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Onderwerp
Tijdelijk beleid van Jeugdformaat inzake begeleide bezoeken en omgang

Beste ouder/verzorger,
De maatregelen tegen corona hebben impact op het dagelijks leven van alle mensen. Er zijn steeds nieuwe
ontwikkelingen die om andere maatregelen vragen. Het RIVM informeert ons over de landelijke maatregelen
die voor iedereen gelden. Uitgangspunt is dat het contact van kinderen en jongeren met hun
ouders/opvoeders gewoon doorgaat, ook als zij niet in één huis verblijven. Door de aangescherpte
maatregelen van het ministerie van VWS en de richtlijnen van het RIVM is fysiek contact helaas niet
vanzelfsprekend. Het contact wordt in deze periode daarom op een andere manier vormgegeven. Hoewel dit
een overmacht situatie is, realiseren wij ons dat dit voor u als ouder(s)/verzorger(s) erg vervelend is.
Bij deze vraag ik om open te staan voor de mogelijkheid om af te wijken van de vaste afspraken. Er wordt
flexibiliteit van iedereen gevraagd om de contacten op een andere manier door te laten gaan.
Hieronder zetten we op een rijtje welke tijdelijke afspraken we over de begeleide bezoeken, omgang en
bezoeken aan pleeggezin of gezinshuis bij Jeugdformaat gemaakt hebben.
Begeleide bezoeken
o De begeleide bezoeken worden op een alternatieve manier vormgegeven, bij voorkeur door een vorm
o

van beeldbellen zodat u en uw kind(eren) elkaar ook kunnen zien;
Mocht een fysiek begeleid bezoek echt noodzakelijk zijn voor het welzijn van uw kind, dan is een
uitzondering mogelijk. De noodzaak wordt bepaald in overleg met u en uw betrokken hulpverlener en
soms ook een jeugdbeschermer. Maar ook dan wordt bekeken of het ook kán. Er mag geen sprake
zijn van de volgende klachten: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Als er inderdaad een
uitzondering wordt gemaakt en het fysiek begeleid bezoek gaat door, dan gelden de algemene
maatregelen: 1,5 meter afstand houden, handen voor en na het bezoek wassen en geen fysiek
contact hebben (uitgezonderd kinderen onder de 12 jaar).

Omgangsregeling gescheiden ouders
Het NJI heeft veel informatie en tips voor hoe je als gescheiden ouders in deze periode vorm kunt geven aan
de omgangsregeling. U kunt uw hulpverlener van Jeugdformaat altijd om ondersteuning bij de afweging
vragen als u er samen niet uitkomt.
Begeleide omgang
Een begeleide omgangsregeling vindt in principe niet fysiek maar via andere communicatiemiddelen plaats,
zoals beeldbellen via WhatsApp, Skype of facetime. In zeer uitzonderlijke situaties kan hiervan worden
afgeweken.
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Bezoek aan een pleeggezin of gezinshuis
In principe wordt het bezoek via andere communicatiemiddelen vormgegeven, zoals beeldbellen via
WhatsApp, Skype of facetime. Als het voor het welzijn van uw kind essentieel is om elkaar fysiek te
ontmoeten bij een pleeggezin of op een andere plek, wordt hierover samen met betrokkenen besloten, wordt
dit goed voorbereid en worden alle voorschriften van het RIVM nageleefd.
Natuurlijk hopen wij, net als u, dat de afspraken zoals eerder gemaakt, gewoon weer door kunnen gaan. Dat
kan weer op het moment dat de maatregelen die het kabinet heeft genomen, niet meer van toepassing zijn.
Heeft u vragen over deze maatregelen, stel ze gerust aan uw hulpverlener.
Met vriendelijke groet,

Iraida Ishaak
Directeur Zorg Jeugdformaat

