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T.a.v. de directies van residentiële voorzieningen in de
jeugdhulp en de CKG

Verduidelijking richtlijnen contact in de residentiële voorzieningen jeugdhulp en de CKG naar
aanleiding van Moederdag – 7 mei 2020

Geachte heer,
Geachte mevrouw,
Woensdag werden er nieuwe beslissingen genomen door de Nationale Veiligheidsraad. We horen
en begrijpen dat de beslissing rond het toegestane contact tussen contactbubbels veel vragen
oproept bij jongeren, hun families en de voorzieningen. Het vergt echter tijd om deze maatregelen
correct om te zetten naar de context van de residentiële jeugdhulp.
In afwachting van gewijzigde richtlijnen voor de jeugdhulp vinden we het, temeer daar het zondag
Moederdag is, toch belangrijk om nogmaals de huidige mogelijkheden rond contacten met en
bezoek van de ouders te schetsen:.
-

digitale mogelijkheden blijven uiteraard te allen tijde mogelijk;

-

ouders/ context kunnen volgens onze richtlijnen en volgens het beleid van de voorziening,
bij hun kinderen op bezoek komen;

-

de minderjarigen hebben de mogelijkheid om samen met 2 vaste personen een fysieke
buitenactiviteit uit te oefenen, mits het hanteren van social distancing. We begrijpen dat
dit niet evident te monitoren is voor organisaties, maar willen het toch als mogelijkheid
benoemen voor die situaties waar alle betrokkenen voldoende gesensibiliseerd zijn over
de maatregelen en waar ingeschat wordt dat ze ook effectief nageleefd zullen worden.

Onder de Hoge Bescherming van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin.

We hopen dat deze richtlijnen samenvatten hoe op een creatieve manier in contact tussen
contextfiguren te voorzien, mits het indachtig zijn van het eigen beleid en van de nodige
beschermende maatregelen. Nogmaals van harte dank om hiervoor de nodige creativiteit en
inspanningen te leveren. Ondertussen blijven wij ook verder afstemmen om de nodige versoepeling
in de sector gefaseerd vorm te geven. We communiceren hier zo snel mogelijk over.

Met vriendelijke groet,

Katrien Verhegge
Administrateur-generaal
Agentschap Opgroeien

