Geachte aanbieder in de regio Zuid-Holland zuid,
In vervolg op mijn bericht van twee dagen geleden bijgaand een volgend bericht met daarbij een aan
de hand van praktijksituaties nieuw ingevulde oproep.
De ontwikkelingen volgen zich snel op en we zien dat vrijwel alle aanbieders heel goed en creatief
bezig zijn om invulling te geven aan de ingrijpende maatregelen die getroffen moeten worden in
deze wel heel bijzondere situatie.
We zien dat er keuzes gemaakt worden om de noodzakelijke zorg zo goed mogelijk te continueren en
daarnaast de veiligheid van medewerkers, patiënten/cliënten en naasten te borgen. Handelen bij
crisis en daarbij de veiligheid van kinderen en de volksgezondheid zoveel mogelijk te waarborgen
vraagt veel van ons allemaal.
Tevens zien we dat aanbieders hierin verschillende keuzes maken. De een gebruikt een hele enge
definitie van vitale functies, de ander een hele ruime. De lijst van vitale functies is uitgebreid en nu
vallen jeugdzorg als geheel en ook de jeugdprofessionals en de medewerkers van de wijkteams
eronder en dat vinden wij een goede aanvulling!
Zie hiervoor de website van de rijksoverheid
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/cruciale-beroepsgroepen) om te
zien welke vitale beroepen het betreft.
Naast al deze mooie berichten ontvangen wij ook signalen dat er problemen ontstaan bij plaatsingen
en dat zelfs bij crisis situaties. Voor zover ons bekend spelen er dan geen gezondheidsklachten en is
de betreffende jongere niet in een risicogebied geweest, zoals de richtlijnen vanuit het RIVM
aangeven. Maar toch worden er soms opnamestops ingevoerd vanwege het corona virus.
Natuurlijk begrijpen we dat het balanceren is in de afweging hoe zorg ik voor mijn medewerkers, hoe
zorg ik voor de veiligheid van kinderen in de groep én hoe zorg ik ervoor dat kinderen die zich in een
andere onveilige situatie dan het corona virus bevinden ook nog veilig blijven. Net zoals het medisch
personeel ligt daar ons inziens een verantwoordelijkheid voor alle jeugdhulpaanbieders,
gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis, zorgaanbieders, jeugdprofessionals en wijkteams om
zorgfuncties overeind te houden en een opname mogelijkheid open te houden.
Mocht u, gegeven de risico's, uit noodzaak echter niet langer in staat zijn om de ondersteuning voort
te zetten (al dan niet aangepast) en overwegen uw ondersteuning te staken, dan verlangen wij
expliciet dat u vooraf eerst contact en afstemming met ons zoekt via contractmanagement. Op deze
wijze kunnen wij vanuit onze eindverantwoordelijkheid instaan voor de betreffende zorgcontinuïteit
en sturen op continuïteit in het aanbod als geheel.
Het preventief sluiten van dagbehandeling (NB we bedoelen hier niet het omzetten ervan naar een
telefonische- of beeldvorm) roept wel vragen op, zeker als dat situaties geldt waarbij mogelijk een
onverantwoorde zorgsituatie ontstaat als de dagbehandeling niet mogelijk is. Dit kán leiden tot
problemen en kán betekenen dat problemen worden afgewenteld van de ene organisatie naar de
andere of van de ene sector naar de andere. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn en we doen dan
ook een zeer dringend appèl op u allen met elkaar naar oplossingen te zoeken. Daarbij gaan we er
van uit dat u ook geen besluiten neemt als zorgaanbieder zonder daarover eerst overleg gehad te
hebben met uw collega's in andere organisaties. Ook in het geval van afschaling of aanpassing doen
wij een dringend appel op u om elkaar en ons actief te informeren over een mogelijke alternatieve
invulling van de ondersteuning, voor zover nog niet gedaan.
Om hierover concreter afspraken te maken staat er komende dinsdag een overleg gepland. We
zullen de effecten van een en ander met een aantal zorgaanbieders bespreken en kijken wat er nodig
is. We rekenen hierbij op uw inzet en gezamenlijk nemen we verantwoordelijkheid om ervoor te

zorgen dat gezinnen in kwetsbare situaties nu kunnen rekenen op zorg-continuïteit of nog wel
kunnen rekenen op hulp als dit noodzakelijk blijkt.
Financiering.
Op dit moment wordt landelijk gesproken over mogelijke oplossingen van eventuele knelpunten in
de financiering. Uiteraard zullen wij in deze bijzondere tijd op dit punt soepelheid betrachten, zodat
naast de andere uitdagingen financiële zekerheid voor u geen issue is. Wij zullen u op korte termijn
opnieuw informeren over de precieze uitwerking hiervan. Dit zullen wij doen vanuit de eenheid die
wij vormen samen met de WMO.
Andere informatie.
Op rijksoverheid.nl en op VNG.nl is veel informatie te vinden. Tevens is door de NJI een themapagina
op hun site gezet : https://nji.nl/coronavirus
Tot slot.
Wij stellen de inzet en betrokkenheid die u toont onder deze omstandigheden zeer op prijs. Wij
wensen u veel sterkte en wijsheid de komende tijd. Wij rekenen op u, zoals u ook op ons kunt
rekenen.
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