
Update corona 14-12-2020 

 

Beste ouders en jongeren,  

 

Vanuit de Rijksoverheid zullen er vanavond (14-12-2020) bij de persconferentie nieuwe basisafspraken gemaakt 

worden omtrent de beheersing van Covid-19. Om vooruit te lopen op de persconferentie, willen wij aangeven dat 

de dagbesteding van de BinnensteBuitenTuin vooralsnog niet zal sluiten. Ook wanneer er een volledige 

lockdown wordt doorgevoerd, blijft de dagbesteding voor de jongeren vooralsnog open.  

 

Dagbesteding 

Voor de BinnensteBuitenTuin dagbesteding zijn onderstaande regels van belang: 

 Wanneer je lichte tot milde klachten hebt laat je je testen en blijf je thuis tot de uitslag bekend is. Dan 

is het afhankelijk van de uitslag (positief of negatief) of je weer naar buiten mag. 

 Wanneer een gezinslid of huisgenoot milde klachten heeft mag de jongere of werknemer wél naar de 

dagbesteding komen. De jongere of werknemer blijft pas thuis wanneer een gezinslid of huisgenoot 

klachten heeft én koorts heeft of erg benauwd is.  

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

worden. Deze moeten zelf worden meegenomen. 

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

 De voordeur zal alleen gebruikt worden als uitgang. 

 De jongeren en werknemers zullen handen wassen of desinfecteren tussen activiteiten door. 

 Jongeren van 13 t/m 17 vragen wij zoveel mogelijk afstand te bewaren van elkaar. 

 De werknemers proberen wel altijd 1,5 m afstand te houden van de jongeren, wanneer dit niet lukt 

houden zij hun mondkapje op.   

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

Individuele afspraken met cliënten 

Voor individuele afspraken geldt dat wij ons houden aan de actuele aanwijzingen van het RIVM. Wij vragen dit 

ook van onze cliënten. De BinnensteBuitenTuin heeft besloten om de face to face (systeem) gesprekken tot een 

minimum te beperken op onze eigen locatie of op andere locaties tot 19 januari 2021. 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.  

- De face to face afspraken kunnen vervangen worden door een alternatieve wijze van contact. 

 

Groot overleg, vergaderingen en bijeenkomsten 

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 tot 19-01-2021. 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 online alternatieven zijn. 

 

Schoolse zaken 

De jongeren van de zorg en onderwijs klas krijgen spoedig bericht van de SZM over hoe zij de inrichting willen 

gaan vormgeven voor de klas. Zodra hierover meer bekend is wordt dit met jullie gedeeld via de mail. 

 

Tot slot 



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.   

 

Mochten jullie tegen zaken thuis of andersoortig aanlopen neem dan contact op met de mentor of Yonina 

Hordijk, Wij willen graag meedenken! Mochten er andere maatregelen worden genomen dan informeren wij dit 

via onze website en aanvullend mail. We blijven alert en houden je op de hoogte over eventuele aanvullende 

maatregelen. Indien je vragen of suggesties hebt, is Yonina Hordijk daarvoor beschikbaar op 06-38 06 77 28 of 

y.hordijk@binnenstebuitentuin.nl.  

 

Hou vol en blijf gezond! 

 


