
Update corona 19-12-2021 
 
Beste ouders en jongeren,  

Helaas staan we weer voor een grote uitdaging in ons land en zullen de feestdagen voor velen van ons er ander 
uitzien dan gepland. In de persconferentie van 18-12-2021 is aangegeven dat de besmettingen opnieuw flink 
oplopen en de zorg flink onder kan komen te staan. Er geldt opnieuw een mondkapjesplicht in openbare ruimtes 
en de anderhalve meter afstand wordt weer geadviseerd. We zien dat de scholen eerder gesloten zijn en mogelijk 
ook weer digitaal onderwijs aangeboden zal worden vanaf 10 januari. Onderstaande zal tot de volgende 
persconferentie van 14-01-2022 gelden.   

In de praktijk betekent dit dat we aan iedereen op de BinnensteBuitenTuin vragen om: 
 

1. 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. 
 

2. Ook willen we iedereen opnieuw vragen tweemaal per week een zelftest te doen. 
 

3. De basisregels extra in acht te nemen en te letten op afstand houden. De basismaatregelen blijven 
gelden, ook als je al gevaccineerd bent:  

- Was vaak je handen. Hoest en nies in je elleboog.  
- Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 
- Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen. 

 
4. Tevens zullen alle individuele, en of systeemgesprekken via Teams plaatsvinden, tenzij anders 

afgesproken. In deze brief vinden jullie een samenvatting van alle afspraken.  
 
Extra en aanvullende informatie wordt hieronder per doelgroep beschreven: 
 
Dagbesteding voor de groep 
Voor de BinnensteBuitenTuin dagbesteding zijn onderstaande regels nog 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.  

 Wij willen de jongeren vragen zich tweemaal per week preventief te testen middels een corona zelftest. 
Medewerkers van de BinnensteBuitenTuin zullen dit ook doen. 

 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. 
 Het dragen van mondkapjes is niet meer verplicht, maar mag wel een persoonlijke keuze zijn. 



 We houden zoveel als mogelijk anderhalve meter afstand van elkaar. 
 Iedereen neemt zijn eigen lunch mee en dit eten we gezamenlijk aan de grote tafel op. 
 Tussendoortjes mogen vanuit huis meegenomen worden, maar worden ook weer vanuit de 

BinnensteBuitenTuin verzorgd. Iedere week krijgen we vers fruit bezorgd om uit te delen. 
 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 gesprekken vinden in principe online via Teams plaats, maar mocht hier bezwaar 
tegen zijn, dan kan er samen met de behandelaar een alternatieve manier gezocht worden. Er zal hierbij ook 
gekeken worden wat haalbaar en wenselijk is binnen het behandeltraject. Daarnaast zal er geen no show tarief 
worden berekend als er afgezegd wordt wegens het Corona virus.  
 
Groot overleg, vergaderingen en bijeenkomsten 
Ook is vanuit maatschappelijk oogpunt besloten alle overleggen met een groot aantal mensen via een 
alternatieve manier gehouden worden. De BinnensteBuitenTuin heeft daarom besloten om groot overleggen, 
multi-disciplinaire overleggen of vergaderingen nog steeds via beeldbellen te laten plaats vinden. 
 
Schoolse zaken 
De zorg en onderwijs klas verzorgd vanuit de SZM zal naar alle waarschijnlijkheid maandag jullie informeren 
over de ontwikkelingen op schools gebied. De BinnensteBuitenTuin zal maandag ook afstemming hebben met 
hen om beleid te kunnen maken indien nodig.  
 
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 maanden 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.  
Blijf gezond! 

Met vriendelijke groet, 
 
Het BinnensteBuitenTuin Team 
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