Amsterdam, 17 maart 2020

Betreft: Maatregelen William Schrikker en De Jeugd- en Gezinsbeschermers omtrent
Coronavirus

Geachte relatie,
Hierbij informeren wij u over de maatregelen die wij nemen in navolging van de actuele richtlijnen van
het kabinet en het RIVM omtrent het coronavirus. Deze maatregelen zijn om die reden in ieder geval
van kracht tot en met 6 april. Voorop staat, dat wij ook in deze situatie de veiligheid van het kind zo
goed mogelijk blijven waarborgen.
Maatregelen Partners voor Jeugd (William Schrikker en De Jeugd- en Gezinsbeschermers):
• Onze medewerkers werken zo veel mogelijk vanuit huis.
• Alle registraties ten aanzien van veiligheidsplan, risicotaxatie, hulpverleningsplan,
pleegouderbegeleidingsplan e.d. vinden conform de regulier gestelde frequentie en richtlijnen
plaats.
• Er worden in beginsel geen huisbezoeken meer afgelegd.
• Als er geen acuut veiligheidsrisico is, vinden huisbezoeken en afspraken met cliënten
telefonisch plaats of via Skype.
• Als er zorgen zijn over de acute veiligheid van het kind, dan kan alsnog worden besloten om
een huisbezoek af te leggen. Uiteraard doen wij dit in overleg met onze
samenwerkingspartners. Als een huisbezoek noodzakelijk is, dan doen we dit met
inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.
• Onze vestigingen hebben de minimale, noodzakelijke bezetting.
• Voor gesprekken met andere instanties/instellingen wordt in overleg met de betrokkenen
gekeken of de afspraak telefonisch plaats kan vinden of verzet kan worden naar een later
tijdstip.
Wij volgen de situatie op de voet. Dagelijks vindt er intern overleg plaats of bovenstaande
maatregelen nog aansluiten op de actuele situatie. Indien nodig zullen hier aanpassingen op worden
gemaakt. Actuele informatie hierover kunt u vinden op onze website www.pvj.nl. Informatie richting
onze cliënten kunt u vinden op William Schrikker en De Jeugd- en Gezinsbeschermers.
Wij hopen dat de bovenstaande maatregelen helpen om de verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de
desbetreffende manager die in uw regio verantwoordelijk is.
Met vriendelijke groet,
Erik Heijdelberg en Pim van Uchelen
Raad van Bestuur Partners voor Jeugd
(William Schrikker & De Jeugd- en Gezinsbeschermers)

