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Aangepaste werkwijze RvdK

Beste ketenpartner,
De veiligheid van elk kind is belangrijk. Daarom werkt de Raad voor de
Kinderbescherming altijd door. Maar dit gebeurt nu op een andere manier door de
maatregelen die zijn genomen vanwege het coronavirus. Zo blijven wij de veiligheid
van alle kinderen waarborgen. Graag informeren wij jullie over hoe wij dit onder de
huidige omstandigheden doen. De aanpassingen lopen door tot en met 6 april.
Dit is de aangepaste werkwijze van de RvdK:
• Er worden geen huisbezoeken meer afgelegd.
• We ontvangen geen cliënten op kantoor.
• Alle contacten worden voor zover mogelijk per telefoon gedaan of uitgesteld
t/m 6 april.
• Zijn kinderen direct in gevaar? Dan treden we als RvdK op. Daarvoor zijn de
ingeroosterde spoedmedewerkers verantwoordelijk. Bij spoedzaken bij
kinderen met gezondheidsklachten werken ze samen met de GGD en andere
medische diensten. Ook hebben ze nauw overleg met ketenpartners en
politie.
• Invulling van onze ZSM taken doen we waar mogelijk vanuit huis.
• Spoeddiensten worden op locatie/vanuit huis uitgevoerd. Medewerkers met
bureaudiensten blijven werken op locatie.
• De uitvoering van de werk- en leerstraffen door de RvdK en de Halt-straf zijn
met ingang van 16 maart opgeschort. Dit omdat jongeren op veel projecten
niet meer worden toegelaten en de veiligheid en gezondheid van jongeren op
projecten niet meer kan worden gewaarborgd. Zodra het weer mogelijk is
worden deze straffen alsnog ten uitvoer gelegd.
• Bij een aantal trainingen (leerstraf) voor jongeren is het belangrijk om deze
door te laten gaan. Dit lukt door gebruik te maken van videobellen.
• De rechtbanken en gerechtshoven zijn vanaf 17 maart gesloten. Urgente
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zaken en zaken waar een wettelijke termijn in het geding is gaan wel door
hiervan is de RvdK op de hoogte en bij betrokken.
Vragen, opmerkingen, suggesties? Neem contact op met ons!
Om het werk van de RvdK goed te kunnen doen, hebben wij alle ketenpartners hard
nodig. Heb je zorgen, vragen of goede oplossingen? Laat het ons weten.

Landelijke Staforganisatie
Datum
16 maart 2020
Ons kenmerk

Je kunt ons bereiken via 050- 7512000 , danwel ondergetekende: 06- 18302028
Heel veel sterkte tijdens deze bijzondere periode.

Met vriendelijke groet,
Robert Vonk
Gebiedsmanager Noord Nederland en IJsselland
r.vonk@rvdk.nl
06- 18302028
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