25 maart 2020
Beste ouders,
Met deze updates proberen we (team en bestuur) jullie maximaal geïnformeerd te houden.
Van ASVZ kregen we vandaag een aankondiging met verstrekkende gevolgen (zie bijlage):
ouders mogen voorlopig niet meer op bezoek bij hun kinderen… Het harde besluit is
genomen naar aanleiding van een landelijk advies van de VGN (Vereniging
Gehandicaptenzorg Nederland) die bij de totstandkoming van dit advies ook het RIVM en
allerlei belangenbehartigers-verenigingen heeft betrokken. Hoe vervelend ook, de maatregel
is ervoor bedoeld maximaal in te zetten op het voorkómen van besmetting.
De maatregel gaat meteen in. Bewoners die bij ouders thuis blijven, mogen niet terug naar
hun appartement tot de maatregel is opgeheven. Maar niemand weet wanneer dat zal zijn.
We realiseren ons dat dit ook voor jullie en onze bewoners vergaande gevolgen heeft. We
zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat bewoners digitaal met jullie in contact kunnen
blijven.
Als jullie digitaal contact willen onderhouden en jullie zoon of dochter heeft geen hulpmiddel
daarvoor, kunnen jullie er dan voor zorgen dat dat er komt zodat team daarin kan
begeleiden?
Voor het overige gelden de landelijke richtlijnen zoals voor iedereen.
Dan onze eigen zaken.
Nog even terugkomend op het stoppen met werk en dagbesteding: in goed overleg met het
team hebben we dit besluit genomen om de kans dat een bewoner buiten Olivier een
besmetting oploopt zoveel mogelijk te verkleinen. Met de ouders die dit aanging is tevoren
contact geweest en zij waren akkoord met stoppen als dat nodig zou zijn. We willen alles
doen om onze bewoners gezond te houden, zeker de bewoners met het grootste risico op
ernstige gevolgen van een eventuele besmetting.
Dan heeft Kimberly jullie vanochtend laten weten dat zij een andere baan heeft gevonden.
Erg vervelend, zeker op dit moment, maar het is het niet anders. Inmiddels is de vacature
gemeld bij ASVZ recruiters. We willen graag iedereen, ook de teamleden, aansporen het
eigen netwerk te gebruiken om te kijken of er eventuele goede PB-kandidaten uit naar voren
kunnen komen. Laten we hopen dat ook deze vacature snel kan worden vervuld. Tenslotte
blijft Olivier een geweldige plek om te werken.
Alle groepsbijeenkomsten zijn van overheidswege verboden. Onze bijeenkomst van 14 april
met broers en zussen over behoud van de kernwaarden van Olivier en de visie van ASVZ op
ouderinitiatieven hebben we uiteraard ook afgelast. We wachten op betere tijden.
Blijf de hygiënemaatregelen goed navolgen en geef ook bij je eigen kind aan dat het
ontzettend belangrijk is voordat ze de deur uitgaan en zodra ze weer binnenkomen, hun
handen goed te wassen.
We weten dat het bericht van vandaag enorm ingrijpend is. Maar we moeten de landelijke
richtlijnen volgen.
We doen ons best zo goed mogelijk te handelen ter voorkoming van besmetting waarbij het
leven van onze bewoners toch zoveel mogelijk een goede structuur houdt.
Als alles achter de rug is evalueren we deze periode.
Met het team is afgesproken dat jullie alle informatie rondom corona van mij (Gijs) krijgen.
Neem bij onduidelijkheden ook met mij contact op, dat ontlast het team ook weer een beetje
in deze moeilijke tijd.
Hartelijke groet namens team en bestuur stichting, en opnieuw, blijf fit!
Gijs
Bijlage brief ASVZ

