, maar kan ook afwijken van de
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standaard momenten. Er wordt naar gestreefd dat er zoveel mogelijk vaste groepsleden
kunnen deelnemen. 

Is er alleen sprake van een beschikking voor begeleiding groep, maar is er behoefte om
toch even alleen met de begeleider contact te hebben. Neem dan contact op (met de
begeleider of het cliëntenbureau) zodat we kunnen kijken hoe we hier invulling aan
kunnen geven.

Groepsbegeleiding regio Brabant
We ontvangen regelmatig vragen zijn de groepsbegeleiding uit de regio Brabant. Met
name in hoeverre er deelgenomen kan worden en wanneer hierover contact wordt
opgenomen. Met het onderstaande overzicht hopen we daar meer duidelijkheid in te
brengen. In de regio Zuid-Limburg is er voor iedere vorm van groepsbegeleiding in
overleg en op maat invulling gegeven. 

Woensdagmiddagopvang (Brabant)
Een week voorafgaand aan de begeleiding ontvangt u een mail vanuit het
cliëntenbureau. Hierin wordt gevraagd of deelname aan de groepsbegeleiding
noodzakelijk is. Uiterlijk maandag (twee dagen voor de woensdagmiddagopvang) neemt
een begeleider telefonisch contact met u op om de noodzakelijkheid te bespreken.
Indien er geen noodzaak is voor deelname wordt, indien gewenst, een afspraak
ingepland voor begeleiding op afstand.

Zaterdagopvang (Brabant)
Ruim een week voorafgaand (op vrijdag) aan de begeleiding ontvangt u een mail vanuit
het cliëntenbureau. Hierin wordt gevraagd of deelname aan de groepsbegeleiding
noodzakelijk is. Uiterlijk dinsdag neemt een begeleider telefonisch contact met u op om
de noodzakelijkheid te bespreken. Indien er geen noodzaak is voor deelname wordt,
indien gewenst, een afspraak ingepland voor begeleiding op afstand.

Tiener/girlsclub
Een week voorafgaand (op vrijdag) aan de begeleiding ontvangt u een mail vanuit het
cliëntenbureau. Hierin wordt gevraagd of deelname aan de groepsbegeleiding
noodzakelijk is. Uiterlijk dinsdag neemt een begeleider telefonisch contact met u op om
de noodzakelijkheid te bespreken. Indien er geen noodzaak is voor deelname wordt,
indien gewenst, een afspraak ingepland voor begeleiding op afstand.

Logeeropvang
Een week voorafgaand (op vrijdag dus) aan de begeleiding ontvangt u een mail vanuit
het cliëntenbureau. Hierin wordt gevraagd of deelname aan de groepsbegeleiding
noodzakelijk is. Op de dinsdag neemt een begeleider telefonisch contact met u op om de
noodzakelijkheid te bespreken. Indien er geen noodzaak is voor deelname wordt, indien
gewenst, een afspraak ingepland voor begeleiding op afstand.

Mocht u eerder duidelijkheid hebben in hoeverre het noodzakelijk is om deel te nemen
aan de groepsbegeleiding kan dit uiteraard ook met de begeleider op een ander
moment besproken worden.



Meivakantie regio Brabant:

De verschillende vormen van onze reguliere groepsbegeleiding zijn niet mogelijk
als gevolg van de richtlijnen vanuit het RIVM. In aangepaste vorm vindt doorgang
van groepsbegeleiding plaats voor cliënten waarbij het essentieel is dat zij “face to
face” deelnemen aan groepsbegeleiding. Cliënten waarbij het haalbaar is om op
afstand te begeleiden, wordt dit toegepast. Per cliënt worden hier afspraken over
gemaakt.

Zoals eerder aangegeven in de update vragen we om vooral met elkaar in gesprek
te blijven. Zeker nu de periode van de maatregelen al een tijd duurt kan het goed
zijn dat behoeften aan zorginvulling veranderen. Neem gerust contact op om
hierover van gedachten te wisselen.

Hierop volgend hebben we, voor een beperkt aantal cliënten, de volgende dagen
groepsbegeleiding binnen de kaders van de richtlijnen tijdens de meivakantie. De
volgende dagen zijn hiervoor gepland: 23 april, 28 april, 30 april en 7 mei 2020.
Tijdens deze dagen starten we om 10:00 uur en eindigen om 16:00 uur. Houdt er
rekening mee dat ervan uit wordt gegaan dat, in verband met de richtlijnen, het
vervoer door de ouders wordt verzorgd. De locatie voor deze dagen is in Best. Hier
hebben we de beschikking over meerdere ruimtes waardoor het mogelijk is om de
groepjes klein te houden.

Buiten de dagactiviteiten op locatie, zijn we aan het bekijken in hoeverre het
mogelijk is om een aantal activiteiten aan te bieden die online gedaan kunnen
worden. Als hier behoefte aan is, of als hier ideeën voor zijn, vernemen we het
graag.

Tot slot
Indien de richtlijnen veranderen, zal afhankelijk van de nieuwe richtlijnen, onze manier
van begeleiden ook veranderen. Wij streven ernaar om hierover zo spoedig mogelijk een
update te versturen.

Voor de aankomende periode wensen wij iedereen veel gezondheid toe en indien
mogelijk, geniet op een verantwoorde wijze van het mooie voorjaarsweer.

Zorg goed voor elkaar, zorg goed voor jezelf!



Bezoekadres Eindhoven
Leemkuil 35
5626 EA Eindhoven
Telefoon: 040-2595095

Openingstijden kantoor
Eindhoven
maandag t/m vrijdag
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en van 13.00–17.00 uur

www.active4you.nl
info@active4you.nl

Postadres: 
Postbus 1326
5602 BH Eindhoven

Bezoekadres
Maastricht
Frankenstraat 43
6226 AB Maastricht
Telefoon: 043-3638030
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