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Beste lezer,
In de persconferentie van 21 april 2020 is aangegeven dat er voorzichtig stappen gezet
worden om de maatregelen stapsgewijs te versoepelen. Vooral voor de kinderen met de
basisschool leeftijd (t/m 12 jaar) zullen hier als eerste iets van gaan merken. Meer
informatie hierover vindt u hier.
De update heeft lang op zich laten wachten aangezien de informatie van de
persconferentie nog steeds op verschillende manieren op te vatten is. Na zorgvuldig
overleg met collega's en collega organisaties hebben we besloten om vanaf 4 mei ons
beleid aan te passen.

Algemene richtlijnen RIVM die gelden tot en met 19 mei
2020
Het kabinet heeft besloten om de meeste huidige maatregelen te verlengen tot en met
19 mei 2020. Gezondheidsadviezen zoals hieronder gelden dus nog steeds:
Blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten als dat nodig is.
Houd dan 1,5 meter afstand tot elkaar (voor iedereen ouder dan 12).
Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis. Ziek uit.
Was uw handen, schud geen handen en hoest en nies in de binnenkant van uw
elleboog.

Individuele begeleiding (alle leeftijden)
Vanaf 4 mei wordt er weer zoveel mogelijk "face tot face" begeleiding geboden, mits er
voldaan wordt aan de richtlijnen van het RIVM. Het gaat om een passende oplossing
voor de begeleiding. Denk hierbij aan een mix van "face to face" en op afstand

begeleiden. Voor de volledigheid hieronder toelichting over de werkwijze.
Vooraf belt de begeleider om te veri ëren of er iemand in huis (jijzelf of een
huisgenoot) ziek is.
(Met ziek worden ook de volgende verschijnselen bedoeld: verkoudheidsklachten, zoals
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden
Celsius.)
Niemand ziek, dan kan de geplande begeleiding in de thuissituatie doorgang
vinden. Als het lekker weer is kan het zijn dat er bewust naar buiten gegaan wordt.
Zeker nu mensen veel binnen zitten is een stukje wandelen/ etsen/buitenactiviteit
sowieso goed om te doen.
Iemand ziek, dan begeleiding op afstand.

Groepsbegeleiding t/m 12 jaar
Vanaf 11 mei start de reguliere begeleiding van de groepsbegeleiding. Aan de ouders het
verzoek om zelf voor het vervoer te zorgen.
Voor deze leeftijdscategorie is de logeeropvang verplaatst naar het weekend van 15,16
en 17 mei. Vrijdag 1 mei wordt de informatie per mail door het cliëntenbureau
verstuurd.

Groepsbegeleiding 13 t/m 18 jaar
Voor deze leeftijdscategorie is er geen reguliere vorm van groepsbegeleiding mogelijk
conform de richtlijnen van het RIVM. Gewenste begeleiding blijft mogelijk op de
daarvoor aangewezen locatie in Best. Uiteraard zullen de begeleiders alternatieve
vormen van begeleiding bieden. Juist in deze leeftijdscategorie verschilt het contact
enorm. De een is zeer lastig te bereiken voor alternatieve zorg, de andere vind het juist
makkelijk omdat dit toch veelal via de telefoon verloopt. Indien hierin speci eke
behoefte is, in welke vorm dan ook, neem dan gerust contact op met de begeleider of
met ons cliëntenbureau.
In de afgelopen periode hebben we gemerkt dat juist deze groep het lastig vind om zich
aan de 1,5 meter afstand te houden. Uiteraard proberen we dit zo goed mogelijk te
sturen, echter blijkt het dan nog moeilijk voor de jongeren om zich hieraan te houden.
De alternatieve logeeropvang zal voor deze leeftijdscategorie op zondag 17 mei
plaatsvinden. Vrijdag 1 mei wordt de informatie per mail door het cliëntenbureau
verstuurd.

Groepsbegeleiding volwassenen
Hier wordt de alternatieve vorm van dagbesteding voortgezet omdat de richtlijnen van
het RIVM op de vaste locatie van de dagbesteding niet gewaarborgd kan worden.
De logeeropvang voor de volwassenen zal in alternatieve vorm op zondag 17 mei
plaatsvinden. Vrijdag 1 mei wordt de informatie per mail door het cliëntenbureau
verstuurd.

Moeilijk
Vind u het moeilijk om in deze periode gebruik te maken van de begeleiding omdat de
angst voor besmetting aanwezig is, neem dan contact op met de begeleider of onze
teammanagers om te bespreken hoe de begeleiding mogelijk wel ingevuld kan worden.
Indien er in zijn geheel geen gebruik gemaakt wordt van de verschillende vormen van
begeleiding, is het verzoek om dit per mail aan te geven aan het cliëntenbureau.

Kuchscherm
Speci ek voor situaties waar het van belang is om elkaar face to face te spreken, maar
bij voorkeur niet in de thuissituatie, hebben wij op kantoor in Eindhoven sinds kort een
eerste kuchscherm. Eind volgende week verwachten we deze ook in Maastricht te
hebben. Het scherm is 95 cm breed en 80 cm hoog wat eigenlijk eenzelfde soort
bescherming bied als bij de kassière bij een supermarkt. De combinatie van het
kuchscherm en het anders benutten van het bureau maakt het mogelijk om
bijvoorbeeld kennismakingsgesprekken of (ouder)begeleiding door te laten gaan.

Tot slot
Op dit moment bieden we individuele begeleiding als alternatief waar groepsbegeleiding
niet mogelijk is en proberen we zoveel mogelijk te werken aan een passende oplossing.
We merken dat sommige ouders het lastig vinden om in deze tijd extra ondersteuning te
vragen. Juist in deze tijd zijn wij er voor onze cliënten en hun directe omgeving. Mocht er
behoefte zijn aan extra ondersteuning, in welke vorm dan ook, neem dan contact op met
ons cliëntenbureau.
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