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Beste mensen in onderwijs, kinderopvang en zorg,
In de afgelopen week is er veel informatie met elkaar gedeeld. In dit document
vatten we de belangrijkste afspraken samen én geven we op onderdelen een
update.
Coronamaatregelen onderwijs en kinderopvang
Scholen en kinderopvang zijn gesloten vanaf maandag 16 maart tot en met –
vooralsnog - maandag 6 april. Dinsdag 31 maart wordt duidelijk of deze
maatregelen worden verlengd.
Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode gebruik maken
van noodopvang, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende
te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van
COVID-19 vragen om continue bezetting. Ook als je een onmisbare functie
vervult ten behoeve van een van deze cruciale beroepsgroepen, kun je een
beroep doen op de noodopvang.
Deze lijst is te vinden via www.rijksoverheid.nl/kinderopvang. Hier staan ook
veel gestelde vragen en antwoorden op voor kinderopvang en gastouders, en
voor ouders (o.a. over de betalingen). Ook is er informatie te vinden over
noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen of vitale processen.
Door de Brancheorganisatie Kinderopvang is er een 'aanvraagformulier
noodopvang cruciale beroepsgroepen' ontwikkeld, voor ouders die geen
reguliere klant van de kinderopvangorganisatie zijn. We adviseren alle
organisaties om dit formulier te hanteren voor deze groep ouders.
Het kabinet doet een dringend beroep op alle ouders om alleen gebruik te
maken van de (nood)opvang als je in een cruciaal beroep werkt en de opvang
niet anders kan regelen. Alleen zo kunnen we dit systeem van (nood)opvang in
stand houden en ervoor zorgen dat mensen in cruciale beroepen kunnen blijven
werken.
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Het kabinet benadrukt tevens dat wanneer één ouder van het gezin een cruciaal
beroep heeft en het thuis niet lukt om de kinderen op te vangen, kinderen naar
de (nood)opvang mogen. Een verklaring van de werkgever hoeft niet getoond te
worden. Een brief hierover van het ministerie van SZW is bijgevoegd.
Als in de komende periode blijkt dat de vraag in Dordrecht fors toeneemt en de
bezetting bij de organisaties onder druk komt te staan, gaan we hierover met
hen in gesprek.
Coördinatie en rol gemeente Dordrecht
Aan de gemeenten is gevraagd om de noodopvang te coördineren en (indien
nodig) te organiseren, ondersteund door de Vereniging Nederlands Gemeente
(VNG). Sanne Schippers en Stephan Haksteeg coördineren en ondersteunen
namens de gemeente Dordrecht.
De noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en voor kinderen
in een kwetsbare positie kan plaatsvinden op de kinderopvang of de school. Het
heeft volgens het Rijk de voorkeur dat de kinderen worden opgevangen op de
locaties/ bij medewerkers die ze kennen omdat dat het beste voor ze is.
Inmiddels wordt er intensief samengewerkt binnen en tussen scholen en
kinderopvangorganisaties om de noodopvang met elkaar werkbaar en zorgzaam
uit te voeren. Diverse kinderopvangorganisaties hebben aangegeven bereid te
zijn om ook kinderen van 'niet klanten' op te vangen. Op dit moment zien wij
dat onderwijs en kinderopvang op een goede manier invulling geven aan de
noodopvang, dus we nemen niet onnodig over. Enkel daar waar nodig én
gewenst, in samenwerking met het veld, pakken we een actieve rol. Hierover
zijn en blijven we in overleg met elkaar.
De gemeente Dordrecht coördineert en ondersteunt, ook met het oog op
nieuwe, onvoorziene omstandigheden. Er kunnen op korte of middellange
termijn ontwikkelingen zijn die snel schakelen of ingrijpen noodzakelijk maken.
Communicatie
Als gemeente communiceren we ook met onze inwoners/ouders via de eigen
kanalen:

Er is een webpagina ingericht op de gemeentelijke website:
www.dordrecht.nl/noodkinderopvang, met algemene informatie, vooral
verwijzingen naar de laatste landelijke informatie via de Rijksoverheid;

Er wordt informatie over gedeeld over Dordtse locaties en organisaties
waar (nood)opvang voor kinderen wordt verzorgd met daarbij
verwijzingen naar contactgegevens van deze organisaties;

Een gemeentelijk loket (14078), waar inwoners terecht kunnen als zij
meer willen weten of er niet uitkomen. Denk bijvoorbeeld aan ouders die
nu geen gebruik maken van formele opvang, maar die wel die behoefte
hebben. Dat kan telefonisch via 14078 of via een webformulier op de
gemeentelijke website.
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Er is een kerngroep noodkinderopvang, bestaande uit Jeroen Nusteling (SDK),
Inge Hoogeveen (COKD) en Cemaynur Safranti (Mijn Tweede Thuis). Inmiddels
is hier ook Marlou van Lent, directeur basisschool de Bever (OPOD) op
aangehaakt. Zij vormen de schakel tussen gemeente (Sanne Schippers en
Stephan Haksteeg) en alle andere kinderopvangorganisaties/onderwijs, en vice
versa.
De schoolbesturen hebben ook onderling een groep en is gevraagd om eventuele
signalen of behoeftes door te geven aan de gemeente.
Richtlijn noodopvang voor kinderen in een kwetsbare positie
Op woensdag 18 maart jl. heeft de gemeente Dordrecht uitgesproken dat we de
noodopvang voor kinderen in een kwetsbare positie (o.a. andere sociaal
medische indicatie) ook mogelijk willen maken. Inmiddels is dit ook landelijk
beleid.
De gemeente heeft in afstemming met bovengenoemde partijen en het Sociaal
Wijkteam richtlijnen opgesteld voor het toekennen van noodopvang voor
kinderen in een kwetsbare positie. Zo is voor iedereen duidelijk welke werkwijze
gevolgd moet worden en wie welke rol heeft in dit proces. Deze richtlijnen zijn
op vrijdag 20 maart rondgestuurd en voegen we nogmaals bij deze brief.
Esther Gaudelius is namens het Sociaal Wijkteam onze contactpersoon, met als
achtervang Yvette Ballijns. Inmiddels zijn ook lijnen gelegd met Veilig Thuis en
de Gecertificeerde Instellingen (GI's, zoals de Jeugdbescherming).
Ook hiervoor geldt dat signalen of knelpunten kunnen worden doorgegeven aan
de gemeente.
Organisatie 24 uurs opvang
Vorige week is de behoefte aan 24 uursopvang geïnventariseerd en is gevraagd
wie 24 uursopvang kan en wil aanbieden. Deze inventarisatie is vorige week met
jullie gedeeld. Op dit moment is er geen acute vraag naar deze vorm van
opvang. Wel hebben diverse organisaties (inclusief gastouderbureaus)
aangegeven een rol te kunnen en willen spelen indien nodig.
Op basis daarvan is met de kerngroep noodkinderopvang afgesproken om
vooralsnog hun huidige noodopvanglocaties, aan te houden als mogelijke 24
uurs voorzieningen. De exacte vraag bepaalt namelijk welke locatie hier het
meest geschikt voor is. De kerngroep heeft aangegeven dat men in overleg wil
en kan treden met andere organisaties, bijvoorbeeld als extra personele inzet
gewenst is. De GGD is ook betrokken bij de gesprekken over 24 uursopvang.
Tot slot
Wij verzoeken jullie om deze brief en de bijlagen actief en breed te verspreiden
binnen jullie organisaties.

Pagina 3/4

Datum

26 maart 2020

Voor dit moment zijn dit nu de afspraken. Indien de omstandigheden daarom
vragen, kunnen wijzigingen worden doorgevoerd. Dit coördineren we in overleg
met het veld.
Nogmaals onze hartelijke dank voor jullie inzet en inspanningen tot nu toe!
Hoogachtend,

Peter Heijkoop
Wethouder Werk en Inkomen, Zorg en Welzijn, Arbeidsmarkt, Onderwijs
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