Beste medewerkers,
Vanmorgen zijn directie, management, middenkader en medische dienst bijeen geweest om de
gevolgen in kaart te brengen voor Schakenbosch van de nieuwste richtlijnen en verordeningen vanuit
de overheid t.a.v. coronabestrijding.
Wij realiseren ons dat dit een spannende en onzekere tijd is. Gesloten jeugdzorg is een sector die
door de overheid is aangemerkt als ‘’essentieel’’. En dat is precies wat het is. Jullie werk voor onze
kwetsbare doelgroep is belangrijk en jullie inzet daarbij is onmisbaar. Wij zien dat er goed en met
gezond verstand wordt gehandeld en willen daarvoor onze waardering uitspreken.
Alle maatregelen die we nemen, zijn erop gericht ervoor te zorgen dat met name de medewerkers op
de groepen en op school gezond blijven en zorg aan onze jongeren kunnen blijven bieden.
Hieronder het overzicht van de afspraken die we vandaag hebben gemaakt. Eén van de belangrijkste
afspraken blijft hygiëne, vandaar dat we daarmee starten.
Hygiëne
Voor alle jongeren en medewerkers blijven de bestaande hygiënemaatregelen van kracht. Dat wil
zeggen:





Regelmatig je handen wassen
Hoesten in je elleboog
Eénmalig gebruik maken van papieren zakdoekjes
Waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar houden

De schoonmakers hebben extra aandacht voor het reinigen van deurklinken, handvatten, deurposten,
etc. Daarnaast vragen we elke groep om dagelijks - als onderdeel van de dagroutine - de groep en
kamers van de jongeren schoon te maken.
Leg jongeren het belang van een goede hygiëne regelmatig uit. Ook het Schakenbosch College zal
hier aandacht aan besteden.
School
Vandaag blijft het Schakenbosch College gesloten. Docenten gebruiken deze dag om plannen te
maken voor de komende tijd.
Vanaf morgen (17 maart 2020) zal er een aangepast school- / activiteitenprogramma opgestart
worden, waarbij activiteiten op de groep, op school en buiten worden afgewisseld. Jongeren volgen dit
programma in de samenstelling van de leefgroep, dus niet in de samenstelling van de schoolklassen.
Verdere informatie over het programma volgt in de loop van de dag.
Jongeren
Bezoek / logeren thuis
De behandelcoördinator onderzoekt welke jongeren op een verantwoorde manier naar huis kunnen
gaan of langer thuis kunnen blijven. Hiervoor wordt per jongere een veiligheidstaxatie gemaakt,
waarbij rekening wordt gehouden met de situatie thuis en op de groep, de gezondheid van de jongere
en de omgeving en het risico op verspreiding van Corona. Natuurlijk worden ook de ouders/verzorgers
en de jeugdbeschermer betrokken bij het opstellen van de veiligheidstaxatie.

Jongeren die ziek zijn:
 gaan bij voorkeur naar huis als dat mogelijk is. Dit zal overlegd worden met ouders/ verzorgers
en jeugdbescherming. Daarbij wordt ook een inschatting gemaakt over de duur van het verblijf
thuis.
 de ambulant hulpverleners maken afspraken met ouders/verzorgers en jongeren over
telefonische contactmomenten.
 Als jongeren niet naar huis kunnen, blijven ze op de groep. Daar gelden dan weer de
richtlijnen voor uitzieken, contact met andere jongeren e.d.
Jongeren die geen klachten hebben:





Als jongeren geen klachten hebben, wordt ook van jongere tot jongere bekeken – en overlegd
met ouders en jeugdbescherming - of zij naar huis kunnen. Ook wordt overlegd hoe lang dat
dan zou zijn.
Ambulant hulpverleners hebben regelmatig telefonisch overleg met jongeren en hun systeem
als jongeren naar huis zijn.
Jongeren die geen klachten hebben, maar wel op Schakenbosch blijven volgen het
aangepaste programma.

Bezoek op Schakenbosch
Bezoekers mogen alleen naar Schakenbosch komen als ze klachtenvrij zijn (niet verkouden, hoesten
of niezen, geen koorts). Op elke groep mag één bezoeker tegelijktijdig aanwezig zijn. Bezoek vindt
plaats op de kamer van de jongere.
Doelopdrachten
Alle doelopdrachten van de jongeren worden ingetrokken. Het is geen probleem om samen met
jongeren (onder begeleiding) naar buiten te gaan.
Bezetting
Ben je werkzaam bij één van de teams, ben je huismeester of receptioniste?






Medewerkers die zich afvragen of zij tot de risicogroep behoren wordt geadviseerd eerst af te
stemmen met hun eigen huisarts of specialist. Vervolgens kun je dit met je eigen
leidinggevende bespreken wat te doen.
Medewerkers die niet tot de risicogroep behoren werken volgens het rooster. Bij klachten aan
luchtwegen en koorts neem je direct contact op met je leidinggevende, conform de richtlijnen
die op SET staan.
Medewerkers die een partner hebben die tot een risicogroep behoort, stemmen dit af met hun
leidinggevende. Ook hier geldt dat de vraag is of je partner zelf wil afstemmen met de eigen
huisarts of specialist om te vragen wat nodig / mogelijk is.

Het roosteroverleg gaat de komende periode door, daar zal besproken worden welke maatregelen
nodig zijn om de bezetting op de groepen op orde te houden.
Ben je niet werkzaam op de groepen?





Kees in ’t Veld en Suzanne Punt zullen in principe afwisselend aanwezig zijn op
Schakenbosch en zijn telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren. Buiten kantooruren vormen
zij de gebruikelijke achterwacht voor de bereikbaarheidsdienst.
Leidinggevenden en behandelcoördinatoren stemmen onderling af wie aanwezig zijn, en laten
dit aan de teams weten. Buiten kantooruren is de reguliere bereikbaarheidsdienst bereikbaar.
Medewerkers die niet verbonden zijn aan de groepen èn thuis kunnen werken, zullen dit in
ieder geval tot 6 april weken doen. Stem dit altijd af met je leidinggevende en met je collega’s.




Therapie zal zoveel mogelijk doorgaan.
Ambulant hulpverleners leggen geen huisbezoeken af, maar hebben telefonisch contact met
ouders/verzorgers.

Vanuit facilitair zal gekeken worden naar mogelijkheden voor inbellen, conference calls e.d.
Afspraken en bijeenkomsten
Alle afspraken, vergaderingen, bijeenkomsten, opleidingen en cursussen zijn in ieder geval tot 6 april
afgelast. Uitzonderingen hierop zijn:




Behandeloverleggen: deze zullen zoveel mogelijk doorgaan en telefonisch zijn
Roosteroverleg: leidinggevenden kijken gezamenlijk naar de bezetting op de groepen en
nemen maatregelen als dat nodig is
Het coronateam van Schakenbosch (medische dienst, directie/management en een
leidinggevende) zal met grote regelmaat overleggen over de stand van zaken en het op- of
afschalen van maatregelen.

Nieuwe aanmeldingen jongeren
Met de plaatsingscoördinator is afgesproken dat Schakenbosch alleen nieuwe jongeren opneemt, op
voorwaarde dat



De bezetting van medewerkers op een groep dit toelaat
Er een noodzaak is om de jongere op te nemen.

Daarnaast is afgesproken dat nieuwe opnames alleen binnen kantooruren beoordeeld worden en
plaatsvinden.
Communicatie
Updates worden per e-mail aan alle medewerkers gestuurd en ook op SET geplaatst. Op SET staan
ook de laatste richtlijnen vanuit RIVM en andere overheidsinstellingen.
Als je vragen hebt of aarzelingen hebt, neem dan contact op met je leidinggevende en praat hierover.
Samen kunnen jullie naar een goede oplossing zoeken.

