Zoetermeer en Hazerswoude-Dorp, 30-03-2020

Zoals bekend treft de opkomst van het COVID-19 virus de normale dagstructuur van alle
kinderen en jongeren. Zo worden ook de deelnemers van Zorgboerderij Swaenensteyn hiermee
geconfronteerd. Naast de noodzakelijke zorg die momenteel wordt geboden op beide locaties
aan deelnemers, waarbij het noodzakelijk wordt geacht de zorg te continueren op locatie,
bieden de medewerkers van de zorgboerderij ook telefonisch en digitale zorg op afstand.
De zorg op locatie wordt in overleg met de directie, de gedragswetenschappers, het team, de
deelnemer zelf en/of ouders/verzorgers afgestemd volgens de criteria vanuit de overheid,
Federatie Landbouw en Zorg en het RIVM.
Er is telefonisch contact geweest met alle ouders, verzorgers en/of deelnemers. Vanuit de
medewerkers wordt actief gemonitord en eventuele zorgen kunnen direct gesignaleerd en
besproken worden. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte wordt er een plan opgesteld
wat betreft de mate van contact op afstand en eventuele zorg op locatie. Dit zal ook in overleg
gedaan worden met mentor en gedragswetenschappers.
Momenteel krijgen zowel de deelnemers als de ouders/verzorgers van deelnemers de volgende
opties:
- Educatieve activiteiten: De leerkrachten/medewerkers van de zorgboerderij bieden de
deelnemers die educatieve activiteiten volgen op de zorgboerderij wekelijks een digitale
weektaak aan. De deelnemers kunnen thuis deze opdrachten digitaal maken, waarbij de
medewerkers zicht hebben op het gemaakte werk en de antwoorden. De leerkrachten
houden in de gaten hoe het werk van de deelnemers verloopt en nemen hierover
contact op met ouders en/of deelnemers om eventuele ondersteuning aan hen te
bieden. Op verzoek zijn lespakketten op te halen met onder andere werkboeken.
- Deelname aan digitale groepsactiviteiten: Van maandag tot en met zaterdag wordt er
tweemaal per dag een digitale groepsactiviteit aangeboden, welke plaatsvinden om
11:00 en 14:00 uur. Alle deelnemers hebben een link gekregen, zodat zij via een digitale
omgeving kunnen deelnemen aan de groepsactiviteit. De activiteit wordt geleid door
een medewerker van de zorgboerderij en soms ondersteund door meerdere
medewerkers. Tijdens deze groepsactiviteiten worden deelnemers voorzien van
ingevulde tijd, sociale contacten en begeleiding.
- Telefonisch/online contact met de deelnemer: De mentoren of de
mentorcoördinatoren hebben contact gehad met alle ouders/verzorgers of deelnemers
van de zorgboerderij om te inventariseren of er behoefte is aan contactmomenten.
-

1

-

-

-

Mocht de deelnemer hebben aangegeven dat deze behoefte bestaat, heeft de mentor
of de mentorcoördinator individuele afspraken gemaakt met de deelnemer over de
frequentie van deze contactmomenten. Tijdens deze contactmomenten, telefonisch of
online, wordt de deelnemer ondersteunt aan de hand van zijn of haar behoeften. Er is
ruimte voor het bespreken van een eventuele dagplanning, huiswerk, het spelen van
een spelletje of gewoon een fijn gesprek. Daarnaast kan er nog steeds gewerkt worden
aan persoonlijke ontwikkelingsdoelen.
Telefonisch/online contact met ouder(s)/verzorger(s): Ook de ouders/verzorgers
hebben kunnen aangeven welke behoeften zij hebben. De mentor of de
mentorcoördinator van de desbetreffende deelnemer heeft individuele afspraken
gemaakt aan de hand van de wensen of behoeften van de ouder(s)/verzorger(s). Er is
ruimte voor het ondersteunen of maken van een dagplanning of het bespreken van
hulpvragen. Op deze manier biedt de zorgboerderij de ouder(s)/verzorger(s) handvatten
om de deelnemer zo adequaat mogelijk te kunnen ondersteunen.
Telefonisch/online contact met vrienden: Ook kunnen wij ons voorstellen dat het voor
veel deelnemers moeilijk kan zijn, omdat zij belangrijke sociale contacten missen.
Daarom biedt de zorgboerderij de deelnemers de mogelijkheid aan om, onder
begeleiding van een medewerker, deel te nemen aan een telefonisch of online gesprek
met gewenste andere deelnemers. Tijdens deze sociale contacten kunnen er eventueel
afspraken worden gemaakt, spelletjes worden gespeeld of is er ruimte om even gezellig
met elkaar te kletsen.

Op deze manieren wordt de meest passende en individueel afgestemde zorg aangeboden. Dit
houdt echter voor afgelopen weken en de komende periode in, dat de groepsbegeleiding is
vervallen. Dit omdat daarbij de richtlijnen qua afstand niet gevolgd kunnen worden.
Wij hopen u zo voldoende mogelijk te hebben geïnformeerd.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, kunt u uiteraard contact met ons opnemen via
telefoon of e-mail.
www.zorgboerderijzoetermeer@gmail.com
06-20067047 Bert Hoogenboom
Ook de actuele informatie met betrekking tot onze maatregelen en onze criteria kunt u vinden
op onze site: www.zorgboerderijzoetermeer.nl of www.zorgboerderijhazerswoude.nl
Met vriendelijke groet,
Team Swaenensteyn & familie Hoogenboom
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