Routekaart versoepeling maatregelen SWZ
versie 29 mei 2020
Deze routekaart is gebaseerd op de informatie die we nu tot onze beschikking hebben.
Door allerlei omstandigheden kan deze routekaart aangepast of aangevuld worden.
Zorgvuldigheid en veiligheid staan voorop,
en de verantwoordelijkheid naar andere
cliënten en medewerkers voor wie de versoepeling gevolgen kan hebben. Dat geldt
voor de dienstverlening door SWZ, maar ook
wanneer een cliënt naar een externe aanbieder gaat of tijdelijk buiten SWZ woont.
Bij alle vormen van dienstverlening (zowel
intramuraal als extramuraal) door SWZ of
andere aanbieders gelden de maatregelen
van het RIVM .

Ontvangen bezoek bij SWZ
Kinderen en jeugdigen
Vanaf 29 mei is bezoek mogelijk door 2 vaste
personen, 1 keer per week en maximaal 2 uur
per bezoek.
Volwassenen
Vanaf 02 juni is bezoek mogelijk door 2 vaste
personen, 1 keer per week en maximaal 2 uur
per bezoek.
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Regio 1 en regio 2
Huidige situatie: Op bezoek gaan is niet mogelijk.
We onderzoeken de mogelijkheden om vanaf
01 juli op bezoek gaan bij ouders/familie mogelijk te maken.

Recreatie activiteiten
Huidige situatie: Bij de woningen, op afstand.
Vanaf 01 september: We onderzoeken de
mogelijkheden om vanaf 01 september recreatie
activiteiten in grotere groepen mogelijk te maken.
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Cliënten die thuis verblijven
Huidige situatie: Cliënten die vanwege Corona
tijdelijk thuis wonen, keren bij voorkeur niet terug. Vanaf 15 juni: In overleg bespreken we hoe
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Logeerhuis Zonhove
Huidige situatie: Logeren is niet mogelijk. We
onderzoeken de mogelijkheden om vanaf 01
juli logeren (beperkt) mogelijk te maken.
Logeerlocaties in groepen
Huidige situatie: Logeren is niet mogelijk.
Vanaf 01 juli beperkt mogelijk. De voorwaarden hiervoor worden nog opgesteld.

Uit logeren bij ouders/familie
We onderzoeken de mogelijkheden om vanaf
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Huidige situatie: Ambulante Begeleiding is
doorgegaan via beeldbellen en fysiek contact,
alleen wanneer daar een strikte noodzaak voor
is. Maatwerk op basis van professioneel inzicht
staat centraal, waarbij contacten met alle cliënten
worden onderhouden. Dit wordt voortgezet en
waar mogelijk uitgebreid.

School (Zorg in de klas)
Speciaal Onderwijs intramurale cliënten
Vanaf 15 juni gaan cliënten die bij SWZ wonen
weer naar het Speciaal (basis)Onderwijs.
Speciaal Onderwijs extramurale cliënten
We volgen het beleid van school.
Voortgezet Speciaal Onderwijs
intramurale cliënten
Vanaf 15 juni gaan cliënten die bij SWZ wonen
weer naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs.
Voortgezet Speciaal Onderwijs
extramurale cliënten
We volgen het beleid van school.

BSO
Speciaal Onderwijs
Huidige situatie: Op de dagen dat de kinderen
naar school gaan, kunnen ze ook naar de BSO,
op de andere dagen niet. Vanaf 08 juni: De BSO
is volledig open*.

Vroegbegeleiding (Okido)

Voortgezet Speciaal Onderwijs
Huidige situatie: De BSO voor jongeren in het
VSO is gesloten. Vanaf 02 juni: De BSO gaat
volledig open*.

Huidige situatie: Vroegbegeleiding is opgestart
per 11 mei.* Dit wordt voortgezet en waar
mogelijk uitgebreid.

Noodopvang (schrijnend /vitale beroepen)
De noodopvang stopt per 08 juni aangezien
het onderwijs dan weer volledig start.

.

Behandeling
Emiliusschool
Huidige situatie: We volgen het beleid van
school en Libra.
Hersenz individueel
Huidige situatie: Behandeling is opgestart
sinds 11 mei, op basis van professioneel
inzicht wordt maatwerk geleverd en
gekeken welke mogelijkheden er zijn voor
huisbezoek. Dit wordt voortgezet en waar
mogelijk uitgebreid.
Hersenz groepen
Huidige situatie: Er vinden geen fysieke
groepsbehandelingen plaats, wel online.
Vanaf september bekijken we de mogelijkheden om de groepsbehandeling weer
voorzichtig op te starten.
IGB
Huidige situatie: Behandeling is opgestart
vanaf 11 mei, op basis van professioneel
inzicht wordt maatwerk geleverd en
gekeken welke mogelijkheden er zijn voor
huisbezoek. Dit wordt voortgezet en waar
mogelijk uitgebreid.
Zonhove
Huidige situatie: Er vinden alleen strikt
noodzakelijke medische behandelingen
plaats. Vanaf 15 juni breiden we dit uit
naar niet strikt noodzakelijke medische
behandelingen.
Voor cliënten die niet bij SWZ wonen
Huidige situatie: (Een deel van de) behandeling is opgestart. Dit wordt voortgezet
en waarmogelijk uitgebreid. Ontvangen
zorg kan vanwege de Coronamaatregelen
minder zijn dan conform indicatie.

Dagbesteding
voor cliënten die bij
SWZ wonen

Dagbesteding
voor cliënten die niet bij
SWZ wonen

Voor cliënten die bij SWZ wonen
Huidige situatie: De cliënten ontvangen
dagbesteding in de woonvorm. Vanaf
01 september bekijken we de mogelijk
heden om de dagbesteding op de dag
bestedingslocaties te organiseren.

Voor cliënten die niet bij SWZ wonen
Huidige situatie: De cliënten zijn thuis, met hen
wordt contact onderhouden, eventueel krijgen ze
activiteiten voor thuis aangeboden. Vanaf 01 juni
kunnen zij weer naar de dagbestedingslocatie. Met
de cliënten worden afspraken gemaakt hoe vaak en
wanneer zij kunnen komen*.

Voor cliënten die bij SWZ wonen
vanwege een schrijnende situatie
Huidige situatie: De cliënten in schrijnende situaties** ontvangen tenminste
tot 1 september dagbesteding op een
dagbestedingslocatie.
Voor cliënten die bij SWZ wonen en
dagbesteding extern afnemen
Huidige situatie: De cliënten ontvangen
dagbesteding van SWZ in de woonvorm.
Vanaf 15 juni mogen de cliënten weer
naar dagbesteding bij de externe
aanbieder.
Voor cliënten die bij SWZ wonen,
maar nu tijdelijk bij ouders/familie
verblijven
Huidige situatie: De cliënten verblijven
tijdelijk bij ouders/familie en hebben daar
geen dagbesteding. Bij schrijnende situaties** ontvangen ze tot 15 juni eventueel
ondersteuning thuis. Vanaf het moment
dat de cliënt weer bij SWZ woont, krijgt
deze dagbesteding in de woonvorm.
Ambitie, voor cliënten die bij SWZ
wonen
Huidige situatie: Dagbesteding is mogelijk
al opgestart voor schrijnende situaties**.
Vanaf 15 juni: Ambitie start voorzichtig
op voor alle cliënten. Met de cliënten
worden afspraken gemaakt hoe vaak en
wanneer zij kunnen komen*.

Voor cliënten die niet bij SWZ wonen - in een
schrijnend situatie - én met ouders/partner met
een vitaal beroep
Huidige situatie: Deze cliënten krijgen het aantal
dagdelen dagbesteding dat noodzakelijk is.
Vanaf 01 juni: Deze cliënten ontvangen sowieso dagbesteding op de dagen dat ouders/partner hun vitaal
beroep uitoefenen. Voor de schrijnende situaties**
wordt de huidige zorg voortgezet en mogelijk verder
uitgebreid.
Carrousel
Huidige situatie: Dagbesteding is mogelijk al opgestart voor schrijnende situaties**. Vanaf 01 juni:
Carrousel start voorzichtig op voor alle cliënten. Met
de cliënten worden afspraken gemaakt hoe vaak en
wanneer zij kunnen komen*.
Ambitie, voor cliënten die niet bij SWZ wonen
Huidige situatie: Dagbesteding is mogelijk al opgestart voor schrijnende situaties**. Vanaf 01 juni:
Ambitie start voorzichtig op voor alle cliënten. Met
de cliënten worden afspraken gemaakt hoe vaak en
wanneer zij kunnen komen*.
Personeelsrestaurant De Komeet
We onderzoeken de mogelijkheden om na
september de Komeet weer open te stellen.
Lunchroom De Keyser
Dagbesteding start voorzichtig op vanaf 01 juni.

Welzijnsdiensten
Kapper, pedicure (regio 1)
Vanaf 27 mei kunnen cliënten weer gebruikmaken
van welzijnsdiensten, maar niet in de woning.
Kapper, pedicure (regio 2)
Vanaf 27 mei kunnen cliënten weer gebruikmaken van welzijnsdiensten, bij voorkeur niet in
de privéruimte van de cliënt. Het gebruik van de
gemeenschappelijke ruimte is niet toegestaan.

Medewerkers
Ondersteuning weer op kantoor
Huidige situatie: Medewerkers werken zoveel
mogelijk thuis en zijn alleen op kantoor indien
noodzakelijk (enkele functies zijn vrijgesteld
om wel op kantoor te werken). Na september:
Streven om voorzichtig op te starten.
Teamvergaderingen/bijeenkomsten
Huidige situatie: Geen vergaderingen/bijeenkomsten op een fysieke locatie maar via beeldbellen. Na september: Streven om voorzichtig op te starten.

*De dienstverlening wordt opgestart conform de
voorwaarden van de overheid m.b.t. 1,5 m. maatschappij. Het kan zijn dat cliënten niet hetzelfde
aantal dagdelen zorg, behandeling, dagbesteding,
vroegbegeleiding of BSO kunnen ontvangen als
voorheen (conform indicatie).
**Schrijnende situatie: wij verstaan onder
schrijnend, wanneer het welbevinden van een
cliënt in het gedrang komt en er kans is op
langdurige schade.

