
05-10-2020 
 
Beste cliënten, ouders, jongeren, medewerkers en collega’s, 

Vanuit de Rijksoverheid zijn er een aantal basisafspraken gemaakt omtrent de beheersing van Covid-19. Wij zullen de 

aanbevelingen van het rijk en RIVM opvolgen. Vanwege uw veiligheid en de veiligheid van anderen hanteren wij, naast de regulier 

geldende richtlijnen van de RIVM, de volgende extra maatregelen en vragen wij aan u om deze maatregelen na te leven. Wanneer 

deze richtlijnen niet worden nageleefd behoudt de BinnensteBuitenTuin het recht om deze persoon de toegang te ontzeggen. 

Wanneer cliënten, medewerkers of collega’s zelf niet ziek zijn en wanneer er geen andere gezinsleden ziek zijn, zijn zij welkom op 

de BinnensteBuitenTuin. De belangrijkste aandachtpunten zijn per 06-10-2020: 

 Wanneer er lichte tot milde klachten zijn is het beleid: Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is. Dan is het 

afhankelijk van de uitslag (positief of negatief) of je weer naar buiten mag. En of ook je huisgenoten thuis moeten blijven. 

Ook als er dus een ander gezinslid milde klachten heeft is het niet de bedoeling dat een jongere/ medewerker/ collega op 

de dagbesteding komt.  

 De face to face afspraken worden waar mogelijk vervangen worden door een alternatieve wijze van contact. Hierbij zal er 

gekeken worden of dit haalbaar en wenselijk is binnen het behandeltraject.  

 Er zal geen no show tarief worden berekend als er afgezegd wordt wegens het Corona virus.  

 Als je al een afspraak hebt staan zal er contact worden opgenomen om je te informeren wat de mogelijke alternatieven 

zijn.  
 Op de dagbesteding van de BinnensteBuitenTuin zullen er bij verplaatsingen door de werknemers en jongeren 

mondkapjes gedragen moeten worden. Deze moeten zelf worden meegenomen.  

 Er kan gevraagd worden om plastic handschoentjes aan te doen bij bepaalde activiteiten. Deze moeten zelf worden 

meegenomen. 

 De BinnensteBuitenTuin heeft besloten om geen groot overleggen, multi-disciplinaire overleggen of vergaderingen face to 

face te houden op onze eigen locatie of op andere locaties. 

 Ook is vanuit maatschappelijk oogpunt besloten alle overleggen met een groot aantal mensen worden verplaatst of via 

een alternatieve manier gehouden worden. Er wordt contact opgenomen met alle betrokkenen van de reeds geplande 

vergaderingen en wordt er gekeken naar wat de alternatieven zijn. 

We hopen uiteraard allemaal dat deze uitzonderlijke situatie zo kort mogelijk duurt en zo min mogelijk gezondheidsproblemen met 

zich meebrengt. We realiseren ons dat de huidige uitzonderlijke situatie in veel gezinnen ingewikkeld is te hanteren. Juist voor veel 

van onze cliënten is het omgaan met spanning en onzekerheid complex. Samen met jullie proberen we ook in deze spanningsvolle 

weken zo veel mogelijk continuïteit en duidelijkheid te creëren rond de zorg en het onderwijs aan de kinderen, maar we vragen 

jullie bij voorbaat ook om begrip dat er grenzen kunnen zijn aan wat onze mogelijkheden daarbij zijn. Indien je vragen of suggesties 

hebt, is Yonina Hordijk daarvoor beschikbaar op 06- 38 06 77 28 of  via y.hordijk@binnenstebuitentuin.nl.   

Tussentijdse wijzigingen worden per mail verspreid en er wordt gevraagd aan ouders om hun mail goed in de gaten te houden.  

Met vriendelijke groet, 

 

Het BinnensteBuitenTuin Team 
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De algemeen geldende RIVM-maatregelen: 
 

 De algemeen geldende RIVM-maatregelen blijven van kracht en moeten zowel op de BinnensteBuitenTuin als in de privé 

omgeving worden nageleefd: 

 Was je handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen. 

 Was je handen voordat je naar buiten gaat, als je weer thuiskomt, na het snuiten van de neus, voor het eten en nadat je 

naar de wc bent geweest. 

 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

 Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten, gooi deze daarna direct weg en was daarna je handen. 

 Schudt geen handen. 

 Houdt (ook thuis en op straat) 1,5 m afstand. 

Jongeren, ouders of gezinsleden die last hebben van milde gezondheidsklachten mogen niet naar afspraken of de dagbesteding 

komen. Milde gezondheidsklachten zijn. 

 Niezen 

 Keelpijn 

 Loopneus 

 Licht hoesten 

 Verhoging tot 38 graden 

Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met de huisarts. 

 Jongeren, ouders of gezinsleden die last hebben van milde gezondheidsklachten mogen niet naar afspraken of de 

dagbesteding komen. Zie de opsomming hieronder wat verstaan wordt onder milde klachten. 

 Wanneer er lichte tot milde klachten zijn is het beleid: Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is. Dan is het 

afhankelijk van de uitslag (positief of negatief) of je weer naar buiten mag. En of ook je huisgenoten thuis moeten blijven. 

Ook als er dus een ander gezinslid milde klachten heeft is het niet de bedoeling dat een jongere/ medewerker/ collega op 

de dagbesteding komt.  

 Als uit uw test blijkt dat u op dit moment geen corona heeft, mogen u en uw huisgenoten weer naar buiten. U kunt zelf ook 

weer naar buiten en aan het werk, tenzij u daar te ziek voor bent. Kinderen mogen weer naar school en naar de opvang. 

Gaan de klachten niet over, worden ze erger of krijgt u nieuwe klachten? Bel dan de huisarts. Bel in een 

levensbedreigende situatie altijd 112. 

 Als uit uw test blijkt dat u wel corona heeft, blijven u en uw huisgenoten thuis. U hoort van de GGD wat u en de mensen 

om u heen moeten doen. Meer informatie over de leefregels thuis en wat u moet doen als u corona heeft vindt u op de 

website van het RIVM.  De GGD voert bron- en contactonderzoek uit. De GGD benadert mensen die in contact zijn 

geweest met een besmette persoon en geeft daarbij gedragsinstructies, waaronder de instructie in thuisquarantaine te 

gaan wanneer het een nauw contact betreft. 

 Ouders, medewerkers en jongeren kunnen net als iedereen in Nederland na een verblijf in het buitenland het dringende 

advies krijgen 10 dagen in thuisquarantaine te gaan bij terugkomst. Als dit advies geldt voor terugkomst uit een land, dan 

staat dit in het reisadvies van dat land van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). 

 Indien er sprake is van Covid-19 besmetting wordt dit door de BinnensteBuitenTuin gemeld bij de GGD en zal het advies 

van GGD leidend zijn voor vervolgstappen. 

 Er wordt goed natuurlijk geventileerd zowel het afvoeren van vuile lucht als het aanvoeren van verse buitenlucht.  

 Alle ruimtes worden regelmatig 10 tot 15 minuten gelucht door bijvoorbeeld ramen en deuren tegen elkaar open te zetten 

bij voorkeur in een lege ruimte.  

 Luchtstromen van persoon naar persoon door (zwenk)ventilatoren of systemen waarmee recirculatie plaatsvindt binnen 

één ruimte waar meerdere personen verblijven worden vermeden. 



 Door het luchten kan het klimaat koeler zijn dan onze medewerkers en cliënten van ons gewend zijn. Het is raadzaam om 

een extra vest of trui mee te nemen.  

 In een crisissituatie kan ervoor gekozen worden om de 1,5 meter afstand tot jongeren en/of volwassenen onderling niet te 

hanteren. 

 De medische protocollen die gangbaar zijn binnen de BinnensteBuitenTuin, blijven gewoon van kracht.  

 De BinnensteBuitenTuin hanteert de strikte hygiënemaatregelen van het RIVM zoals een dagelijks intensieve 

schoonmaak. De nadruk ligt op contactpunten en de toiletbediening. Prullenbakken worden dagelijks geleegd. 

 Bij afwezigheid van personeel wordt (indien mogelijk) vervanging gezocht. Indien dit niet te realiseren valt kan het 

voorkomen dat de afspraak of dagbesteding komt te vervallen.   

  



Voor de dagbesteding aanvullende afspraken: 

 Wanneer iemand tijdens de dagbesteding ziek wordt of ziek aankomt dient deze persoon direct naar huis gestuurd te 

worden. Hierna moet een jongere getest worden en thuisblijven totdat de uitslag bekend is. Ouders zijn verplicht de 

BinnensteBuitenTuin te informeren over de uitslag.  

 Wanneer jongeren afwezig zijn door coronaklachten verwachten wij dat er diezelfde dag een Corona test wordt 

aangevraagd. 

 Jongeren op de dagbesteding mogen bij elkaar in de buurt komen, maar moeten proberen daar waar kan gepaste afstand 

te bewaren. 

 Op de dagbesteding zullen er bij verplaatsingen door de werknemers en jongeren mondkapjes gedragen moeten worden.  

 De dagbesteding is om 9 uur open. De jongeren moeten buiten wachten op 1,5 meter afstand tot het 9 uur is, dan mogen 

ze naar binnen. De jongeren ruimen hun spullen op en doen hun telefoon in de locker. 

 Voor jongeren die dusdanige gedrags-(agressie) problemen hebben dat bij voorbaat al voorzien kan worden dat de 1,5 

meter afstand tot volwassenen en/of volwassenen onderling – om deze reden – niet gewaarborgd kan worden, zal de 

BinnensteBuitenTuin maatwerkoplossingen moeten aanbieden.  

 Jongeren komen altijd via de achterdeur binnen en zullen buiten bij het kraantje voor binnenkomst hun handen wassen. 

 Er wordt gebruikt gemaakt van een looproute bij binnenkomst en vertrek.  

 Door het luchten van de groep kan de tempratuur koeler zijn dan onze medewerkers en cliënten van ons gewend zijn. Het 

is raadzaam om een extra vest of trui mee te nemen.  

 Voor het rustmoment kunnen jongeren per tweetallen hun eten en drinken opruimen en telefoon wegleggen.  

 Er kan mogelijk een alternatief programma worden aangeboden. Dit door de sociotherapeuten van de dagbesteding 

worden ingeschat per dag.  

 Bij ziekte of klachten moeten ouders en de jongere tussen 8:45 en 9:00 contact met ons opnemen. Wanneer wij niet direct 

kunnen opnemen, zullen wij gedurende de dag terugbellen.  

 De jongeren ontsmetten samen met de sociotherapeuten de ruimte, stoelen, tafels, lichtknoppen, de kraan, de toilet en 

handvatten na gebruik. Hiervoor zijn schoonmaakspullen ter beschikking gesteld op de groep. 

 Jongeren die in de ochtend komen, nemen hun eigen tussendoortje, lunch en genoeg te drinken mee. 

 Jongeren die in de middag komen, nemen hun eigen tussendoortje en genoeg te drinken mee. 

 Jongeren hebben hun eigen handschoenen om in de tuin en op de kinderboerderij te werken. 

 Na de dagbesteding en/of school gaat iedereen direct naar huis.  

Mondkapjes 

We zullen, net als de scholen in de regio, het dringende advies van minister Slob en de VO raad opvolgen. Dit betekent dat we 

aan iedereen op de BinnensteBuitenTuin vragen om een mondkapje te dragen: 

- tijdens het lopen in de gang, lokaal en groepsruimtes.  

- tijdens het wisselmoment. 

- op plaatsen waar de afstand tussen personeel en jongeren minder dan 1,5 meter is. 

De jongeren dienen zelf voor een mondkapje te zorgen! 

 

Hoe zet ik het mondkapje op? 

Was uw handen met water en zeep voordat u het niet-medisch mondkapje opzet. Gebruik de touwtjes of elastieken om het 

mondkapje op te zetten. Raak de binnenkant niet aan. Zorg dat het goed aansluit op het gezicht en de neus, mond en kin 

bedekt. 

 

Wat doe ik als ik de elastieken van het mondkapje niet goed achter mijn oren kan bevestigen? 

Gebruik in dat geval een niet-medisch mondkapje dat met een lint of twee elastieken achter het hoofd omgebonden kan 

worden. Bij een mondkapje met twee elastieken achter het hoofd, is het ook mogelijk om één elastiek achter het hoofd langs te 

maken. 



Hoe zet ik het mondkapje af? 

Gebruik de touwtjes of elastieken om het mondkapje af te zetten. Raak de binnenkant van het niet-medisch mondkapje en uw 

gezicht (ogen, neus en mond) niet aan. Was uw handen met water en zeep nadat u het niet-medisch mondkapje heeft afgezet. 

Wat moet ik doen na het afzetten van het mondkapje? 

Na afdoen van het mondkapje is handhygiëne nodig. Zie voor handenwassen de RIVM-instructie. Zorg bij het afzetten dat u 

niet de binnenkant van het mondkapje of uw gezicht (ogen, neus en mond) aanraakt.  

Wat moet ik met mijn mondkapje doen na gebruik? 

Heeft u een wegwerp niet-medisch mondkapje of plastic handschoenen gebruikt voor eenmalig gebruik? Of is uw 

zelfgemaakte mondkapje kapot of versleten? Dan kunt u dit bij het restafval, in de grijze container gooien. Ook 

wegwerphandschoenen horen bij het restafval. U kunt ook (katoenen) niet-medische mondkapjes kopen of zelf maken. Deze 

kunnen gewassen en hergebruikt worden.  Op bijvoorbeeld bol.com zijn ook handige, plastic opvouwbare opbergbakjes voor 

de mondkapjes zodat deze gedurende dag netjes en hygienisch is opgeborgen.  

Wegwerp handschoenen 

Tijdens bepaalde activiteiten kan het zijn dat er gevraagd wordt om plastic handschoenen aan te doen. Hierbij kan gedacht bij 

het gebruik van materialen die slecht schoongemaakt kunnen worden. Het is handig als de jongeren een aantal 

handschoentjes in hun tas hebben voor het geval dat zij deze nodig hebben.  

12 jarigen 

De berichtgeving over 12 jarigen is de afgelopen weken wat verwarrend. De GGD geeft aan dat kinderen die 12 jaar oud zijn 

en in het voortgezet onderwijs zitten, hetzelfde moeten worden benaderd als de rest van de leerlingen in het VO. Dit houdt in 

dat ook zij thuis moeten blijven bij milde klachten en moeten testen indien de klachten aanhouden of verergeren. 

Op de kinderboerderij geldende afspraken 
 

- Buiten wordt de 1,5 meter afstand behouden. 

- Buiten hoeven de medewerkers en jongeren geen mondkapje te dragen.  

- Iedere jongere en medewerker heeft eigen tuinhandschoenen, deze worden bewaard in de tuin schoenen. 

- De tuinhandschoenen worden altijd gedragen op de kinderboerderij.   

Wanneer dagbesteding kan niet worden aangeboden of gevolgd: 
 

Indien de dagbesteding niet kan worden aangeboden of gevolgd wegens de gevolgen van Covid-19 gelden er de volgende 
richtlijnen: 

 Als er geen of aangepaste dagbestedingsactiviteiten moeten plaatsvinden wegens uitval van personeel of vanuit de 

overheid genomen beslissingen zullen wij dit zo snel mogelijk communiceren aan de jongeren en ouders. Mocht dit voor 

ouders of de jongere niet haalbaar zijn, omdat zij beroepsmatig een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben wordt 

er gevraagd contact op te nemen met Yonina Hordijk (y.hordijk@innenstebuitentuin.nl of 06-38067728). 

 Met de jongeren die normaal gesproken op de dagbesteding aanwezig zijn, maar uitvallen wegens lichamelijke klachten of 

Covid zullen wij op een vast tijdstip een eenmaal per dag (via beeldbellen of een telefonisch) contact houden. Besproken 

wordt dan o.a de weekplanning, stemming, activiteiten en gezinsinteractie.  

 Met de ouders van jongeren die onverhoopt thuis zijn met lichamelijk klachten of Covid willen wij graag minimaal eenmaal 

in de week contact houden voor monitoring en ondersteuning.  

 Betrokken hulpverlening wordt (uiteraard met toestemming) op de hoogte gesteld van het uitblijven van dagbesteding en 

wordt alternatieve invulling besproken. 

 Mocht de jongere ziek worden gedurende de komende tijd, dan verzoeken wij u, ondanks dat het niet naar de 

dagbesteding gaat, wel bij ons ziek te melden volgens de gebruikelijke procedure. Dit om zicht te kunnen blijven houden 

op de gezondheidssituatie.   



Systeemgesprekken, (individuele) afspraken en vaktherapie aanvullende 

afspraken: 
 

Voor de systeemgesprekken, intakes, evaluaties, individuele afspraken en vaktherapieën gelden de volgende aanvullende 

afspraken: 

 Individuele afspraken en grote overleggen zullen zoveel mogelijk omgezet worden tot (beeld)bellen via Teams Microsoft.  

 Wij verzoeken op het geplande tijdstip beschikbaar te zijn en een goede wifi verbinding te hebben. 

 Mocht er behoefte zijn aan meer frequentere hulp (via telefoon of beeldbellen) kan dit op verzoek worden aangeboden.  

 Wanneer er gekozen wordt voor een face to face gesprek, zal er bij therapie en individuele gesprekken geen mondkapje 

gedragen worden, De kamer wordt gedesinfecteerd en gelucht tussen elk gesprek. Bij binnenkomst en vertrek wordt wel 

een mondkapje gedragen. 

 We werken op afspraak en met tijdsloten. Kom op tijd, het liefst 1 minuut van tevoren. Wacht voor je afspraak buiten op 

1,5 meter afstand van anderen tot wij je ophalen bij de voordeur. 

 Wij zullen geen handen schudden. 

 Vooraf aan het gesprek graag gebruik maken van desinfecterende gel bij binnenkomst. 

 Kom alleen naar de afspraak met de mensen waar de afspraak mee is gemaakt. 

 Iedere werknemer heeft zijn eigen plek voor gesprekken, deze worden na elk gesprek ontsmet. Tussen alle gesprekken zit 

05 minuten speling, voor de schoonmaak. 

 Er wordt strikt vastgehouden aan de begin en eindtijd van het gesprek. 

 Het toilet wordt bij voorkeur niet gebruikt. 

 Raak zo min mogelijk aan in de ruimte. 

 Eigen spullen (telefoon, sleutels etc.) houd je zoveel mogelijk in jas of tas. 

 Helaas kunnen wij geen thee, water of koffie aanbieden. 

 We zullen gedeelde materialen vermijden in vaktherapie. Hier zal de vaktherapeut extra informatie over geven tijdens de 

sessies. 

 Tijdens vaktherapie beeldend zal er vaak met plastic handschoenen gewerkt worden. 

 De materialen tijdens de vaktherapie zullen na gebruik altijd gedesinfecteerd worden. 



In de klas aanvullende afspraken: 

De Rijksoverheid heeft op 1 oktober, samen met de VO-raad (de organisatie van het voortgezet onderwijs) een dringend advies 

uitgebracht over het dragen van mondkapjes op scholen. Aanbevolen wordt dat alle leerlingen op middelbare scholen tijdens 

verplaatsingen in de school een mondkapje dragen.  

We gaan ervan uit dat iedereen zelf voor zijn eigen mondkapjes zorgt.  

 Leerkrachten en leerlingen dragen een mondkapje bij verplaatsingen en wanneer er geen 1,5 meter afstand (tijdelijk) 

mogelijk is. In de klas op een zitplaats is het dragen niet nodig.  

 De jongeren die in de klas verwacht worden, moeten buiten voor de Waagdam wachten tot de docent ze komt ophalen en 

ze meeneemt naar binnen. 

 De jongeren houden 1,5 meter afstand van de docent. 

 De jongeren nemen eigen drinken en eten mee voor in de klas. 

 Wanneer jongeren zelf niet ziek zijn en wanneer er geen andere gezinsleden ziek zijn, zijn zij welkom in de klas. Dit geldt 

ook voor de docenten. 

 De jongeren op de Waagdam ontsmetten samen met de docenten de ruimte, bureautjes, lichtknoppen, de kraan, de toilet 

en handvatten na gebruik.  

 Eigen spullen (telefoon, sleutels etc.) houd je zoveel mogelijk in jas of tas. 

 Na de dagbesteding en/of school gaat iedereen direct naar huis.  

  



Richtlijnen voor onze medewerkers: 

 Medewerkers en jongeren houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

 Medewerkers houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

 Medewerkers hoeven géén persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.  

Vanaf 1 juni moet iedereen in Nederland met de volgende klachten thuisblijven:  

- Verkoudheidsklachten: Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn.  

- Hoesten.  

- Verhoging of koorts > 38°C  

- Moeilijk ademen/benauwdheid.  

- Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping).  

• Een medewerker met klachten die passen bij COVID-19, zoals neusverkoudheid, hoesten en/of koorts blijft 

thuis, en komt pas weer naar school als hij 24 uur geen klachten meer heeft.  

• Indien een medewerker positief is getest: de medewerker blijft thuis uitzieken tot minstens 7 dagen na start 

van de symptomen EN is minstens 24 uur klachtenvrij. Zie voor informatie: lci.rivm.nl/ leefregels  

• Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, 

blijft het personeelslid ook thuis. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het 

personeelslid weer naar school.  

• Als iemand in het huishouden van de medewerker getest is op COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan 

moet de medewerker wachten tot die persoon klachtenvrij is en dan 10 dagen ná het laatste contact met die 

persoon, thuisblijven. De medewerker kan weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij 

is. Zie voor informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis . Iedereen met één of meer van 

bovengenoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de instructies ook https://www.rijksoverheid.nl/ 

onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen  

• Wanneer een medewerker gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de medewerker naar huis.  

• Medewerkers met corona gerelateerde klachten worden getest conform het landelijk testbeleid. Medewerkers 

met klachten nemen contact op met de arbo-/bedrijfsarts. Is deze er niet meld je dan bij de regionale GGD.  

• Je blijft thuis tot de uitslag bekend is (overleg met werkgever over welke werkzaamheden je eventueel vanuit 

huis kunt doen).  

• Medewerkers die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze 

medewerker in overleg met de bedrijfsarts of behandelaar en werkgever). Over de invulling van het werken op 

afstand voert de medewerker overleg met de werkgever. lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen  

• Medewerkers met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school 

(keuze medewerker in overleg met de werkgever). Over de invulling van het werken op afstand voert de 

medewerker overleg met de werkgever.  



• Een medewerker die niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in 

gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek wordt beoordeeld of tot afspraken gekomen kan worden over de 

precieze invulling van de werkzaamheden.  

• Medische informatie van de medewerker wordt niet gedeeld met de werkgever of collega’s. De arbo-

/bedrijfsarts kan hierbij betrokken worden. 

 


